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42STE VERGADERING 

VERGADERING VAN DINSDAG 29 MEI 1973 
(Bijeenroepingsuur 10.00) 

Ingekomen stukken 1619; 1677 
Mededeling van een besluit van het Presidium 1619 
Beraadslaging over de in de vergadering van 28 mei 

1973 afgelegde regeringsverklaring 1619-1677 
Indiening en behandeling van de volgende moties: 

een, van het lid Drees c.s., betreffende het aantal 
Staatssecretarissen 1620 
een, van het lid Drees c.s., betreffende het niet doen 
beïnvloeden van het beleid inzake studiefinanciering 
door niet-parlementaire acties 1624 

Voorzitter: het lid Vondeling 

Tegenwoordig zijn 146 leden, te weten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, Van Amelsvoort, 

Andriessen, Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De Beer, 
De Bekker, Berger, Berkhouwer, Beuker, De Boer, Boertien, 
De Boois, De Brauw, Bremen, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, Dankert, Dees, 
Van Dis, Van der Doef, Van den Doel, Dolman, Dragstra, 
Drees, Van Dijk, Van Eisen, Epema-Brugman, Fiévez, Frans-
sen, De Gaay Fortman, Gardeniers-Berenösen, Geertsema, 
Geurtsen, Giebels, Van Gorkum, Goudsmit, Groensmit-Van 
der Kallen, Van der Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van der Hek, Hermes, 
Hermsen, Heijmans, Hoekstra, Honig van den Bossche, Van 
Houwelingen, Hutschemaekers, Imkamp, Jansen, Janssen, De 
Jong, Jongeling, Jurgens, Kappeyne van de Coppello, Keja, 
K. A. Keuning, S. Keuning, Klaassens-Postema, Kleisterlee, 
Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, De Koning (A.R.P.), De 
Koning (B.P.), Konings, De Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wou-
ters, Krosse, Kruisinga, De Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, De 
Leeuw, Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijenhorst, Van 
Lier, Masman, Van der Mei, Meis, Van Mierlo, Nagel, Noten-
boom, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Portheine, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Salomons, 
Van der Sanden, Van Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, Van 
het Schip, J. N. Scholten, W. Scholten, Schouten, Smit-Kroes, 
Van der Spek, Spinks, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, 
Tolman, Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenendaal-Van Megge-
len, Vellenga, Verbrugh, Vermaat, Vondeling, Vonhoff, Voogd, 
De Vries, Waalkens, Waltmans, Weijters, Wiegel, Wieldraaijer, 
Wierenga, Wilbers, Wisselink, Wolff, Ter Woorst, Van Zeil, 

en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken, Van Agt, Vice-Minister-President, Minister 
van Justitie, Van der Stoel, Minister van Buitenlandse Zaken, 
De Gaay Fortman, Minister van Binnenlandse Zaken, Van 
Kemenade, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Duisen-
berg, Minister van Financiën, Vredeling, Minister van Defensie, 
Gruijters, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening, Westerterp, Minister van Verkeer en Waterstaat, Lub-
bers, Minister van Economische Zaken, Brouwer, Minister van 
Landbouw en Visserij, Van Doorn, Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw Vorrink, Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de heren Pronk, Minis-
ter zonder Portefeuille, Trip, Minister zonder Portefeuille, 
Brinkhorst, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Kooijmans, 
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Polak, Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, Klein, Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, Veerman, Staatssecretaris van Onderwijs 
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Voorzitter 
en Wetenschappen, De Goede, Staatssecretaris van Financiën, 
Van der Stee, Staatssecretaris van Financiën, Mommersteeg, 
Staatssecretaris van Defensie, Stemerdink, Staatssecretaris van 
Defensie, Schaefer, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Van Dam, Staatssecretaris van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hazekamp, Staatssecre-
taris van Economische Zaken, Mertens, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken, Meijer, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, en Hendriks, Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

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

het lid Voortman, wegens familieomstandigheden; 
Staatssecretaris Brinkhorst, alleen gedurende het eerste ge-

deelte van de vergadering, wegens het bijwonen van een com-
missievergadering van het Europese Parlement. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ook zijn ingekomen twee brieven van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, t.w.: 

een, ten geleide van Tractatenblad 1973, nr. 50, waarin is 
opgenomen de tekst van een briefwisseling houdende een 
Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Voedsel-
en Landbouworganisatie der Verenigde Naties inzake een van 
12-14 juni 1973 te IJmuiden te houden deskundigenoverleg 
inzake selectieve garnalen-netten (12 389), 

en een, ten geleide van Tractatenblad 1973, nr. 45, waarin 
is opgenomen de tekst van de Notawisseling Nederland-Duits-
land nopens samenvoeging grenscontrole en instelling spoor-
wegstations of grensaflosstations; Bonn, 1 maart 1973 
(12391). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld; de Tractaten-
bladen liggen op de bibliotheek, ter inzage van de leden. 

Deze brieven worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Eveneens is ingekomen een brief van de 
Minister van Financiën, ten geleide van een overzicht van de 
stand van de belastingmiddelen per 31 maart 1973. 

Een exemplaar van deze brief is aan de leden rondgedeeld; 
ik stel voor, de brief niet te doen drukken en voor kennis-
geving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige ingekomen stukken staan op een 
lijst, die op de tafe! van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. 
Als aan het einde van deze vergadering daartegen geen be-
zwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich 
met deze voorstellen heeft verenigd. 

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten 
te stellen in handen van de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken de wetsontwerpen Goedkeuring van de op 11 maart 
1970 te Brussel tot stand gekomen overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg houdende eenvormige wet inzake 
gevaarlijke werktuigen, met Bijlage, en Veiligheidsvoorschriften 
met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligings-
middelen (Wet inzake gevaarlijke werktuigen) (12 349). 

Aan de orde is de voortzetting van de beraadslaging over de 
in de vergadering van 28 mei 1973 afgelegde regeringsverkla-
ring. 

TWEEDE KAMER 
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Drees 
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! „Er 

moeten geen regeringen worden gevormd aan welker vor-
ming crisissen of formatieperiodes van weken of maanden 
voorafgaan, zodat er geen touw aan vast te knopen is. De kie-
zer moet worden betrokken in besluitvorming van wezenlijk 
belang. . . . Men moet weg uit de hokjes en hoekjes waar de 
koppen bij elkaar worden gestoken en de dingen worden 
geritseld .", zei de heer Den Uyl op 17 augustus 1972. Wij 
kennen de gehele strategie van de linkse drie daarna: „Geen 
onderhandelingen na de verkiezingen". Gisteren heb ik er al 
in het interruptiedebat met de heer Van Thijn op gewezen 
dat de heer Den Uyl op 5 mei uitdrukkelijk heeft gezegd: 
„Wij hebben water in de wijn moeten doen. Wij hebben po-
litiek onderhandeld, maar dat zal altijd moeten gebeuren." 
Dat is de verloochening van hetgeen aan de kiezers door de 
linkse drie is voorgespiegeld. De leuze „Kies een schaduwkabi-
net, kies een regeringsprogram" was kiezersbedrog. Dit 
kwam bij voorbeeld voor in de advertentie van 28 november 
1972. De radicale drie waren ver af van een meerderheid met 
de 52 zetels die zij hadden. Zij konden nooit 24 zetels winst 
verwachten. Zij zijn eind 1972 opnieuw in een egelstelling 
gaan zitten, maar het geduld van de heren Ruppert en Burger 
heeft hen daaruit gehaald. Ik begrijp de opmerking van de 
premier niet over de conclusies van de heer Ruppert over de 
oude vijf die onweersproken zouden zijn gebleven. Voor het 
bepalen van die conclusies zijn de vijf niet gepolst; ik ben het 
eens met de heer Wiegel. Het gebruikelijke overleg vóór de 
aanwijzing van de heer Burger heeft ontbroken. Ik laat die 
conclusie dus helemaal voor rekening van de heer Ruppert. 

Er is nu ten slotte een rood-rooms kabinet, maar met 
schade aan de democratie door de polarisatie, die een ont-
kenning vormt van de bereidheid tot overleg die onze demo-
cratie, zoals die nu reilt en zeilt, moet kenmerken en met 
schade aan het leiderschap van de heer Den Uyl, die zich in 
de herfst van 1972 opnieuw liet meeslepen door primitieve 
moties van zijn congres. Hij zag zijn program nog enigszins 
gered door de heer Van Mierlo en zijn regeerkansen door de 
heer Burger. Doordat de heer Den Uyl geen leiding geeft 
aan zijn partij, staat hij zwak in het geven van leiding aan het 
land. 

In het begin van de regeringsverklaring gaat de heer Den 
Uyl uitvoerig in op de schandelijk lange duur van de kabinets-
formatie, maar de kern van de schuld is de polarisatiepreten-
tie. De linkse drie hebben de confessionelen in een hoek wil-
len duwen. Zij hebben ten slotte zes confessionele ministers 
opgenomen, maar niet als vertegenwoordigers, zoals min of 
meer blijkt uit de oppositionele beschouwingen van de heren 
Andriessen en Aantjes, maar meer als zes uitzendkrachten. 

Wat heeft de Partij van de Arbeid bereikt? De P.v.d.A. 
heeft zeven ministers, voor het eerst sinds 1945-1946. Het in 
die tijd optredende kabinet bevatte ook zeven leden van de 
Partij van de Arbeid, maar in het kahinet-Schermerhorn wa-
ren premier èn vice-premier lid van de Partij van de Arbeid 
en nu zit de heer Van Agt te glunderen naast de heer Den 
Uyl. 

Waarom echter is dit kabinet vooral toch zoveel zwakker 
dan de meer normale kabinetten bij voorbeeld van de jaren 
'50 of ook van de jaren '60? Er is geen parlementair aan-
vaard program en dat hebben de confessionele fractievoorzit-
ters gisteren ook met nadruk laten blijken. Er is een rood-
rooms kabinet, maar zonder afspraken met een parlementaire 
meerderheid, en dat is minder dan vroeger werd bereikt. 

Wij hebben in Nederland veel commissies. Wij weten wat 
er in zo'n geval gebeurt. Als een commissie een paard tekent, 
onstaat er een kameel. Zo is ook dit kabinet, typisch door 
een commissie gevormd, op een kameel gaan lijken: de lin-
kerflank is parlementair, de rechterflank is extraparlemen-
tair en op de rug zitten twee bulten: een teveel aan staats-
secretarissen. Dit is een gevolg van de illusies, gewekt bij het 
schaduwkabinet. Dat is fout. Ik heb over het punt van het 
aanwijzen van staatssecretarissen gisteren al even een inter-
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Drees e. a. 
ruptiedebat gevoerd met de heer Andriessen, ter verdediging 
van de bevoegdheden van mevrouw Vorrink. Ik meen dat een 
minister de bevoegdheid heeft om iedere taak die op zijn ter-
rein ligt, te behartigen. Ik heb begrepen, dat de premier en 
de heer Van Agt zich niet bemoeien met de taakverdeling bin-
nen een departement en dat dit punt nog net aan de betrok-
ken Ministers is overgelaten. Ik meen, dat de gehele wijze, 
waarop de zaak van de Staatssecretarissen is behandeld, on-
juist is. Enkele Staatssecretarissen kwamen al omstreeks hun 
beëdiging in de publiciteit met plannen voor nieuwe boeiende 
heffingen. Later kom ik op enkele daarvan terug. Uit het ge-
beurde met het schaduwkabinet en de verheffing van staats-
secretarissen op de rug van een kameel blijkt: zo komt _de 
verbeelding aan de macht. Ik wil bevorderen, mijnheer de 
Voorzitter, dat de Kamer een uitspraak doet over deze wijze 
van benoemen van staatssecretarissen, al vóór de formatie en 
zonder dat beëdigde ministers tot een conclusie komen. 

Daarom bied ik u hierbij een motie ter zake aan. 

De Voorzitter: Door het lid Drees wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de regeringsverklaring; 
vaststellende, dat het aantal Staatssecretarissen niet is afge-

stemd op de behoefte aan een zo doelmatig mogelijke ver-
deling der werkzaamheden, maar in belangrijke mate is inge-
geven door het verlangen zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan partijpolitieke eisen en voor de verkiezingen gedane toe-
zeggingen in verband met de samenstelling en aanvaardbaar-
heid van het kabinet-Den Uyl; 

spreekt als haar mening uit, dat de gevolgde gedragslijn 
niet in het belang van een goed landsbestuur is, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
toon van de regeringsverklaring betreft, vallen de fanfare-
klanken op, waarmee doelstellingen worden vermeld, die even-
zeer golden voor vorige kabinetten. De spreiding van kennis, 
van inkomen, van macht is een doelstelling, die - sinds de we-
deropbouw werd voltooid - een grote rol speelde bij alle kabi-
netten. Het is schuimkloppcrij om doelstellingen als „rechts-
orde in de wereld" of „openheid" te herhalen, alsof daarmee 
iets anders wordt gewenst dan door de voorgangers of om de 
term „progressief kabinet" voor zich te reserveren en ook om 
te doen, alsof het zo bijzonder is actiegroepen te ontvangen. In 
de korte tijd, dat ik zo'n hoog ambt mocht bekleden, ontving 
ik elke v/eek een actiegroep: de ene week een groep, die pleitte 
voor de aanleg van de E-8 en de volgende week één, die tegen 
de aanleg van de E-8 was of tegen de afdamming van bij 
voorbeeld de Oosterschelde. Dat is toch normaal? Of bedoelt 
het kabinet, dat het zich in hoge mate zal laten leiden door 
eenzijdige druk van belangengroepen? Dat wijzen mijn poli-
tieke vrienden en ik af. Het algemeen belang zal centraal 
moeten staan. 

Ik wil een vraag stellen over de Oosterschelde. Er staat een 
mysterieuze zin in de regeringsverklaring. Het is, neem ik aan, 
heel bewust zo geformuleerd. De heer Westerterp knikt. Het is 
een driedimentionale zin. Gaan de werken voor de afsluiting 
van de Oosterschelde nu door of niet? Ik herinner mij, 
mijnheer de Voorzitter, dat een bekend kamerlid verleden jaar 
een fietstocht door Zeeland maakte, waarna een groot aantal 
briefkaarten werd verspreid over de veiligheid in Zeeland. Ik 
geloof, dat het met het oog op de rust in Zeeland van belang 
is, snel te vernemen, wat er zal gebeuren. 

Ik kom nu aan de inflatie, die benauwend is: een prijs-
stijging van 8 pet. per jaar wordt thans gewoonte. Dit is een 
grievend sociaal onrecht voor kleine zelfstandigen en de mid-
denstand. Deze inflatie remt de mogelijkheid van werkgever te 
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Drees 
veranderen, doordat men te zeer gebonden raakt aan een 
plaatselijke pensioenvoorziening. Het maakt het haast onmo-
gelijk tot een goed landelijk pensioenstelsel te komen. De in-
flatie is begonnen met een ernstige overspanning in de jaren 
1969 tot 1971, zoals bleek uit de zuigkracht op gastarbeiders. 
Deze overspanning joeg de winsten en de lonen op en daarna 
de prijzen. Er kwamen indexclausules en zo ontstond de spi-
raal. Wil men inflatie bij de bron smoren, dan moet men de 
overspanning stoppen. Wij hebben in de verkiezingscampagne 
aan het begin van 1971 concrete voorstellen ter zake gedaan. 
Hierbij wijs ik op het 1500 mln.-bezuinigingsplan. Onze voor-
stellen zijn grotendeels overgenomen in het regeerakkoord-
Steenkamp. Met name bij Onderwijs en Wetenschappen en bij 
Verkeer en Waterstaat zijn zeer omvangrijke ingrepen toege-
past. De overspanning is gestopt en de stroom gastarbeiders is 
opgehouden. Onze economie begon in evenwicht te komen, 
maar de gewenning aan de inflatie had plaatsgevonden, prijzen 
werden verhoogd om winsten op peil te brengen en lonen 
werden weer verhoogd ter compensatie of met een beroep op 
de produktiviteit. De Regering had toen moeten komen tot een 
bewust beleid ter beëindiging van de kosteninflatie en wel in 
goed en in intensief overleg met het bedrijfsleven. Ons stand-
punt was in 1972: Dit jaar moet de inflatie worden beëindigd. 
En: Zekerheid over lonen en prijzen in 1973 is noodzakelijk 
vóór de opstelling van de begroting 1973. 

Hoe kan men betrouwbaar budgetteren voor ziekenhuizen 
of spoorwegen of voor een belastingbeleid, als men geen zeker-
heid heeft over loon- en prijsbeleid? In het voorjaar van 1972 
werd in het kabinet de afspraak gemaakt dat vóór de zomer 
het overleg met het bedrijfsleven zou worden afgerond. Wij 
stellen prijs op intensief overleg met het bedrijfsleven. Ons be-
zwaar tegen de heer Boersma was, dat hij juist met grote tus-
senpauzen vergaderde en niet vóór de zomer tot een duidelijk 
standpunt wilde komen over de omvang van nominale ver-
anderingen in 1973. Er wordt in Nederland soms te veel ge-
sproken over reële grootheden, zoals reële nullijnen of 2 pet. 
initiële loonstijging. Inflatie stoppen betekent het beëindigen 
van nominale stijgingen. Het kabinet was echter besluiteloos, 
zoals het dat ook was bij andere zaken, zoals het militaire 
oefenterrein Ter Apel of de Schipholspoorlijn - dank voor de 
snelle beslissing - of de opvolging van dr. Beel. Ook dat had 
men enige tijd van tevoren kunnen zien aankomen. 

Het kabinet kwam in meerderheid tot een foute diagnose in 
de zomer van 1972. Het redeneerde alsof er nog een beste-
dingsinflatie was en het kwam met barre voorstellen, bij voor-
beeld tot verhoging van tarieven van opnieuw de mo-
torrijtuigenbelasting, van overheidsbedrijven of van de b.t.w. 

De president van de Nederlandsche Bank laat in zijn jaarver-
slag zien dat de houding van de meerderheid van het kabinet 
onjuist was. Er was geen overbesteding meer, er was geen 
noodzaak tot excessieve ingrepen, die leiden tot grote werk-
loosheid; er was een zelfstandige inflatiespiraal. Over de ver-
antwoordelijken daarvoor - waarvan er één weer in dit ka-
binet zit - zegt dr. Zijlstra: 

„De onmacht en de lijdzaamheid tegenover de inflatie 
doen denken aan de later zo terecht bekritiseerde gelaten-
heid, waarmede in de jaren '30 de deflatie werd onder-
gaan en aanvaard.". 

DS'70 wilde in 1972 de inflatie stoppen. Wij bleven daarin 
alleen staan. De vier andere partners toonden geen bereidheid 
te komen tot een bewust beleid. Er werd veel gesproken over 
het centraal akkoord. Achteraf heeft Minister Langman toege-
geven, dat dat niets heeft bijgedragen tot het beëindigen van 
de inflatie. 

Ik herinner mij nog een discussie met de heer Van Riel in 
Sneek over de heer Boersma - dit was in de herfst van 1972 -
waarin de heer Van Riel zich zeer lovend over de heer 
Boersma uitliet en vond dat hij moest worden gevolgd, dat 
dank zij hem de inflatie misschien kon worden beëindigd en dat 
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de arbeidsrust zou worden behouden. Wij kregen echter de 
ergste inflatie en de ergste onrust sinds decennia. 

Ons standpunt is - ik meen dat de heer Van Mierlo dit het 
vorige jaar ook met nadruk heeft geschetst - dat een begroting 
niet behoorlijk kan worden opgesteld zonder een tijdig vastge-
steld loon- en prijsbeleid. Ten dele redden kabinetten zich daar 
nog uit door een aantal uitgaven als niet relevant te be-
schouwen, zoals de verhoging van ambtelijke salarissen; het 
kan daarbij om miljarden guldens gaan, evenzeer als de gehele 
zogenaamde reële ruimte waarover dan verder wordt gedebat-
teerd. Inzake een groot gedeelte van het budget wordt een be-
hoorlijke budgettering echter onmogelijk, als er onzekerheid 
bestaat over loon- en prijsbeleid. 

Wat is de politieke strategie geweest van de drie confessio-
nele partijen, met name van de K.V.P. en de A.R.P. in de 
laatste tien maanden? Zij hebben er nu vijf maanden voor 
nodig gehad om het eens te worden met de linkse drie. Zij 
hadden er echter maar enkele uren voor nodig om het kabi-
net-Biesheuvel op te blazen. In juli 1972 is eerst DS'70 bewust 
uit het kabinet gewerkt. 

De heer De Bekkcr (K.V.P.): Wij hadden twee uur nodig 
om vast te stellen dat het opgeblazen was! 

De heer Drees (DS'70): Het kabinet werd in twee uur, op-
vallend abrupt, opgeblazen. In de nacht van zondag op maan-
dag kwam een voorstel ter tafel inzake een aantal wetsont-
werpen als één blok. Het is net alsof de drugs, de abortus 
en de drie van Breda in één pakje zouden worden gestopt en 
erbij werd gezegd dat het zo moest worden aangenomen of 
verworpen. Meteen daarop werd in die nacht een breuk gefor-
ceerd, zonder enig overleg in kleine kring, ook niet met de 
voorzitters van de regeringsfracties. Men kan wel zeggen: het 
dualisme ten top. Er werden toen twee afspraken met DS'70 
verbroken — dit is ook een teken van een bewuste breuk - na-
melijk ten eerste dat de inflatie zou worden gestopt en dat het 
beleid ook zou worden gepubliceerd. De heer Wiegel heeft 
daaraan terecht herinnerd op 17 juli in een televisie-uitzending 
vanuit dit gebouw. Die afspraak is gemaakt, maar zij werd niet 
nageleefd. In juni was reeds een tweede afspraak gepubliceerd, 
namelijk dat de openbare vervoersbedrijven een zelfstandige 
positie zouden innemen en dat tegenvallers door de inflatie bij 
die bedrijven zouden worden opgevangen b.v. door bestem-
mingsheffingen of binnen die bedrijven, maar niet ten koste 
van beleidsuitgaven van dat departement. Tegenvallers bij de 
Nederlandsche Bank, bij voorbeeld door een dollardevaluatie, 
worden ook niet gecompenseerd bij Domeinen of bij de Be-
lastingdienst. De afspraken werden niet nagekomen, maar na 
ons uittreden werd ons gelijk op enkele punten snel erkend; 
Minister Udink bij voorbeeld kreeg belangrijk meer geld tot 
zijn beschikking. 

De heer Aantjes (A.R.P.): De heer Drees heeft toch niet 
per ongeluk zijn rede van verleden jaar meegenomen? 

De heer Drees (DS'70): Neen, mijnheer Aantjes. De pre-
mier is terecht begonnen bij 16 juli. De gehele politieke stra-
tegie van de confessionelen moet op dat moment worden geda-
teerd. Die strategie is duidelijk; men heeft een bocht willen 
maken naar de linkse drie. Men heeft DS'70 willen afsrhudden 
en daarna ook heel snel de V.V.D. Dat is spoedig gebleken. 
Bij de informatiepoging van Y. Scholten bleek er een botsing 
te zijn op het punt van de inflatiebestrijding. Toen waren de 
drie confessionele partijen en de V.V.D. het er nog over eens, 
om dat op zijn beloop te laten. Toen bleek dat de confes-
sionelen niet bereid waren tot de vorming van een tweede 
kabinet-Biesheuvel. Men was alleen bereid tot een wat slordige 
voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel. 

Het was nog opvallender dat de confessionele partijen advi-
seerden tot vervroegde kamerontbinding. Dat is hoogst vreemd. 
Er was geen conflict tussen kabinet en parlement. Tot nu toe 
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hebben aan alle kamerontbindingen conflicten met de Kamer, 
of grondwetsherziening, ten grondslag gelegen. 

Wat is er als argument gebruikt? De heer Biesheuvel zei op 
18 augustus dat een minderheidskabinet een te zwakke basis 
heeft om tot 1975 door te regeren. De heer Biesheuvel had 
met zijn rompkabinet to.h altijd nog 74 zetels in de Kamer, 
plus in het algemeen de steun van de fracties van de heren 
Abma en Jongeling, zodat hij in feite over 79 zetels beschikte. 
Vaak was het zelfs nog meer. Wat had de heer Biesheuvel op 
dat moment voor een kabinet na de verkiezingen in zijn hoofd, 
als hij met het motief van de zwakte van zijn kabinet verkie-
zingen wilde uitschrijven? Hoe kon hij rekenen op een kabinet 
met een grotere meerderheid? Hij was nu riet zo geporteerd 
voor samenwerking met de heer Den Uyl, hetgeen duidelijk 
blijkt uit de campagne van beide kanten. Hij kon to^h moeilijk 
verwachten dat de confessionelen belangrijk zouden winnen en 
tot een duidelijke meerderheid zouden komen, te meer omdat 
de kiesgerechtigde leeftijd werd verlaagd tot 18 jaar. 

De enige rationele verklaring voor het gedrag van de con-
fessionele partijen in die zomer is, dat zij ook van de V.V.D. 
af wilden en dat zij bereid waren tot vervroegde verkiezingen, 
ook al zou dat verlies opleveren. Zij hebben daarmee een ge-
vaarlijk precedent geschapen voor willekeurige kamerontbin-
ding. Verleden jaar zomer hebben wij tegen Kamerontbinding 
geadviseerd. De heer Aantjes is verrast als ik op die zaken 
terugkom. Ik mag er misschien nog eens op wijzen dat de 
heer Biesheuvel ons daarna gelijk heeft gegeven. Na de verkie-
zingen heeft hij gezegd dat DS'70 gelijk had gehad. De heer 
Aantjes erkent dit. Het was fout om tot kamerontbinding te 
komen. De heer Geertsema heeft daarna meen ik ook erkend 
dat het waarschijnlijk fout was geweest, tot kamerontbinding 
te komen. De premier heeft dit gisteren ook enigszins gezegd, 
maar met andere motieven. 

Minister Den Uyl: Ik heb niet gezegd, dat het verkeerd was. 
Ik heb gezegd, dat het een erg belangrijk besluit is geweest. 

De heer Drees (DS'70): U hebt ook gezegd dat het groten-
deels zijn zin verliest als er daarna zoveel maanden voorbij-
gaan met formatiepogingen. Dat is ook een soort argument 
tegen kamerontbinding in deze verhoudingen in de Neder-
landse politiek. Ik meen dat de confessionelen een bijzonder 
gevaarlijk precedent hebben geschapen, door op deze manier 
tot kamerontbinding te komen. 

Wat hebben zij bij deze formatie gedaan? Ik meen dat on-
der andere de heer Van Agt veel aandacht heeft gegeven aan 
het stellen van de kabinetskwestie en niet zozeer aan het pro-
bleem van kamerontbinding. Dat zijn twee verschillende 
zaken. De confessionele ministers wilden blijkbaar bij deze 
formatie vastleggen dat de kabinetskwestie niet gauw zou 
worden gesteld. Zij wilden vastleggen dat het kabinet-Den Uyl 
lang zou bestaan. De confessionelen maken zich met een der-
gelijk gedrag in toenemende mate de gevangenen van de radi-
cale drie. Hoe staat het echter met het stellen van de vertrou-
wenskwestie door afzonderlijke ministers? Blijft dat gewoon 
mogelijk? Ik noem bij voorbeeld de aanvaarding van het abor-
tusontwerp van de heren Roethof en Lamberts. Wordt dat 
gewoon zonder moeilijkheden gecontrasigneerd? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de conclusie dat de 
K.V.P. en de A.R.P. bewust een bocht hebben gemaakt naar 
de linkse drie. Het was een duidelijke draai, waarbij de heer 
Boersma een centrale rol vervulde. Wij mogen hem bij het op-
treden van dit kabinet beschouwen als Draaipunt '73. De Man-
nenbroeders zijn gespleten: de Mannen zijn naar Rhodos ge-
gaan en de Broeders zitten in het kabinet. 

Hoe denken de huidige collega's van de heer Boersma over 
hem? De heer Den Uyl zei op 17 augustus 1972: „Er is geen 
inkomenspolitiek" - dat ging dus over Boersma - en: „dat het 
kabinet niet in staat is een doeltreffend anti-ini'latiebcleid te 
voeren". Wat zei de heer Duisenberg op 4 oktober 1972 in 
„ESB"? 

Zitting 1972-1973 

„Noch de regeringsvoornemens, noch de . . aanbeve-
lingen van het deskundigencollege van de SER zullen 
overigens naar mijn oordeel de inflatie tot aanvaardbare 
cijfers terugbrengen . . . Werkelijke inflatiebestrijding 
vergt hardere maatregelen dan thans den volke zijn ge-
toond.". 

En op 6 maart 1972 schreven de heren Den Uyl en 
Gruijiers, twee leden van dit kabinet, en enkele anderen in het 
rapport-Mansholt: 

„Wie de inflatie wil beteugelen, volledige werkgelegen-
heid wil scheppen en de inkomensverdeling gelijker wil 
maken, zal zich gedwongen zien in te grijpen in de inko-
mens- en prijsvorming.". 

Dat ging rechtstreeks tegen het falende beleid van de heer 
Boersma in. 

Hij had een sterke neiging om dit soort zaken over te laten 
aan particuliere pressiegroepen. Hij is ook passief op milieuge-
bied. Het was interessant toen op 16 april door twee leden van 
de K.V.P. werd gevraagd, wat de heer Boersma zou doen bij 
een staking in de zuivelindustrie, die op allerlei gebieden tot 
rampzalige gevolgen kan leiden. Wat antwoordde de heer 
Boersma toen aan de K.V.P."kamerleden? 

„Er komt dit keer geen staking, dus er is geen probleem.". 

Daaruit blijkt zijn belangstelling voor de toekomst. 
DS'70 beschouwt het beleid van de heer Boersma als een 

kruiwagen met een vierkant wiel, die af en toe verplaatst 
wordt, bij voorbeeld van Sociale Zaken naar Landbouw, maar 
in feite niet meewerkt. Met het voortzetten van zijn beleid 
wordt het landsbelang niet gediend. Wij zijn dus zeer benieuwd 
wat het kabinet werkelijk wil inzake de inflatie. Het is essen-
tieel de inflatie te stoppen en ook een beleid te hebben voordat 
de begroting wordt opgesteld. Anders - de heer De Gaay 
Fortman heeft het gisteren ook gehad over afwenteling - wen-
telt het bedrijfsleven later juist weer belastingen af. Het is es-
sentieel, ook voor zorgvuldige staatkundige procedures, dat er 
eerst zekerheid is over de bruto-inkomens en dat pas dan de 
belastingheffing aan de orde komt. 

Ik kom thans tot de zaak van de inkomensverdeling, een 
heel andere zaak die ook bestaat als probleem, los van inflatie 
en er de laatste tijd te veel mee verbonden wordt. Een over-
zicht van feiten, normen en instrumenten is in september 1969 
gepubliceerd in de Nota over de inkomensverdeling. Daaruit 
blijkt dat het netto-gezinsinkomen per gezinslid thans vee! 
gelijker is dan vroeger. In de jaren '60 had 80 pet. van het Ne-
derlandse volk een netto-inkomen per gezinslid dat lag tussen 
de 1 en de 2, dus vrij dicht bij elkaar. Veel gelijker dan 
vroeger, dank zij de progressieve inkomstenbelasting, de so-
ciale verzekeringen, de hoge werkgelegenheid en de daüng 
van inkomsten uit vermogen. 

Minder is bereikt inzake bruto-inkomensverhoudingen, bij 
voorbeeld salarisschalen, waarover de premier gisteren ook 
heeft gesproken. 

DS'70 meent dat verschillen in bruto-inkomen zowel bij de 
overheid - ik denk bij voorbeeld aan de verhouding kleuter-
leidster, leraar of hoogleraar - als in de particuliere sector 
onredelijk groot zijn. De arbeidsmarkt maakt het niet nodig 
zulke verschillen te handhaven. Er moet met kracht gestreefd 
worden naar redelijker inkomensverhoudingen, waarbij in-
spanning wèl, maar traditie of academische graad niet voorop 
horen te staan. Wij hebben er begrip voor dat recent bij de 
vakbewcgingsacties grote belangstelling bestond voor vermin-
dering van de brutoverschillen. Wij zien daar belangrijker mo-
gelijkheden voor een verbetering van de inkomensverdeling 
dan bij verdere opvoering van belastingtarieven. 

Een voorbeeld geeft het kabinet wat betreft de salarissen 
van de bewindslieden. Ook toen wij in het kabinet zaten. - het 
kabinet van 1971-1972 -, zijn wij erin geslaagd de salarissen 
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te bevriezen. Na ons uittreden zijn ze verhoogd. Ik begrijp dat 
het nu weer teruggaat tot het oude sociaal-democratische peil. 

De overheid kan op tal van punten een voorbeeld geven. 
Een detail, en voor inzittenden van deze Kamer interessant ge-
nceg, is het hoge opbouwpercentage voor politieke pensioenen, 
ook een bekend punt van de kant van D'66. Dat hoge opbouw-
percentage is destijds gemotiveerd met het ontbreken van pen-
sioenopbouw na liet aftreden van een politicus. Een veel betere 
oplossing is pensioenopbouw tijdens wachtgeld, maar norma-
lere opbouw tijdens de functie. 

In de programma's waarmee het kabinet werkt - het is nau-
welijks één programma, maar veeleer een aaneenschakeling 
van stukken, waarvan de onderlinge verhouding niet iedereen 
altijd duidelijk is - staan ook heel vreemde voorstellen. Ik zal 
er drie noemen. 

In Keerpunt wordt gesproken over een doorstromingsheffing 
voor huurders. De heer Schaefer heeft op 7 mei in Eindhoven 
gezegd, dat die heffing gelijk moet zijn aan het verschil tussen 
de werkelijk betaalde huur (en bij een eigen woning de huur-
waarde) en 10 pet. van het belastbaar inkomen. Als iemand 7 
pet. van zijn bruto-inkomen aan huur betaalt, moet hij dus 3 
pet. aan doorstromingsheffing gaan betalen. Dit is onge-
looflijk! Het netto-inkomen van mensen boven de welstands-
grens is vaak maar ongeveer de helft van hun belastbaar in-
komen. Zij zouden dan per se 20 pet. van hun inkomen aan 
huur of aan die heffing moeten besteden. Mensen die een 
eigen woning hebben aangeschaft, mede om later op niet al te 
hoge huurlasten te zitten, zijn de sigaar. Als een zelfstandige 
met fluctuerende inkomsten eens een goed jaar heeft, moet 
hij onmiddellijk naast de hoge inkomstenbelasting ook die hef-
fing betalen. En mensen die permanent een goed inkomen 
hebben, worden geforceerd om luxueus te gaan wonen, want 
men gaat natuurlijk liever wat duurder en breder wonen dan 
die heffing te betalen. Wat heeft dat voor zin? Het ergste is dit 
voor mensen die kortgeleden een huis hebben gekocht en nog 
aan aflossing bezig zijn. Zij moeten rente betalen, aflossing en 
doorstromingsheffing. 

Een ander punt, dat in Keerpunt staat vermeld en ook gis-
teren in de regeringsverklaring is genoemd, is studie over het 
fiscaal beleid inzake rente-inkomsten en uitgaven. De gedachte 
is, rente op schulden niet meer af te trekken van iemands in-
komen. Ik wil hier graag op ingaan, mijnheer de Voorzitter, al 
was het alleen maar uit collegialiteit ten aanzien van een an-
dere fractievoorzitter die zich recentelijk in de schulden heeft 
gestoken. In het ontwerp-programma van de vakbeweging 
staat ook, dat wij moeten komen tot het vaststellen van een 
maximum voor de aftrekbaarheid van rentelasten. De heer 
Kok heeft dit toegelicht en gezegd, dat het niet gaat om inko-
mens tot f 40 000. Het begint kennelijk ongeveer bij kamer-
leden. Wij mogen dan niet meer aftrekken. Volgens de heer 
Kok is dit gericht tegen superdeluxe toestanden. Verder zegt 
hij dat schulden maken voor de aankoop van boten, tweede 
huizen, caravans enz. voor goed gesitueerden zeer aantrek-
kelijk is, aantrekkelijker dan om contant te betalen. Hij is 
echter — evenals waarschijnlijk Keerpunt 1972 - gewoon in de 
war. Contant betalen levert namelijk precies dezelfde belasting-
faciliteit op. In dat geval heeft men namelijk minder rente-in-
komsten of minder dividendinkomsten. Het plan Keerpunt 
treft dus niet de vermogenden, die altijd contant kunnen be-
talen en zo de belastingaftrek kunnen krijgen, maar de mensen 
zonder vermogen 

De heer Verbrugli (G.V.P.): Maar de rente is lager dan het 
i n f latiepercentage! 

De heer Drees (DS'70): Dat is weer een ander punt. Als je 
7 pet. rente betaalt op een schuld, is die op het ogenblik af-
trekbaar, maar als je obligaties verkoopt om een huis te 
kopen, derf je ook rente en heb je natuurlijk ook belastingver-
lichting. Ik heb de indruk dat Keerpunt 1972 en de vakbewe-
ging dat niet hebben gezien. Vermogenden hebben altijd deze 
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belastingfaciliteit, doordat zij dan minder rente-inkomsten en 
dividend-inkomsten hebben. Er ontstaat ook een eigenaardige 
discriminatie tussen mensen met een pensioenvoorziening, 
zoals veel werknemers die niet over contanten beschikken en 
zich dus eerder in de schulden moeten steken, en andere 
groepen van de bevolking met een oudedagsvoorziening in 
contanten beschikbaar, waarop zij zelf een beroep kunnen 
doen. De laatsten kunnen wél met eigen geld een huis aan-
schaffen en op die manier een belastingfaciliteit ontvangen. 

Een principieel bezwaar dat ook de heer Scholten (C.H.U.) 
al heeft genoemd is dat de belastingdienst nooit onderscheid 
maakt, noch bij de uitgaven, noch bij de inkomsten, naar dit 
soort aspecten van superdeluxe toestanden, zoals de heer Kok 
het noemde. Ook bij de inkomsten wordt geen onderscheid ge-
maakt. Of het nu gaat om loon uit overwerk, uit gewone uren 
dan wel zwart loon, het wordt allemaal op dezelfde wijze be-
last. Het zou voor de belastingdienst een onmogelijke taak zijn 
om na te gaan . . . . 

Minister Den Uyl: Hoe wordt het zwarte loon belast? 

De heer Drees (DS'70): Als de fiscus er achter komt, dan 
geeft deze het niet door. De fiscus is een andere dienst dan de 
looncontroledienst van Sociale Zaken. De fiscus heeft toegang 
tot de boekhouding van de bedrijven. Regelmatig - dit is in de 
Kamer herhaaldelijk ter sprake gekomen - belast de fiscus 
loon dat voor Sociale Zaken zwart loon is. Fiscaal zwart loon 
valt er natuurlijk per definitie buiten. Met zwart loon bedoel ik 
het loon dat meer is betaald dan volgens de afspraken tussen 
werkgever en vakbeweging overeen was gekomen. 

Het is van groot belang voor de mensen die zelf woningen 
bezitten, of de aankoop overwegen, dat de Minister-President 
duidelijk laat blijken dat het kabinet niets voelt voor de 
vreemde plannen van afschaffing van renteaftrek en niets 
voelt voor de 100 pet-woonbelasting van de heer Schaefer. 

Een derde punt op het gebied van de inkomensverdeling is 
de kwestie van het collegegeld. Tot de goede literatuur daar-
over - ook aan de premier bekend - behoort „Belasten met 
mate" van de Wiardi Beekman Stichting en ook is een heel 
goede uiteenzetting te vinden in „Verlaging van de Verhoging" 
van 1971, van de Stichting Instituut voor Onderzoek van Over-
heidsuitgaven. 

Onderwijs wordt vaak als één begrip gehanteerd, maar het 
omvat zeer verschillende diensten. Het is cok belangrijk om te 
beseffen dat gratis onderwijs niet bestaat. Het gaat er altijd om 
wie moet betalen, de genieter van het onderwijs, de belasting-
betaler of nog een ander. Dit hangt af van het soort onderwijs. 

Ik ben het eens met de opmerking uit de regeringsverklaring 
dat funderend onderwijs uit de algemene middelen dient te 
worden betaald. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld au-
torijles hoort bij de auto en iedereen vindt het, naar ik aan-
neem, logisch dat degene die autorijles wil nemen dat betaalt. 
Neemt hij les om bij voorbeeld een vrachtauto te leren 
besturen, dan zal misschien zijn werkgever betalen. Ook bij 
een opleiding van Schoevers of een opleiding voor bar-tender 
en meer van dergelijke aantrekkelijke zaken is het vaak logisch 
dat de werkgever of de klant betaalt. Als een volwassene voor 
zijn plezier wat gaat doen, leert waterskieën, of „Spaans op 
reis" koopt, of een linguaphone-cursus, dan is het logisch dat 
hij daarvoor betaalt. 

Hoe zit dat bij het tertiair onderwijs? Het gaat daarbij in 
hoge mate om gespecialiseerde opleidingen, bij voorbeeld voor 
piloot. Wij vinden het logisch dat iemand die met de KLM 
vliegt, betaalt voor het gebruik van het vliegtuig en van 
Schiphol. Er is ook meer reden dat de passagier - via de KLM 
- betaalt voor de opleiding dan de gemiddelde belastingbe-
taler, die misschien in Zwanenburg woont en zelfs een hekel 
heeft aan dat vliegen. 

Dit blijft zo, ook bij een andere maatschappij. De P.P.R. 
suggereert wcleens dat dit bij een andere maatschappij veran-
dert, maar ook in de maatschappij die de P.P.R. morgen zou 
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inrichten - na kamerontbinding en bij voldoende steun van de 
bevolking - zou men het logischer vinden dat de kosten van 
het vliegen en de kosten van zo'n gespecialiseerde opleiding 
om zo'n Jumbojet te bedienen worden betaald door de passa-
gier in plaats van door de belastingbetaler. 

Hetzelfde geldt voor een dierenarts of een notaris. Voor 
dergelijke gespecialiseerde opleidingen is betaling door de 
werkgever, of door de student, die eigenaar van zijn opleiding 
wordt, als hij geen contract met een werkgever heeft, in hoge 
mate redelijk. Daarom is geleidelijke verlaging van de subsidie 
voor tertiaire opleidingen juist, mits er studiefinanciering is, 
zodat er gelijke kansen bestaan voor middelbare scholieren uit 
verschillende milieus. 

Er is op dit ogenblik studiefinanciering voor kinderen uit de 
lagere en tot op zekere hoogte uit de middelbare inkomens-
groepen, en er is reden de mogelijkheid van leningen uit te 
breiden tot serieuze studenten uit de beter gesitueerde groe-
pen, al zal misschien contante betaling daar de voorkeur blij-
ven genieten. 

Er is gisteren al gesproken over het plan van de f 500 colle-
gegeld. Dit heeft een vrij typische geschiedenis. Wanneer kan 
dat wetsontwerp ongeveer worden verwacht? Het moet immers 
volgens het kabinet al snel van kracht worden en het zal mis-
schien toch wel tot enige discussie in deze Kamer of aan de 
overkant leiden. 

Bij het collegegeld stuit ik ook op de conclusies van de heer 
Burger van 19 februari, waarin hij over die f500 een heel op-
vallende zin schrijft. 

Hij schrijft, natuurlijk terugdenkend aan de huidige duizend 
gulden: 

„Wellicht is het de regering mogelijk om het volle 
pond af te dwingen, maar het valt te betwijfelen of dit 
een verstandig sukses zou blijken." - dan volgen, wat te-
genwoordig ongebruikelijk is enkele woorden latijn -
„Lites finiri oportent," - het is goed een strijd op te 
geven - „een nieuw kabinet hoeft geen prestigegevechten 
te voeren en zou een in de jongerenwereld ingrijpend ge-
schil op niet al te onbevredigende wijze kunnen beëin-
digen.". 

Wij vinden dit absurd. Hier rijdt de heer Burger een zéér 
scheve schaats. Hij ziet niet in, dat het bij de studentenacti-
visten gaat om een voortdurend streven naar conflict, liefst in 
de materiële sfeer omdat zij dan ook gematigde studenten 
kunnen meetrekken. 

De heer Den Uyl, mijnheer de Voorzitter, heeft dit wel ge-
zien en schreef in 1970 in „Socialisme en Democratie" over 
„anti-parlementaire acties, zoah in de conflictstrategie van de 
studentenvakbeweging" (blz. 303). Wij vinden de argumen-
tatie van de heer Burger dus een funeste. Hoe denken som-
mige andere leden van het kabinet erover? 

Volgens „de Volkskrant" van 8 december 1972 liet de voor-
zitter van het College van Bestuur van de Utrechtse universi-
teit weten, zich niet te zullen houden aan de maatregelen, die 
Minister Van Veen had uitgevaardigd. En op 9 maart 1973 be-
richtte „De Tijd", dat voorzitter Trip zei, dat hij naar bevind 
van zaken zou handelen. Hij zou dus niet zo maar doen wat de 
wet of de Minister voorschreef onder het motto: „Men moet 
ook rekening houden met het klimaat in de universiteiten.". Ik 
begrijp daaruit, dat hij bedoelt: Als er sabotage wordt ge-
pleegd, moet je toegeven. 

Het is een funeste suggestie, enerzijds naar voren gekomen 
bij de formatie en anderzijds in de aangehaalde teksten, dat de 
Regering zou moeten zwichten voor sabotage of illegale bezet-
tingen. DS'70 is van mening, dat de wetgever zich alleen mag 
laten leiden door argumenten en de resultaten van studies en 
discussies, maar niet door de anti-parlementaire actie. Dit punt 
hangt onmiddellijk samen met de formatiegeschiedenis en de 
conclusies van februari. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer u een motie hierover 
te overhandigen. 

Voorzitter e. a. 
De Voorzitter: Door het lid Drees wordt de volgende motie 

voorgesteld: 
„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de regeringsverklaring; 
van mening, dat de redelijkheid tot het vragen van een 

hogere bijdrage dan f 200 in de studiekosten van het weten-
schappelijk onderwijs door het vorige kabinet evenals door dit 
kabinet werd onderkend; 

van mening, dat door de gelijktijdige structurele verruiming 
van het studietoelagenbeleid als eerste fase van een algehele 
vernieuwing van het stelsel van studiefinanciering zorg is ge-
dragen voor handhaving van de studiemogelijkheden voor stu-
denten afkomstig uit minder draagkrachtige gezinnen; 

van mening, dat dit beleid dient te worden voortgezet, o.m. 
door de invoering dit jaar van rentedragende studieleningen 
conform de toezeggingen van de toenmalige Minister zonder 
Portefeuille; 

spreekt als haar oordeel uit, dat het beleid inzake college-
geld en financiering van andere studiekosten niet behoort te 
worden beïnvloed door overwegingen ontleend aan sabotage en 
illegale acties door groepen, die zich anti-parlementair op-
stellen door tot boycot van wetten aan te zetten, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
thans iets zeggen over de achterban van het kabinet die, zoals 
wij gisteren hebben kunnen afleiden uit de houding van de 
fractievoorzitters van de zogenaamde regeringspartijen, breed 
gespreid is over onze politieke wei. In de „P.P.R.-Radikalen 
Krant" stond in december 1972, dat als de uitslag van de ver-
kiezingen ook gold voor de gemeenteraad van Nijmegen er 
„een absolute meerderheid van de vijf progressieve partijen be-
reikt" zou zijn. Die vijf progressieve partijen zijn niet de vijf 
partijen van dit kabinet, maar de drie progressieve partijen 
plus de P.S.P. en de C.P.N., een volksfront met linkse dic-
tatuur dus. 

Hoe staat het bij de P.v.d.A.? Rotterdam en Rijnmond zijn 
belangrijke bastions van die partij. In „N.R.C.-Haindelsblad" 
van 24 mei jl. stond: 

„Het bestuur van de kieskring Rijnmond van de 
P.v.d.A. meent, dat het dagelijks bestuur van Rijnmond 
het karakter van een programcollege dient te krijgen. Het 
kieskringbestuur zegt redelijk optimistisch te zijn over de 
reële mogelijkheden om met gelijkgezinden een program-
college te vormen. Het wijst erop, dat incl. C.P.N, men 
over 50 van de 81 zetels zou beschikken.". 

Dat zijn dan de gelijkgezinden. Hetzelfde geldt voor het ge-
west Rotterdam van de P.v.d.A., dat samenwerking wil op 
volksfrontbasis, waarop de voorzitter van het gewest Rot-
terdam zijn ontslag nam. Hoe denkt de politieke leider van de 
P.v.d.A. van de laatste zes jaar hierover? Hoe kan de heer 
Den Uyl Nederland leiden als hij zijn eigen partij niet kan 
leiden op essentiële punten van democratie? 

Bevrijdingsbewegingen. Mijn politieke vrienden en ik zijn fel 
vóór de parlementaire democratie. Wij zijn tegen elke dicta-
tuur, tegen elke onderdrukking in koloniën en ook tegen dicta-
tuur van landmogendheden. Wellicht hebben enkele ministers 
zondag jl. gezien, hoe de heer Van Stipriaan in NOS-Kiosk 
zijn ontzetting liet blijken over de harde onderdrukking, de 
volstrekte onvrijheid in Oost-Europa, nog steeds, 20 jaar na de 
dood van Stalin. 

Wij achten het essentieel, dat het kabinet niet discrimineert 
tussen Europeanen en Afrikanen, dat in beginsel ook bevrij-
dingsbewegingen ten gunste van Europese volkeren steun 
zullen krijgen, Europese volkeren, hetzij in Zuid-Europa, hetzij 
in Oost-Europa, als die bevrijdingsbewegingen daar zijn. Mis-
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Drces 
schien zijn ze er op het ogenblik niet duidelijk, maar het ka-
binet mag in beginsel niet discrimineren. 

De heer Waïtmans (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Vindt 
de heer Drees het niet wat gevaarlijk steun te gaan geven aan 
bevrijdingsbewegingen in Oost-Europa waarvan hij de naam en 
de doelstellingen niet kent? Bedoelt hij daar soms de Kroati-
sche bevrijdingsbeweging mee? 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem 
aan, dat ook bij de steun aan bevrijdingsbewegingen in Afrika 
het kabinet goed zal uitkijken en alleen democratische bewe-
gingen zal steunen en dat het ook in Mozambique en Angola 
zorgvuldig de dictatoriale bewegingen eruit zal zeven. Ik weet 
niet, hoe men dat doet op het Plein, maar ik neem aan, dat 
men daar genoeg ambassadeurs heeft om dat zorgvuldig uit te 
zoeken. Er zijn naar mijn indruk helaas soms nogal wat onder-
linge tegenstellingen tussen die bevrijdingsbewegingen, waar-
over via Tanzania of zo wel eens wat valt te vernemen. Ik 
meen, dat democratische bevrijdingsbewegingen in beginsel 
recht hebben op sympathie. Het kabinet stelt dat. Interessant 
is echter, dat het oorspronkelijk in Keerpunt niet als onderdeel 
van ontwikkelingshulp stond genoemd, al was het Minister 
Pronk die begonnen is deze zaak in de publiciteit te brengen, 
maar het stond in Keerpunt bij buitenlands beleid. De heer 
Pronk is het met mij eens. Het is dus niet een extra vorm van 
ontwikkelingshulp maar een principiële stellingname inzake 
buitenlands beleid. 

De heer Waïtmans (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Dit 
is uiteraard geen reactie op wat ik vroeg. 

De heer Drees (DS'70): Neen, ik heb in reactie op uw op-
merking gezegd, dat bona fide bewegingen, in Europa, als ze 
er zijn - de Kroatische beweging maakt op mij geen erg bona 
fide indruk - principieel dezelfde aanspraak op steun hebben 
als bewegingen in Afrika. Er is geen reden om de onderdruk-
king van Europeanen gemakkelijker te aanvaarden dan de on-
derdrukking in Afrika. Keerpunt '72 behandelt dit als onder-
deel van de buitenlandse politiek en daarom heb ik het in dat 
kader gesteld. 

Als in het normale kader van ontwikkelingshulp, volgens re-
gels van de Verenigde Naties, deze nieuwe hulp kan worden 
verschaft, dan heeft dat onze sympathie. Er bestond al staats-
hulp - dat weet men niet altijd - in de vorm van belastingaf-
trek bij giften aan het Mozambique Instituut, het Angola Co-
mité e.d. In principe was er dus al een zekere erkenning. 

Wat de ontwikkelingshulp betreft vinden wij het verder 
belangrijk, dat er een goede evaluatie komt van wat er tot nu 
toe is bereikt. Daarover bestaat zowel bij politici als bij het 
Nederlandse volk vaak onzekerheid. Ik denk daarbij ook aan 
de West. Wij hebben echter bezwaar tegen de passage in de re-
geringsverklaring over een soort indoctrinatie van ons volk 
over ontwikkelingshulp. 

Het Noord-Atlantisch Verdrag. De NAVO wordt inderdaad 
ontsierd door het lidmaatschap van Portugal en van Grieken-
land, misschien op een keer ook van Turkije. 

Dit neemt niet weg, dat de NAVO als collectief veiligheids-
stelsel essentieel blijft voor ons bestaan. Er is een militair 
machtige dictatuur vlak bij de grens, een dictatuur die met 
terroristische staten in het Midden-Oosten samenwerkt tegen 
Israël. 

Hoe denkt de achterban van dit kabinet over de NAVO? De 
heer Aantjes zei voor de NOS-radio op 14 mei jl. dat hij er 
niet over dacht om het beleid van het vorige kabinet terug te 
draaien. De voorzitter van de grootste regeringspartij, de 
heer Van der Louw, zei in „De Groene Amsterdammer" van 
2 mei jl.: 

„Ik behoef niet te verbergen, dat er door mij wel eens 
is uitgekeken naar een andere Minister van Buitenlandse 
Zaken, die meer representatief is voor het soort vredcs-
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Drees e. a. 
politiek, dat de P.v.d.A. naar veler inzicht op het ogen-
blik wil. Dat is niet gelukt... Er is bij velen in de partij 
- en daar ben ik geen uitzondering op - grote aarzeling 
over het lid blijven van de NAVO.. . Als Van der Stoel 
daarin (ontspanning, isoleren van Griekenland, Por-
tugal) niet slaagt ben ik ervan overtuigd, dat de partij 
over een aantal jaren tegen de NAVO zal kiezen.". 

Met deze wiebelige achterban van Van der Louw tot Aan-
tjes is er weinig vertrouwen in een solide beleid op langere 
termijn door dit kabinet. 

Een gezelliger onderwerp is de omroep. Ons landomroep-
bestel is tekort geschoten. Het gaat ons niet om de heer Verwey 
en wij willen niet een materiaal illegale handeling als „ge-
woonterecht" erkennen. Wij achten ratificatie van het Ver-
drag van Straatsburg noodzakelijk. Maar het is duidelijk, dat 
luisteraars ook hun rechten hebben en dat er behoefte is aan 
een radiostation te land, dat op overzichtelijke wijze lichte pro-
gramma's brengt volgens de formule van Radio Veronica. 

Wij vinden de regeringsverklaring op dit punt wat te vaag. 
De Minister-President heeft er een passage aan gewijd op basis 
van de uitgangspunten van de Omroepwet. Dat achten wij te-
rughoudend. Wij zouden gaarne een nadrukkelijker standpunt 
op dit terrein zien, dat duidelijk perspectief opent op korte 
termijn. 

Er zal een betere taakverdeling tu.ssen Rijk en gemeenten 
moeten komen. Ik ben geschrokken van de lijst van CRM-
plannen. Dat is een uitholling van het werk van de gemeenten. 
Het zijn voor een groot deel plaatselijke zaken. Men moet dit 
niet zo sterk trekken naar het departement van CRM. Dit 
brengt complicaties en wrijvingen met zich. 

Ik ben het eens met de aandacht van het kabinet voor de 
grote betekenis van onze steden en voor de bescherming van 
natuur en goede landschappen. Tijdige aanleg van infra-struc-
tuur naar nieuwe steden als Purmerend, Nieuwegein en A1-
mere is noodzakelijk. Voor de Schiphollijn heb ik mijn dank al 
uitgesproken. 

Ook het energiebeleid van het kabinet spreekt ons zeer aan. 
Wat de conslusie over het kabinet betreft: wij menen, dat 

het aan veel pretenties zijn ontstaan dankt. Wij hebben weinig 
vertrouwen in het beleid inzake defensie, de inflatie, en de 
weerstand tegen pressiegroepen. Wij vrezen, dat het midden-
en kleinbedrijf makkelijk in de verdrukking zal komen en wij 
vrezen voor St.-Nicolaasachtige subsidiepolitiek. Mijn politieke * 
vrienden en ik hopen, dat het kabinet weinig tijd zal geven aan 
onbenullige zaken als haardracht en TV-shows en veel aan-
dacht en tijd zal geven aan veiligheid, natuurbehoud, stede-
bouw, rechtvaardige inkomensverdeling en een beter pensioen-
stelsel. Wij zullen de argumenten van het kabinet toetsen, con-
creet en zeer kritisch. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Een 
paar dagen na de beëdiging van dit kabinet las ik in de krant 
een klein onopvallend opgemaakt berichtje, waarin sober ver-
meld stond dat de nieuwe Minister van Defensie had besloten 
om niet toe te staan, dat bij de aanstaande vliegfecsten, ter ge-
legenheid van het jubileum van de luchtmacht, een Concorde 
een demonstratievlucht zou uitvoeren, vanwege de gevaren die 
dat voor het milieu zou opleveren. Daarnaast had de Minister 
laten weten dat hij niet van vliegfeesten hield en dat hij het ge-
plande feest eigenlijk alleen liet doorgaan omdat hij de voorbe-
reidingen ervan in een zo vergevorderd stadium had aange-
troffen. Het is alsof je ontwaakt uit een buitengewoon merk-
waardige droom: vijf maanden lang brieven, woorden, the-
orieën, stukken papier, spookachtige spiegelgevechten om ab-
stracties, Kafka-achtige situaties en het beklemmende gevoel 
dat het allemaal om een imaginatie gaat, een proces van ver-
beelding dat een eigen bestaan is gaan leiden met eigen wetten 
en terminologieën, waar je nooit meer uitkomt. En dan ineens 
wrijf je je ogen uit en kijk je verbaasd naar iets bespottelijk 
concreets: zo maar een beleidsdaadje, niet zo vreselijk be-
langrijk, maar je herkent met een schok iets van dat, waar-
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Van Mierlo 
om het eigenlijk allemaal begonnen was, iets waarin wei-
licht een deel van de rechtvaardiging ligt voor de moeizame en 
langdurige operatie, die wij met z'n allen achter de rug 
hebben. Want het ging er toch om, een regering te krijgen die 
een nieuwe koers zou gaan varen, die een andere mentaliteit 
zou hebben dan voorafgaande kabinetten, die bereid zou zijn, 
waar nodig, van traditionele paden af te wijken. Met het naar 
voren halen van deze kleine gebeurtenis van deze ene Minister, 
waarin voor ons een verwachtingspatroon ligt besloten ten op-
zichte van alle andere Ministers en Staatssecretarissen, wil ik 
dit kabinet, zoals het hier zit, hartelijk welkom heten. 

De heer De Brauw (DS'70): Mag ik de heer Van Mierlo 
vragen, of hij vervolgens weer terug is gekeerd naar zijn 
droom, toen een ander supersoon straalvliegtuig, maar nu ge-
naamd Tupolev, door ons luchtruim vloog? 

De heer Van Mierlo (D'66): Tk heb mij door die Tupolev 
niet uit mijn droom laten halen, mijnheer de Voorzitter. 

Enkele woorden over de kabinetsformatie. Ik heb er gisteren 
al de nodige verontwaardiging over gehoord. Soms oprechte, 
soms minder oprechte, maar in alle gevallen heilige veromt-
waardiging. Een flink deel daarvan is natuurlijk niet meer dan 
de parlementaire verwerking van een heel authentiek gevoel 
van teleurstelling dat je ernaast zit. Ik denk zo dat de Partij 
van de Arbeid dat gevoel uit het verleden erg goed kent. Ook 
voor een ander deel is die verontwaardiging op haar minst wel 
te verklaren. Als je vijf maanden lang zo manifest de machte-
loosheid van ons politieke bestel geëtaleerd ziet, dan gaat dat 
niemand in z'n koude kleren zitten. Alle betrokkenen zullen 
moeten toegeven dat het vaak een weinig fraai gezicht was. Nu 
is een buikoperatie dat nooit, naar ik aanneem, en wellicht is 
dat nog wel de beste benaming, die je aan de langdurige ge-
beurtenis kunt geven. Want in die vijf maanden is meer ge-
beurd dan dat er alleen een kabinet gemaakt werd. Een zeer 
minutieuze chirurgische operatie van de buik van onze poli-
tieke machtsstructuur, het midden van het traditionele poli-
tieke krachtenveld, is aan de totstandkoming van dit kabinet 
voorafgegaan. 

Wat doorbroken is, is de vanzelfsprekendheid van de macht 
van het midden, die tot op vandaag kenmerkend was voor on-
ze politieke geschiedenis, het midden dat naar believen een 
scheutje van rechts of een scheutje van links in haar politiek 
deed, naar gelang de partij, die zij tot de uitverkoren partner 
aanwees. Wat in deze operatie blootgelegd is - en ik zeg dat 
zonder enig leedvermaak - is de juisheid van het reeds lang 
bestaande denkbeeld dat die politieke macht van het midden, 
die geworven wordt op een niet-politieke noemer, in wezen 
geen werkelijk consistente politieke conceptie heeft of kan 
hebben. Het uiteenvallen van de christen-democratische frac-
ties, zowel ten opzichte van elkaar als binnen die fracties zelf, 
moge begrijpelijkerwijze in eigen kring betreurd worden; in 
historisch perspectief was het naar mijn gevoel bij de huidige 
maatschappelijke ontwikkeling onafwendbaar dat het ooit zou 
gebeuren. Men kan zeggen dat de polarisatie en de vakbe-
kwaamheid v?.n chirurg Burger het gemaakt hebben, maar de 
gegevens, die de operatie mogelijk hebben gemaakt, liggen ner-
gens anders dan in aard en wezen van de confessionele partijen 
zelf. 

Ik wil thans enige opmerkingen maken over de kabinetsfor-
matie. Het lijdt in de eerste plaats naar mijn gevoel geen 
twijfel dat het kabinet er constitutioneel volkomen rechtmatig 
zit. Zowel qua procedure als qua resultaat voldoet het aan de 
op legitieme wijze verstrekte opdracht van het staatshoofd. De 
vraag die in discussie kan zijn is of het kabinet er politiek 
rechtmatig zit. Ook die vraag beantwoord ik bevestigend. Zou 
ik dat niet kunnen, dan zou het kabinet er niet zitten, zoals het 
er zit; in ieder geval zouden er dan niet de bewindslieden uit 
mijn partij in zitten. 

Ik heb geen enkele behoefte om recht te praten wat krom is, 
maar evenmin om mij iets kroms te laten aanpraten, wat naar 

mijn gevoel recht is gebleven. Dat betekent dat ik enerzijds 
gaarne wil erkennen dat de formatie op sommige punten an-
ders is gelopen dan ik mij had voorgesteld, en dat ik die 
afwijkingen best concessies wil noemen. Anderzijds hebben wij 
ons in essentie gehouden aan het standpunt dat v/ij vóór de 
verkiezingen hebben ingenomen. 

Keerpunt is een pakket beleidsvoornemens. De traditionele 
wijze van machtsvorming is dat na de verkiezingen - ten be-
hoeve van een meerderheid — beleidsvoornemens tussen con-
tracterende partijen verhandeld worden, hetzij door het midden 
te nemen van twee uiteenlopende standpunten, hetzij door over 
en weer op bepaalde punten het eigen beleidsvoornemen prijs 
te geven. De kerngedachte van de progressieve drie behelsde 
het voornemen, met deze methode te breken. Coalitievorming 
na de verkiezingen was uitgesloten; verhandeling van beleids-
voornemens evenzeer. Keerpunt zou grondslag moeten zijn 
voor een kabinetsbeleid. Deelneming van enige confessionelen 
met een eigen inbreng was denkbaar. 

Keerpunt is geactualiseerd en gefaseerd geworden. Dat is 
juist, maar dat had gezien de veranderde omstandigheden net 
zo goed moeten gebeuren als de progressieve drie de meerder-
heid hadden gekregen. Alleen was het in dat geval niet bij de 
formatie gebeurd, maar bij de regeringsverklaring. 

De toevoeging in de programformule van de schets van de 
confessionele partijen is zeker niet iets geweest dat ik voor 
ogen had voor de verkiezingen, maar Keerpunt als zodanig is 
er niet door aangetast, doch aangevuld; ook waar het licht van 
Burger schijnt over geconstateerde strijdigheden, is de mo-
gelijkhcid dat beleidsvoornemens van Keerpunt aan de Kamer 
zullen worden voorgesteld, volledig overeind gebleven. 

Wat de 10-6-verhouding betreft, is het ook wat ons betreft 
even slikken geweest. Formeel is het niet in strijd met het 
standpunt van vóór de verkiezingen, dat „enige confessionele 
bewindslieden zitting zouden kunnen hebben in het kabinet". 
Een getal was immers niet genoemd. Als je dat standpunt naar 
de geest neemt, is zes echter rijkelijk veel. In ieder geval was 
het voor ons de uiterste grens, ook al geef ik toe dat die arbi-
trair was. 

Waar duidelijk door ons een concessie is gedaan, is, in de 
laatste fase van de formatie, het aanvaarden van de twee 
K.V.P."bewindslieden, de heren Westerterp en Brouwer. Een 
concessie in tweeërlei vorm: In de eerste plaats omdat zij niet 
op voorhand als progressieve confessionelen konden worden 
gekenschetst en in de tweede plaats omdat zij zeer duidelijk 
ons werden afgedwongen als kandidaten van de K.V.P.-fractie. 
Ik geef toe dat de enige reden waarom wij daarin berust 
hebben ligt in de omstandigheid dat wij het in dat ver gevor-
derd stadium onverantwoord en onjuist vonden de formatie 
alsnog op deze twee kandidaten te laten stranden. Nu dit zo 
gelopen is, heet ik ook hen hartelijk welkom. Wij zullen hen 
op hun daden beoordelen en hun alle kans geven het politieke 
vertrouwen te winnen, dat zij niet op voorhand hadden. Wat 
de aanwezigheid van de heer Gruijters betreft: Ik neem aan 
dat de premier daar iets over zal zeggen, maar juist daarom 
wil ik, voordat hij dat doet, daar een enkele opmerking over 
plaatsen. U kunt namelijk rustig voor de volle honderd procent 
de verantwoordelijkheid voor zijn ministerschap bij mij leggen. 
De heer Gruijters zelf heeft in de eerste plaats vanaf het begin 
het standpunt ingenomen, dat hij op ieder moment bereid was 
zich uit het deelkabinet terug te trekken, indien door zijn aan-
wezigheid vanwege zijn gedane uitspraken de totstandkoming 
van het progressieve kabinet in gevaar zou komen. Ik ben het 
geweest, die namens de fractie tegen alle groeiende weer-
standen in hardnekkig heeft vastgehouden aan zijn kandida-
tuur. Niet, omdat ik zou vinden dat hij gelijk heeft gehad met 
het doen van die uitspraken. Ook niet omdat ik de gekwetstheid 
zou onderschatten of negeren, die sommigen oprecht voelen. 
Maar wel, omdat D'66 vindt dat het in dit land mogelijk moet 
zijn dit soort politieke opvattingen in vrijheid te ventileren, 
zonder daarmee het recht op een ministerschap te verliezen. 
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Over mijn eigen terugtrekking uit het declkabinet kan ik 

kort zijn. Ik heb dit tegenover het Nederlandse publiek via 
pers, televisie en radio reeds uitvoerig verantwoord. Ik heb dat 
om een mij moverende reden zelf besloten, zoals in principe 
iedereen dat kon. Die moverende reden was niet dat er geen 
plaats was voor mij in het kabinet - die is mij meermalen aan-
geboden - maar dat het na de voor D'66 teleurstellende ver-
kiczingsuitslag niet realistis:h zou zijn geweest, wanneer alle 
vijf genoemde kandidaten in het kabinet terecht waren ge-
komen. Waar er zich een moest terugtrekken, vond ik dat ik 
daartoe de eerst aangewezene was, tenzij een dringend belang 
van D'66 zich daartegen zou verzetten. Dit niet zo zijnde, heb 
ik de consequentie van die redenering getrokken. 

Een enkel woord over het karakter van het kabinet. Men 
kan erover twisten, of het een bijzonder soort parlementair ka-
binet is of een bijzonder soort extra-parlementair. Ik zelf geef 
er sterk de voorkeur aan om ieder kabinet, dat niet volledig 
parlementair is, onder de extra-parlementaire te rangschikken, 
waarbij opgemerkt moet worden, dat er in de Nederlandse par-
lomentaire geschiedenis niet twee extra-parlementaire kabi-
netten van precies dezelfde soort zijn geweest. Zij ontstaan in 
verschillende politieke situaties en ontlenen daaraan hun vari-
anten op elkaar. 

Een tvveode reden waarom ik er de voorkeur aan geef in dit 
academische vraagstuk te kiezen voor de karakteristiek „ex-
tra-parlementair" ligt in de formatiegeschiedenis zelf. In het 
eindrapport van informateur Ruppcrt stelt deze vast, dat er 
theoretisch zijns inziens nog drie extra-parlementaire mo-
gelijkheden overschieten. De formatie-Burger die daarop-
volgde, was duidelijk gebaseerd op de tweede door Ruppert 
aangegeven mogelijkheid, namelijk een rood mindcrheidska-
binet al dan niet met een witte rand. Het lijkt me daarom het 
meest juist om te spreken van een extra-parlementair kabinet 
met een sterke parlementaire component. Parlementair ten op-
zichie van de drie progressieve fracties, extra-parlementair ten 
opzichte van de rest van de Kamer, inclusief de fracties die 
een geestverwant in het kabinet hebben. 

Wat verwacht D'66 van dit kabinet? Eigenlijk nogal veel. 
Een greep daaruit. Het is misschien flauw, maar het moet wel 
als eerste genoemd worden. We verwachten in de eerste plaats 
van het kabinet dat het Keerpunt uitvoert. We zijn erop voor-
bereid dat het voorts uitvoering gaat geven aan het confes>,i-
or.ele program en verwachten weer dat de geschilpunten 
worden opgelost bij het licht van de conclusies van de heer 
Burger. 

Goed, we kunnen het langzamerhand dromen: De toverfor-
mule. Wat Keerpunt betreft willen we dat de Regering in de 
ontwikkeling en presentatie van haar beleid voortdurend laat 
zien, dat het alles in het werk stelt of heeft gesteld om op welk 
punt dan ook Keerpunt uitgevoerd te krijgen. We vragen niet 
van het kabinet dat het ijzer met handen breekt. 

Maar juist omdat de beleidsvoornemens van Keerpunt over-
eind zijn blijven staan, zal het duidelijk moeten zijn dat het 
praktische beleid ook vanuit die voornemens is opgezet. ,,Dui-
delijk zijn" betekent voor mij: als om een of andere reden op 
een bepaald beleidsgebied Keerpunt niet of nog niet of maar 
ten dele kan worden gevolgd, zal de Regering daarover verant-
woording moeten afleggen. Wij weten allen dat de dagelijkse 
praktijk van het regeren voor een deel haar eigen weg heeft 
en vaak op voet van vervreemding staat met de gemakkelijke 
waarheid op papier. 

Maar wij weten ook hoe verleidelijk en gevaarlijk het 
is, je in die redenering vast te bijten. Hoe gemakkelijk leidt zij 
niet tot een geïnstitutionaliseerd alibi voor de niet-uitvoering 
van het program, waarop men gekozen is. Wij zijn ingehuurd 
om de Regering vanuit het program te controleren. Als Keer-
punt naar het oordeel van de Regering om een of andere reden 
niet kan, zuilen wij in alle redelijkheid een open oor hebben 
voor de argumenten van de Regering. Maar de deugdelijkheid 
daarvan wordt door ons beoordeeld en zal beslissend zijn voor 
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de vraag of wij aan de regeringsvoorstellen onze steun kunnen 
verlenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Keerpunt moge voor ons prioriteit 
nr. 1 zijn, in dit debat zal ik daar toch niet verder op ingaan, 
deels omdat het min of meer vanzelf spreekt, maar vooral 
omdat we daar nu juist in concreto alle kans voor krijgen bij 
het dagelijkse parlementaire werk dat nu weer gaat beginnen. 
Er zijn echter een paar verwachtingen die wij van een progres-
sief kabinet hebben, waarvan ik zeker weet dat wij het daar 
niet dagelijks over zullen hebben en die minstens zo belangrijk 
zijn, omdat zij betrekking hebben op een totale houding van 
een kabinet, op een gezichtshoek, een mentaliteit, van waar-
uit alle activiteiten, ook de niet in het programma geregelde, 
bepaald worden. 

Mijn eerste verwachting van een progressief kabinet is dat 
het een andere innerlijke houding heeft tegenover de betekenis 
en de functie van structuren in een maatschappij ten opzichte 
van de mensen erin. Het is altijd wat moeilijk te spreken over 
wat nu het verschil is tussen conservatief en progressief; ieder-
een heeft daarvoor zijn eigen criteria. Het belangrijkste ver-
schil — voor mij - tussen een conservatief en een progressief is 
niet zozeer dat de een een structuur A wil en de ander een 
structuur B, maar dat een behoudend iemand meer de neiging 
heeft, van een bestaande structuur uit te gaan en het menselijk 
handelen daarin te dwingen, waartegenover staat degene die 
meer geneigd is van het menselijk handelen uit te gaan ten be-
hoeve waarvan een structuur moet functioneren. Met andere 
woorden: de een denkt vanuit een structuur over menselijke 
noden waarvoor de oplossingen zoveel mogelijk binnen die 
structuur moeten worden gevonden, terwijl de ander denkt 
vanuit menselijke noden over een structuur, die de oplossingen 
kan verschaffen. Het verschil lijkt abstract, maar is juist in 
concreto erg groot. De Minister van Justitie in wie ik te 
dezen graag mijn vertrouwen uitspreek, heb ik eens horen 
zegeen dat hij met bezorgdheid constateerde dat er een toene-
mende onbereidheid was om volgens het recht te leven. Voor-
zover ik hem ken bedoelde hij niet speciaal de criminaliteit, 
maar het gehele rechtsgebied en wetsgebied in alle denkbare 
variëteiten van menselijk handelen. Ik deel die bezorgdheid, 
maar ik herhaal nog eens dat men er twee kanten mee op kan. 
De ene is: maar dan zullen we ze wel eens even leren om naar 
het recht te leven; dat gaat in de richting van: scherpere con-
trole, hogere boetes, zwaardere straffen. De andere reactie is: 
maar dan zullen we eens naar het recht moeten kijken, is dat 
niet te veel achter gebleven bij de materiële, feitelijke en gees-
telijk ontwikkelingen in de maatschappij. In sommige gevallen 
zal men beide kanten op moeten, maar het primaire verschil 
in instelling ligt ook hier weer in de vraagstelling: denken we 
vanuit het recht over de mensen of vanuit de mensen over het 
recht? 

Een soortgelijke probleemstelling zie je ten aanzien van het 
nieuwe fenomeen polarisatie. Dat is schandelijk, dat is onver-
zoenlijk, onverdraagzaam, zo behoren mensen en politieke 
partijen zich niet te gedragen, zo kan ons systeem niet functi-
oneren. De heer Wiegel zei dit gisteren ook weer. Daar heb je 
het weer. Zo kan ons systeem niet functioneren. Dat is nog 
waar ook. Maar dat is niet interessant. Relevant is of men een 
systeem heeft waarin de mensen kunnen functioneren. Voor mij 
is polarisatie - dat wil ik vooropstellen - absoluut geen goed 
en geen doel in zichzelf. Het fungeert als een tijdelijk instru-
ment, dat onmisbaar bleek bij de doorbreking van een ve1-
starde situatie. Ik heb ook mijn bedenkingen tegen bepaalde 
aspecten ervan. Je kunt er een voor- of tegenstander van zijn, 
maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, dat je er niet 
omheen kunt. Zij die zich alleen maar furieus daartegen ver-
zetten, gaan voorbij aan het feit dat die polarisatie er is, leuk 
of niet, en dat die niet uit de lucht is komen vallen, dat het 
niet zomaar een bedenkseltje is, maar dat het een uiting is van 
een stroming, een ontwikkeling in de maatschappij zelf. En als 
je je wilt verzetten tegen zo'n fenomeen, dan moet je je ver-
zetten tegen de oorzaken daarvan, dan moet je die opsporen 
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en wegnemen. Het verschijnsel van de politieke polarisatie 
heeft naar mijn gevoel ten minste twee verklaringen. Het is de 
gebrekkige uitdrukking van onderliggende maatschappelijke 
tegenstellingen, waarvoor men geen uitweg ziet. De verschillen 
zijn groter dan de mantel der liefde kan bedekken. Daarnaast 
is het de uitdrukking van een zich allerwegen ontwikkelende 
behoefte aan inspraak in het bedrijfsleven, in het onderwijs, in 
het verenigingsleven, in de kerk, kortom overal waar mensen 
in een of ander georganiseerd verband aanwezig zijn, overal 
waar macht is en zeker waar het de hoogste macht betreft: de 
Regering. Men wil daar iets rechtstreeks over te zeggen heb-
ben. Juist degenen, die polarisatie ervaren als iets v/aar ze het 
moeilijk mee hebben, als een vreemd lichaam in ons constitu-
tionele en partijpolitieke bestel, zouden weer erop uit moeten 
zijn een verklaring ervoor te vinden en de oorzaken weg te 
nemen. Daarentegen zijn het voor een groot deel juist diezelfde 
personen, die tot op heden weigerden iets essentieels te wijzigen 
in ons bestel. 

Verontwaardiging over een kabinetsformatie van vijf 
maanden. Op volle toeren. Maar wat doen we eraan om een 
volgende keer een nog langere formatie te voorkomen? We 
hebben gisteren een uur lang mogen luisteren naar een ho-
nende Wiegel. Natuurlijk zit de geachte afgevaardigde vol kin-
nesinne. Het is niet leuk als je de verkiezingen wint en vervol-
gens de formatie verliest, hoewel er natuurlijk wel een ver-
band is tussen de wijze, waarop je de verkiezingen wint en de 
formatiemogelijkheden daarvan. De onverwacht rechtse ver-
kiezingsopstelling van de V.V.D. heeft ongetwijfeld daartoe 
bijgedragen. 

Ook conservatieve partijen moeten echter aan de macht 
kunnen komen als door een zuivere verkiezingsuitspraak zou 
blijken dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat 
wil. Dat kunnen die kiezers niet. De heer Wiegel heeft zoeven 
zelf gezegd: de Partij van de Arbeid was toch niet de enige 
partij die won? Neen, dat is het juist! De heer Wiegel moet ge-
noegen nemen met het feit dat een socialistische premier de 
verantwoording moet nemen voor het beslissende oordeel van 
informateur Ruppert, dat een kabinet met de V.V.D. er niet in 
zat. Misschien kan de heer Wiege) echter iets anders met zijn 
verantwoordiging doen dan die alleen maar luchten of om-
zetten in moties-Kolfschoten. 

Het is voor ons buitengewoon verheugend om voor het 
eerst in een regeringsverklaring zo'n positieve instelling te 
kunnen beluisteren met betrekking tot de noodzaak de kiezels 
op een of andere wijze ook een uitspraak over de regerings-
vorming te laten doen. Wij wachten met vertrouwen die voor-
stellen af. Wij beseffen echter dat hier in het parlement de 
beslissingen zullen vallen. De vraag lijkt op z'n plaats, hoe-
lang wij ons nog gerechtvaardigd achten om door te gaan 
met zachtjes scheldende op dit punt met de armen over el-
kaar te zitten. 

Ik wil de heer Andriessen wel direct antwoord geven op 
de vraag, hoe het slaat met het staatsrechtelijk initiatief dat 
genomen is op het congres van „de Tijd". Zijn belangstelling 
hiervoor is - ondanks zijn terughoudendheid ten aanzien van 
de gekozen formateur - in ieder geval hoopgevend. Hij weet 
dat de studiegroep, waaraan door een 25-tal deskundigen 
wordt deelgenomen, gestart is met de grondgedachte dat op 
een of andere wijze de kiezers zouden moeten medebeslis-
sen over de Regering en dat de werkgroep uitgaat van de 
werkhypothese: één stem voor de macht, één stem voor de 
controle op de macht. 

In de groep is unaniem de wens uitgesproken dat er con-
tact zou komen tussen de R.egering en de groep zelf. Zeker 
de bewindslieden van de departementen, waar men zich met 
de Grondwet bezighoudt - ik denk in de eerste plaats aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken, maar ook aan de Minister 
en Staatssecretaris van Justitie en de Minister-President -
maar daarnaast ook andere bewindslieden uit het kabinet, die 
hiervoor belangstelling hebben, zijn van harte welkom op de 
zittingen. Het is de bedoeling dat in de loop van 1975 con-
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crete voorstellen worden geformuleerd. Zonder anderen hier-
bij uit te sluiten, zou ik de heer Andriessen, omdat hij hier-
over heeft gesproken, met name die zelfde uitnodiging wil-
len doen toekomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wellicht heeft D'66 in het verle-
den te vaak de indruk gewekt de staatsrechtelijke hervor-
mingen als aardige intellectuele stokpaarden te beschouwen. Ik 
heb deze keer niet voor niets mijn pleidooi hiervoor geplaatst 
in het kader van hetgeen ik mijn eerste verwachting noemde 
van dit kabinet, namelijk dat het op alle fronten van de men-
sen uit gaat denken over structuren in plaats van omge-
kcerd. Dat geldt niet alleen voor ons staatsrecht, maar ook 
voor het democratiseringsrecht, het strafrecht - ik denk aan 
de anti-kraak wetten - en alle geschreven en ongeschreven 
wetten van onze economische en sociale orde, die alle te-
zamen de bewegingsruimte in onze samenleving afbakenen. 

Ik zal met een kort voorbeeld duidelijk maken waarom het 
gaat. Over deze kwestie zijn door de kamerleden Schaefer, 
Knot en Imkamp vragen gesteld. In Kerensheide, bij Beek in 
Zuid-Limburg, bestaat een uniek gelegen woonwijk, ruim en 
met veel groen opgezet, op circa 20 ha. met huren van f 80, 
f 120, f 145 en f 350 per maand. Het geheel is eigendom van 
de directie Staatsmijnen, dus van de overheid, die zegt dat zij 
dit terrein nodig heeft, terwijl niemand v/eet waarvoor. De di-
rectie Staatsmijnen beschikt ook nog over andere stukken 
grond, van in totaal 300 ha. Al die voortreffelijke woningen 
gaan tegen de vlakte; 128 gezinnen moeten weg. Beek bouwt 
nu woningwetwoningen met een huur van f 300. Wat is nu 
de hallucinatie? Alles is en règle. Er zijn bestemmingsp!an-
nen; de gemeente heeft alle recht, de directie Staatsmijnen 
heeft alle recht, de overheid heeft alle recht om te zeggen dat 
zij er niets aan kan doen. Alles klopt. En toch voelt iedereen 
op z'n klompen aan, dat het niet klopt, dat het van de gekken 
is en dat de huizen er moeten blijven staan. Welnu, dat ge-
heel van regeltjes, die kloppen en niet kloppen, dat is de struc-
tuur. Ik verwacht van dit kabinet, dat het daaraan iets gaat 
doen: aan dit geval zelf, maar vooral ook aan dit geval als 
symptoom. 

Een tweede verwachting, die wij van dit kabinet hebben, 
betreft een andere houding tegenover de relatie en het span-
ningsveld tussen korte-termijnpolitiek en lange-termijnpoli-
tiek. Iedere regering heeft met beide te maken. Lange-ter-
mijnpolitiek tast meestal de structuur aan en heeft te maken 
met ingeroeste fouten in de menselijke organisatie, de ver-
houding van mens tot mens, van groep tot groep, van land 
tot land. Lange-tcrmijnpolitiek heeft te maken met: 

- het economische bestel, het systeem van de volledige werk-
gelegenheid, dank zij expansie, met de wegwerpfilosofie ten 
koste van wat dan ook; 

- de derde wereld, waar de industriële ontwikkeling geen ge-
lijke tred heeft gehouden met de verhoging van de gemid-
delde leeftijd en met de voedselvoorziening; de derde we-
reld, waartegenover wij ons egoïstisch en dus onrechtmatig 
opstellen; de derde wereld, waarvan wij de problemen ge-
lukkig ook niet meer kunnen negeren, omdat door de ont-
wikkeling van de communicatiemogelijkheden die problemen 
met de ochtendkrant op onze ontbijttafel terecht komen; 

- de spanning tussen Oost en West en de daarmee gepaard 
gaande bewapening, de daarmede gepaard gaande verspil-
ling; 200 miljard per jaar voor wapens; welke redelijk 
denkend mens kan dat nog rationaliseren? 

- de milieu-aantasting, die de kwaliteit van het leven be-
dreigt en zelfs ook het leven zelf; en de onmogelijkheid er 
fundamenteel iets aan te doen, zolang de fundamentele on-
rechtvaardigheden blijven bestaan. Dat is allemaal lange-ter-
mijnpolitiek. 

Iedere regering loopt het gevaar, de longe-termijnpolitiek 
te verwaarlozen, te vergeten, omdat zij in beslag wordt ge-
nomen door de problemen van alle dag, de politiek op korte 
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termijn. Dan wordt industriepolitiek werkgelegenheidspolitiek; 
- milieupoliüek wordt symptoombestrijding; 
- vervoer- en verkeerspolitiek wordt een strijd om landings-

rechten; 
- bevolkingspolitiek wordt een strijd alleen om de ethische 

aspecten van geboorteregeling; 
- energiepolitiek wordt concurrantiepositiepolitiek. 

De problemen van het moment, van de actualiteit, mecten 
worden opgelost. Dat is duidelijk. Maar een regering die haar 
stempel zet op een tijdperk, een regering die historische 
waarden verwerft, is een regering die kans ziet de oplossin-
gen voor de problemen op korte termijn dienstbaar te maken 
aan de oplossingen voor de grote, de lange-termijnprobIe-
men, waarmee een land, een mensheid, worstelt. 

In de regeringsverklaring straalt iets van deze visie door. 
Het moet nog waargemaakt worden, maar het is een begin, 
waarmee een partij die voor de lan.ge-termijnpolitlek altijd 
zo'n grote plaats heeft ingeruimd, blij kan zijn. 

Voor mij is het in het kader van die tweede verwachting 
van grote betekenis dat het de Minister-President zelf is, wiens 
handtekening staat onder het rapport van de Commissie van 
Zes ofwel de commissie-Mansholt. Het rapport was - zelfs 
mondiaal gezien - de eerste poging om tot een politieke verta-
ling te komen van de nieuwe problematiek van de oprakende 
grondstoffen, het energietekort, de milieuvervuiling, de be-
volkingsexplosie en het voedseltekort. Ik spijker de Minister-
President niet vast op ieder woord of iedere gedachte uit dat 
rapport. Daarvoor was het te provisorisch en te zeer als aan-
zet voor een discussie bedoeld. Maar hij zit wel spijkervast 
aan een paar grondconclusies: dat wij niet eindeloos kunnen 
doorgroeien, dat wij diep moeten insnijden in onze consump-
tie- en produktiepatronen, dat wij juist vanwege de poten-
tiële schaarste alles wat eerlijker moeten verdelen, dat wij de 
wetenschap niet op haar beloop moeten laten, maar haar 
moeten ordenen en stimuleren, juist omdat ook haar moge-
lijkheden niet onbegrensd zijn, zoals zovelen nog geloven. 
Aan deze manier van denken, aan deze gezichtshoek zit de 
Minister-President wel vast en daarom verwachten wij ook 
dat gaandeweg het beleid de kenmerken van dit denken gaat 
tonen; zeker in het buitenlandse beleid, waaraan in het rap-
port-Mansholt zo'n cruciale betekenis is gehecht, met name 
op het punt van het EEG-beleid, omdat wij zonder die lan-
den nauwelijks een begin kunnen maken met de aanpak van 
die problemen. Dit denken behoort in dat buitenlandse beleid 
het hoogste primaat te krijgen. 

Ik heb hoop, dat de premier, die zich heeft laten kennen als 
een man die bij uitstek in dit kabinet geschikt zal zijn voor de 
maatschappijfilosofie - hij heeft daarvoor de kwaliteiten - en 
die anderzijds een man is die geneigd is de problemen van al-
ledag naar zich toe te trekken, zich de tijd en de organisatie in 
het kabinet zal geven om juist dit denkwerk te verrichten. 

Tegen de achtergrond van deze verwachtingen voel ik 
weinig behoefte om uitvoerig in details in te gaan op de rege-
ringsverklaring; dit te meer omdat, zoals ik al zei, naar het oor-
deel van mijn fractie die verklaring in haar geheel wèl een uit-
stekend stuk is, waarin wij op vele plaatsen het eerste operati-
oneel maken van Keerpunt '72 herkennen. Bij de begrotingsbe-
handeüng wensen wij in concrete dialoog met de Regering te 
treden. Ik beperk mij nu tol een paar opmerkingen die urgent 
zijn. Hoe spoedig komt er een wet op de openbaarheid van 
overheidsdocumenten? Ik vraag dit, omdat het hele probleem 
van de overheidsvoorlichting mij hoog zit. Terecht signaleert 
de premier dat men de offers, die nodig zijn voor ontwikke-
lingshulp, van een samenleving alleen maar kan vragen, als de 
mensen weten waarvoor het is en begrijpen hoe nodig het is. 
Maar dat geldt eigenlijk voor het hele beleid. 

Progressieven zijn geen Sinterklazen. En een progressief ka-
binet. dat zoveel nieuwe dingen tot stand wil brengen, zal meer 
nog dan andere regeringen voor de offers aangewezen zijn op 
het begrip van de burgers. Dat begrip komt niet uit de lucht 
vallen. Nieuwe wegen zullen moeten worden ingeslagen, nieu-
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we onorthodoxe methodieken zullen moeten worden gebruikt 
om de burgers het hoe, waarom en waarvoor duidelijker over 
te brengen. 

De inflatiebestrijding heeft de intense aandacht van de Re-
gering - hoc kan het ook anders? Het inflatieprobleem heeft 
elemen'.cn die structurele en conjuncturele, indirecte en di-
recte, lange-termijn- en korte-termijnaspecten betreffen. Van 
groot belang is, dat nu eens een onderzoek wordt verricht naar 
de wortels, de oorzaken van de inflatie. Wij onderschrijven 
volledig, dat voor oplossing van het probleem nodig is een be-
zinning op de inkomensverhoudingen, en ook dat matiging in 
het bedrijfsleven en dus goede overlegprocedures een essen-
tiële voorwaarde zijn. Daarnaast is er ook een evidente 
relatie tussen inflatie en meer opmaken dan men produceert. 
Geanalyseerd moet worden in hoeverre de hardnekkige inflatie 
te maken heeft met de toekomstverwachting van de mensen. 
Kleine spaarders zien hun geldbezit voortdurend in waarde 
verminderen. De huidige realiteit is in feite een stimulans voor 
ontsparen, voor opmaken. Daarom ziet D'66 met belangstel-
ling uit naar het resultaat van de aangekondigde hernieuwde 
bezinning op vermogensaanwasdeling en spaarloon. 

Ik wil het kabinet nog eens in overweging geven om te 
denken aan een opmerking die ik het vorige jaar heb gemaakt 
naar aanleiding van het centraal akkoord, namelijk of, als er 
ia het kader van de inflatiebestrijding centrale akkoorden gaan 
komen, er dan niet iets kan worden gevonden waardoor 
het parlement daarin een volwaardige plaats krijgt. Kunnen die 
afspraken niet naar voren worden gehaald? Dit kan misschien 
ook betekenis hebben voor het eerder opstellen van de ver-
wachtingen in het voorjaar van de Regering. Wij willen de si-
tuatie die zich het vorige jaar heeft voorgedaan, in dit kabinet 
eigenlijk niet herhaald zien. Wij willen niet dat het parlement 
voor een fait accompli wordt gesteld in dit opzicht, zeker niet 
waar wij erkennen dat het bedrijfsleven wel degelijk het recht 
heeft om met de Regering te spreken over het uitgavenbeleid 
van de Regering. Juist in de inspraakfilosofie, die wij hebben, 
namelijk dat er steeds meer moet worden geregeerd in dialoog 
met anderen, dus ook met de vakbeweging en de ondernemers, 
wil ik echter wel de volledige formele verantwoordelijkheid 
van het parlement voor het uitgavenbeleid duidelijk gegaran-
deerd zien. 

De heer Drees (DS'70): Misschien mag ik even een vraag 
stellen, want dit is een nogal gevoelig punt in de verhoudingen. 
Stel. dat het bedrijfsleven een bepaalde opvatting heeft over de 
ontwikkelingshulp. Dat kan heel belangrijk zijn. Vindt de heer 
Van Mierlo dat, als die opvatting van het bedrijfsleven niet 
wordt gehonoreerd in het feitelijke beleid van Regering en 
parlement, het bedrijfsleven dan andere winsten of andere in-
komens voor zichzelf mag organiseren en op die manier mag 
reageren op ons beleid? Of meent de heer Van Mierlo - zoals 
ik ook meen - dat iedere groep in Nederland inspraak mag 
hebben, maar dat men het eigen bruto-inkomensbeleid los 
moet maken van datgene, wat wij hier beslissen over uitgaven 
en belastingpolitiek? 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik meen dat de heer Drees erg 
orthodox spreekt over die gescheiden verantwoordelijkheden. 
Wij bevinden ons in een overgangssituatie. Als ik spreek over 
een nieuwe vorm van regeren, namelijk het regeren in dialoog, 
waarbij natuurlijk die verantwoordelijkheden blijven bestaan, 
verwacht ik ook van de component daarvan, het bedrijfsleven, 
nieuwe houdingen. 

Ik kan de vragen van de heer Drees niet precies beant-
woorden zonder een concrete situatie. Ik vind het ook niet de 
juiste houding in een situatie waarin wordt erkend dat men on-
derweg is naar een nieuwe vorm van besturen en overleggen. 
Ik zeg dit niet om een uitweg te vinden. Ik erken dat ik de 
vraag niet in concreto kan beantwoorden. Het is een open 
vraag voor mij hoe het precies moet. Met grote instemming 
hebben wij gehoord dat onvervangbare natuurgebieden zullen 
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worden beschermd. Dat zinnetje is niet mis en daarom herhaal 
ik het nog eens. Even hebben wij de adem ingehouden toen be-
kend werd dat de juist beëdigde Regering een beroep op de 
Kroon had gecontrasigneerd, waardoor het Amoco mogelijk 
zou worden een boorplatvorm op te richten in het onvervang-
bare duingebied „Het Pirolavlak'' in S. hocrl. Gelukkig 
bleek het een technisch juridische maatregel te betreffen, die 
met het standpunt van de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over natuurbehoud weinig te maken had. 
Vanwege dat ene zinnetje zijn wij gerustgesteld. Mocht er er-
gcns nog een spoor van aarzeling zijn bij de Regering, hetgeen 
'<■'.: niet verwacht, dan laat ik hier gaarne weten dat mijn fractie 
zich krachtig zal verzetten tegen de door Amoco beoogde aan-
tasting van dit duingebied. Van de weinige natuurgebieden die 
in ons land zijn overgebleven, zijn er vele onvervangbaar. De 
Waddenzee is er een van. De Oosterschelde is er ook een. Het 
stemt ons tot voldoening dat de Deltacommissie er komt. In de 
passage daarover hebben wij echter een opmerking gemist over 
temporisering van de afsluitingswerkzaamheden, hangende het 
onderzoek van die Deltacommissie. Daardoor is er enige onze-
kerheid over, of in die Deltacommissie ook de huidige afslui-
tingswerkzaamheden essentieel ter discussie zullen staan. Wij 
achten dat overigens een vanzelfsprekendheid, omdat milieu-
aspecten van een in de een of andere vorm afgesloten Ooster-
schelde, ook thans zonder Deltacommissie, in studie zijn. Ik wil 
nog enkele opmerkingen maken over de steun aan de regio's. 
Het is steeds het oude probleem dat men, als men prioriteiten 
gaat stellen, altijd een gebiedje hier of een gebiedje daar ver-
geet. 

Terecht heeft de Regering het noorden en Zuid-Limburg ge-
noemd. Men vergete echter West-Brabant niet. Het is een dui-
delijk voorbeeld van een steeds sterker naar voren komend 
continu probleemgebied. Het dient meer hulp te krijgen. De 
leefbaarheid in dit gebied komt steeds meer in gevaar. Of het 
een Moerdijkproject, een Rcimerswaalplan of een eventuele 
tweede nationale luchthaven betreft, de oplossing zal zó 
moeten zijn dat in West-Brabant de bevolking niet alleen werk 
vindt, maar ook een gezond milieu kan behouden. Onze fractie 
acht het vanzelfsprekend dat de Westbrabantse bevolking bij 
alle toekomstige beslissingen daaromtrent vroegtijdig en vol-
ledig in het stadium van overleg belrokken zal worden. 

De heer Jansen (P.P.R.): Heeft de heer Van Mierlo ook 
niet dezelfde ideeën over Oost-Nederland, Twente, de Achter-
hoek, het Gelders rivierengebied en het gebied rond Nijmegen? 

De heer Van Mierlo (D'66): Dat is juist, maar het aardige 
is, dat ik nu eens dit gebied noem. 

De heer Jansen (P.P.R.): Dan ben ik blij dat ik de andere 
heb genoemd. 

De heer Van Mierlo (D'66): Wat mag dit kabinet van D'66 
verwachten? Dat is de omkering van de vraag die ik stelde: 
Wat mag D'66 van dit kabinet verwachten? Tegen de achter-
grond van onze verwachtingen van dit kabinet: loyale steun. 
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het ontstaan van dit ka-
binet en zullen naar vermogen onze bijdrage leveren voor het 
verschaffen van de ruimte om te kunnen opereren. Wij voelen 
ons regeringspartij, ook al hebben wij een vrijmoediger opvat-
ting van de betekenis van dat woord dan wij hier vaak hebben 
aangetroffen. Wij zullen het reilen en zeilen van dit kabinet 
met sympathie, maar, zoals dat heet, „kritisch" volgen. Kri-
tisch vanuit Keerpunt. Daarnaast zullen wij ons beijveren om 
de denkbeelden van D'66 zoals die bestaan in onze pro-
gramma's en beleidsplan - voorzover dit niet strijdig is met 
Keerpunt - en zoals die zich gaandeweg in de partij zullen 
vormen, zoveel mogelijk in het regeringsbeleid verwerkt te 
krijgen. 

Hiermede kom ik tot enige slotconclusies over de tcekomst-
mogelijkhedcn, die zijn ontstaan door de nieuwe politieke situ-
atie en het optreden van dit kabinet. 

Beraadslaging over de regeringsverklaring 

Van Mierlo e. a. 
Ik heb tijdens de formatie, reeds tijdens de informatiepe-

riode, op een gereven moment vastgesteld, dat er eigenlijk al-
lcen nog maar overgangskabinettcn mogelijk waren. Ook nu 
nog meen ik dat dit kabinet, dat thans gevormd is, een over-
gangskabinet is. Maar dan in de meest positieve betekenis van 
het woord. In geen enkel opzicht in de betekenis van interim-
kabinet a la Zijlstra of een half demissionair kabinet a la Bies-
heuvel II. Maar wel in de zin dat het een van de voornaamste 
verantwoordelijkheden van dit kabinet is om een bijdrage te le-
veren voor het tot stand brengen van een partijpolitieke en 
staatsrechtelijke situatie, waarin de vorming van een stabiele 
regeringsmeerderheid mogelijk wordt. 

De kabinetsformatie èn het kabinet zelf zijn in historisch 
perspectief een momentopname in een ontwikkeling naar een 
voistrekt nieuwe pu'itieke situatie in ons land. Kunnen het zijn, 
als dit kabinet zich zelf zo wenst te zien. Wanneer het door 
nieuwe partijpolitieke hergroeperingen mogelijk wordt om 
eerder dan over vier jaar een definitieve afronding te geven 
van de ontwikkeling waarvan de basis met dit kabinet is ge-
legd, dan zal het kabinet daaraan de hoogste prioriteit behoren 
te geven. Deze houding treedt in de plaats van de vanzelfspre-
kende pretentie van ieder mcerderheidskabinet om vier jaar te 
blijven zitten. 

Het is vanuit dit gezichtspunt dat wij tijdens de formatie er-
voor geijverd hebben dat het, indien maar even mogelijk, 
een kabinet met een witte rand zou worden. Zeker, ook om de 
mogelijkheden te vergroten voor meerderheden in dit parle-
ment met betrekking tot beleidsvoorstellen. Maar toch in de 
eerste plaats om nieuwe partijpolitieke ontwikkelingen mo-
gelijk te maken en daardoor een nieuwe fase te bereiken in het 
polarisatieproces. 

D'66 heeft bij de verkiezingen een flinke klap gekregen; 
voor een deel omdat wij fouten hebben gemaakt, voor een 
ander deel omdat het een beetje inherent was aan de ontwikke-
ling die wij zelf zeer bewust op gang hebben gebracht. V/ij 
zullen proberen tegenover onze toekomstige kiezers wat dui-
delijker over te brengen wat ons aandeel is in het op gang ge-
brachte proces. Maar in de eerste plaats zal dat proces door-
gaan. Daarvoor zijn wij gekomen. 

Daarom wensen wij dit kabinet vanuit deze doelstelling van 
harte alle succes toe. Pas als het dat heeft zullen wij later 
kunnen vaststellen dat die vermaledijde kabinetsformatie van 
1972-'73 een werkelijk Keerpunt is geweest in de politieke 
geschiedenis van ons land. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
begin mijn bijdrage aan dit debat ter verwelkoming van het ka-
binet-Den Uyl met een citaat: 

„Het is wel een heel merkwaardige situatie, waarin dit 
kabinet optreedt en waarin wij deze debatten houden. De 
partijen, waarop dit kabinet steunt, zijn volop in bewe-
ging. Er is interne politieke discussie in alle partijen over 
de vernieuwing van onze democratie, over het 
partijwezen en de werking van het parlement. Het ka-
binet lijkt daarin nauwelijks partij. Sterker, het voortbe-
staan van dit kabinet lijkt voorshands een voorwaarde om 
dat vernieuwingsproces, dat duidelijk op gang is, zich te 
laten uitkristalliseren. Dat bepaalt onvermijdelijk - of het 
kabinet dat nu prettig vindt of niet - het karakter van het 
kabinet, namelijk dat van een overgangskabinet in een 
overgangsperiode.". 

Minister Den Uyl: Een bijzonder goed stuk, mijnheer Ti-
lanus! 

De heer Tilanus (C.H.U.): Inderdaad! De Minister-Presi-
dent zou het gisteren gezegd kunnen hebben. De heer Den Uyl 
hééft het ook gezegd, maar op 10 oktober 1967 bij de alge-
menc politieke en financiële beschouwingen over het kabi-
net-De Jong. Een dergelijk overgangskabinet, dat misschien 
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Tilanus 
ook maar een korte tijd zou bestaan, heeft ons bij deze kabi-
netsformatie niet voor ogen gestaan. 

De C.H.U. wenste een kabinet, dat solide en stabiel was en 
dat zijn beleid in een normale 4-jarige periode zou kunnen ver-
wezenüjken. Onder „solide" versta ik, dat het kabinet innerlijk 
homogeen is en een gezamenlijk overeengekomen program 
wenst uit te voeren. En onder „stabiel" versta ik, dat het ka-
binct zowel in het parlement als in de samenleving in ruime 
mate wordt aanvaard en ondersteund. Een parlementair meer-
derheidskabinet dus. 

Wij waren er ons van bewust, dat de verkiezingsuitslag de 
formatie van een dergelijk kabinet uiterst moeilijk zou maken. 
In het Nederlandse stelsel hebben wij immers niet te maken 
met twee groepen, die beurtelings een meerderheid van de kie-
zers krijgen. Nederland heeft een meer-partijen-stelsel. Daarin 
is het niet te verwachten, dat één der groepen een meerderheid 
krijgt en deihaïve haar program door haar kabinet kan laten 
uitvoeren, ofschoon in de verkiezingscampagne die indruk 
soms wel gewekt is. 

Willen wij een meerderheidskabinet, dan zullen wij minder-
heden met minderheden moeten verbinden. Van het begin af 
aan waren wij, C.H.U., bereid om de P.v.d.A. als grootste 
partij, die niet altijd in de oppositie kan blijven, de gelegen-
heid te geven de formatie ter hand te nemen. Wij zijn er daar-
bij van uitgegaan, dat wij te maken hadden met constructieve 
partijen, die in redelijk overleg tot redelijk resultaat wilden 
komen. Een reële inbreng van alle betrokken partijen, zowel 
over program als over zetelverdeling, achten wij vanzelfspre-
kend en passend in onze parlementair-democratische spe!re-
geis. Wij hebben dat te zamen met K.V.P. en A.R.P. vastge-
legd in onze brief van 23 februari 1973 aan de heer Burger. 

Maar wij zijn daarin helaas bitter teleurgesteld. De linkse 
drie hebben die reë!e inbreng onmogelijk gemaakt. Hun „Keer-
punt '72" gold als heilig dictaat. Congres-uitspraken verhin-
derden redelijk overleg. De thans voor ons zittende premier 
heeft bij herhaling gesteld, ook na publikatie van het werkdo-
cument van de informateurs Van Agt en Albeda, dat Keerpunt 
uitgangspunt was en dat er niet onderhandeld werd. Hst Pro-
gram op Hoofdpunten van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. was vol-
gens de heer Den Uyl een zijlicht. De heer Den Uyl heeft op 
de partijraad van 5 mei gezegd, dat er geen afspraken zijn ge-
maakt, die de uitvoering van Keerpunt in de weg stasn. En de 
heer Van Thijn zegt in „Vrij Nederland": „Ik ontken, dat 
beide programma's even belangrijk zijn." Voor de politieke 
duidelijkheid dient vast te staan hoe dit kabinet in het alge-
meen en de Minister-President in het bijzonder de program-
basis van het kabinet zien. Daarom vraag ik van de Minister-
President nadrukkelijk een duidelijke uitspraak, dat voor hem 
en zijn gehele kabinet de beide programs volgens de program-
formule even belangrijk zijn en dat er van enige suprematie 
van Keerpunt geen sprake is. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik heb het citaat niet bij de 
hand, mijnheer de Voorzitter, maar ik kan mij niet herinneren, 
dit ik heb gezegd, dat beide programma's niet belangrijk zijn 
of even belangrijk. Ik heb uiteindelijk gezegd, dat ze op een 
aantal punten niet helemaal vergelijkbaar zijn, qua lengte, 
opzet en uitwerking. In die orde van grootte heb ik mij uitge-
laten. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik heb dit citaat letterlijk uit uw 
interview uit „Vrij Nederland" overgenomen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik zal het nakijken. 

De heer T:tanus (C.H.U.): Ook wat de zetelverdeling in het 
kabinet betreft zien wij een inbreuk op onze parlementair-de-
mocratischc spelregels. Normaal is dat de zetelverdeling onge-

Tilanus e. a. 
veer weerspiegelt de krachtsverhouding van de deelnemende 
partijen in het parlement. Toen in het verleden socialisten 
konden deelnemen aan kabinetten, waarin de christen-demo-
cratischc partijen de meerderheid hadden, is hun die ruimte 
altijd gegeven. Ik heb een staatje gemaakt van de naoorlogse 
kabinetten waaruit dit heel duidelijk blijkt. Ik zou u, mijnheer 
de Voorzitter, willen vragen of dit staatje als noot in de Han-
delingen kan worden opgenomen. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, aan het verzoek 
van het lid Tilanus tot het doen opnemen van een noot in de 
Handelingen te voldoen. 

Daartoe wordt besloten '). 

J) De zetelverdeling in de na-oorlogse kabinetten. 

Kabinet Zetels in Aantal 
Tweede Kamer ministers 

1946 Beel K.V.P. 32 5 
P.v.d.A. 29 4 

1948 Drees-van Schaik K.V.P. 32 6 
P.v.d.A. 27 5 
C.H.U. 9 1 
V.V.D. 8 1 

1952 Drees K.V.P. 30 6 
P.v.d.A. 30 5 
A.R. 12 2 
C.H.U. 9 2 

1956 Drees P.v.d.A. 50 5 
K.V.P. 49 5 
A.R. 15 2 
C.H.U. 13 1 

1959 De Quay K.V.P. 49 6 
V.V.D. 19 3 

■ A.R. 14 2 
C.H.U. 12 2 

1963 Marijnen K.V.P. 50 6 
V.V.D. 16 3 
A.R. 13 2 
C.H.U. 13 2 

1965 Cals K.V.P. 50 6 
P.v.d.A. 43 6 
A.R. 13 3 

1967 De Jong K.V.P. 42 6 
V.V.D. 17 3 
A.R. 15 3 
C.H.U. 12 2 

1971 Biesheuvel K.V.P. 35 6 
V.V.D. 16 3 
A.R. 13 3 
C.H.U. 10 2 
DS'70 8 2 

1973 Den Uyl P.v.d.A. 43 7 
K.V.P. 27 4 
A.R. 14 2 
P.P.R. 7 2 
D'66 6 1 

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



1 6 3 2 42ste vergadering - 29 mei '73 Beraadslaging over de regeringsverklaring 

Tilanus 
De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Socia-

listen hebben in kabinetten, waarin de christen-democraten 
de meerderheid hadden, altijd de ruimte gehad. Nu links in het 
kabinet de meerderheid heeft, wordt aan die christen-demo-
craten die ruimte niet gegund. Bovendien wordt de uitspraak 
van de kiezers volstrekt genegeerd. Die hebben als verhouding 
aangegeven: 56-48, dat is 7-6 en niet 10-6. Dat is een overbe-
dcling van links van liefst 40 pet. 

Wat de individuele partijen betreft kan ik nog steeds niet in-
zien waarom bij voorbeeld de P.P.R. met 7 zetels in de Kamer 
evenvee! ministers moet hebben als de A.R.P. met 14 zetels. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het is voor formateurs 
altijd verstandig een club die een groot verkiezingssucces 
boekt, in te pakken door deze wat extra regeringsverantwoor-
delijkheid te geven. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Dat geldt voor de A.R.P. ook, 
maar het kan zijn dat de heer Burger met maar de helft van de 
A.R.P. heeft gerekend. 

Wij hebben het zeer gewaardeerd, dat de K.V.P. van de 
haar karig toebedeelde ministersposten er nog één aan ons 
v/ilde afstaan, maar wij hebben dat niet willen aanvaarden, 
niet alleen om de positie van de K.V.P. in het kabinet niet nog 
meer te verzwakken, maar vooral omdat wij de methode van 
zetelverdeling onaanvaardbaar vonden. 

Het verwijt voor de lange duur van de formatie moet geheel 
bij de linkse drie terechtkomen. Wij hebben van ome kant 
steeds geprobeerd tot redelijk overleg te komen over program 
en zetelverdeling. Eerst was echter het program, Keerpunt, ge-
fixeerd en onaantastbaar en vervolgens bleek hetzelfde voor de 
zetelverdeling. 

De C.H.U.-fractie acht deze beide zo in strijd met onze par-
lemcntair-democratische spelregels, dat wij nebben gemeend 
aan dit spel niet meer mee te kunnen doen. Wij wensten niet te 
buigen voor de linkse dwingelandij. Wij hebben bij de verkie-
zingen wel zetels verloren, maar niet onze eer. Door mee te 
blijven doen met deze formatie meenden wij onze kiezers niet 
meer recht in de ogen te kunnen kijken. 

Omdat wij niet wilden buigen voor de extreme eisen van 
links, werden wij „het notoir onwillig blok aan het been". Ik 
ervaar dat niet als een negatieve kwalificatie, maar als een er-
kenning dat wij standvastig zijn gebleven. 

Is het resultaat van die formatie nu een homogeen kabinet? 
Allerminst. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): De heer Tilanus heeft 
die homogeniteit door zijn beslissing wel bevorderd. Het be-
zwaar van de heer Burger tegen hem was niet dat de C.H.U. 
een minder sympathieke groepering zou zijn in de Nederlandse 
politiek, maar dat de deelname van een club die zoveel 
leeuwen en beren, voetangels en klemmen, hagel en onweer op 
het pad van het kabinet zag, de homogeniteit niet zou bevor-
deren. 

De heer Tilanus (C.H.U.): De heer De Gaay Fortman 
heeft blijkbaar nog niet begrepen dat onze diepste bezwaren 
golden het aantasten van onze parlementair-democratische 
spelregels. 

Het resultaat is dus allerminst een homogeen kabinet. Aller-
eerst wijs ik daarbij op de persoonlijke sympathieën en antipa-
thieën. De heer Den Uyl begroet zijn toekomstige Ministers 
Brouwer en Westerterp met de opmerking: „Het zou mijn 
keuze niet zijn." 

Ik denk verder aan de heer Gruijters, die niets nagelaten 
heeft om zich in de verkiezingstijd laatdunkend over de chris-
ten-democraten uit te laten. Hij kan overigens gerust zijn. Hij 
wordt niet gehinderd door in zijn ogen onbetrouwbare christe-
lijk-democratische staatssecretarissen. Ik hoop, dat hij het 
bouw-record van Minister Udink spoedig zal breken. 

Zitting 1972-1973 

Is de Minister-President bereid een volledig overzicht van 
de taakverdeling tussen Ministers en Staatssecretarissen aan de 
Kamer te geven en, zo ja, wanneer zou dat dan kunnen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ook wijzen op het twee-
slachtig karakter van het kabinet. De Minister-President heeft 
steeds gezegd, dat in zijn filosofie een extra-parlementair ka-
binet niet past. Maar voor K.V.P. en A.R.P. is het wel een ex-
ti a-parlementair kabinet. De P.P.R. heeft zich daarbij aange-
sloten. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Inderdaad. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Voor de fracties van de P.v.d.A. 
en D'66 is er via Keerpunt '72 een parlementaire binding met 
het kabinet. Die binding geldt ook voor de linkse bewinds-
lieden, maar niet voor de christen-democratische bewinds-
lieden. De formateur de heer Ruppert heeft nadrukkelijk ver-
klaard, dat het een extra-parlementair kabinet is. De forma-
teur de heer Burger laat het in het midden. In ieder geval zal 
deze tweeslachtigheid de homogeniteit van het kabinet ernstig 
in gevaar brengen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Mag ik de heer Tilanus vragen, welk bezwaar daar eigenlijk 
tegen is? In de gehele naoorlogse parlementaire geschiedenis 
heeft toch iedere fractie van haar kant bij het debat over de re-
geringsverklaring van een nieuw optredend kabinet verklaard 
hoe zij tegenover dat kabinet stond? Er is toch geen enkel be-
zwaar tegen, dat de ene fractie zegt zich meer gebonden te 
voelen aan het kabinet en daarvoor wat enthousiaster te zijn 
dan een andere fractie? De toekomst zal wel leren, wat dat be-
tekent. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik heb daar geen enkel bezwaar 
tegen. Uiteraard zegt iedere fractie hoe zij over het kabinet 
denkt. 

Ik heb er bezwaar tegen, mijnheer de Voorzitter, dat de 
achtergrond van het kabinet niet homogeen is. 

Ik moet ook een vraagteken zetten bij de stabiliteit van het 
kabinet. De stelling „Geen onderhandelingen tenzij vooraf-
gaande aan de verkiezingen" is volstrekt de mist ingegaan. De 
achterban van de P.v.d.A. begint al onrustig te worden. In de 
P.P.R. heerst ook al ontevredenheid. D'66 begint de samen-
werking met P.v.d.A. en P.P.R. af te breken. Dat voorspelt 
geen stabiele steun voor het kabinet. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mag 
ik de heer Tilanus vragen, hoe hij erbij komt, dat wij de sa-
menwerking gaan afbreken? 

De heer Tilanus (C.H.U.): Wat doet u met de statenverkie-
zingen en de gemeenteraadsverkiezingen? 

De heer Van Mierlo (D'66): Wat daar gebeurt, laten wij 
aan de provinciale afdelingen over. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ja, ja. 

De heer Van Mierlo (D'66): Dat bent u niet gewend, niet-
waar? Neen, dat weet ik, maar in onze partij is dat doodnor-
maal. Per provincie wordt het voor de provinciale verkie-
zingen geregeld. Het wordt door ons zeer toegejuicht als er 
mogelijkheden tot samenwerking zijn, maar dat ligt in iedere 
provincie anders. Dat weet u trouwens zelf ook wel. 

De heer Tilanus (C.H.U.): U geeft er als partij geen enkele 
leiding aan? 

De heer Van Mierlo (D'66): Neen, wij staan op het stand-
punt dat voor de provinciale verkiezingen op provinciaal ni-
veau een verkiezingscampagne moet worden gevoerd omdat er 
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provinciale issues aan de orde zijn. De provinciale omstandig-
heden bepalen of er wel of niet samengewerkt kan worden. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Hebt u er ook al over nage-
dacht, hoe dat zal gaan bij de volgende verkiezingen? 

De heer Van Mierlo (D'66): Bij de volgende landelijke ver-
kiezingen? 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ja. 

De heer Van Mierlo (D'66): Daarover heb ik zoeven enige 
tijd gepraat. Het proces gaat door. Niets aan te doen, mijnheer 
Tilanus! 

De heer Tilanus (C.H.U.): Gaat u helemaal als één groep 
aan de gang? 

De heer Van Mierlo (D'66): Ja. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Bij de laatste lan-
delijke verkiezingen zijn al deze partijen ook met een eigen 
lijst uitgekomen. Samenwerking betekent nog niet, dat het niet 
zinvol is voor de kiezers om ook nog over onderlinge krachts-
verhoudingen te beslissen. Dat geldt voor alle partijen die re-
geringsveraniwoordeüjkheid dragen door deel te nemen aan 
het kabinet. Die zijn het echt niet altijd zonder meer eens. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Wij, de christen-democratische 
partijen, zien een samenwerking verder gaan dan het alleen 
maar komen met één gezamenlijk program. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Oh, u gaat met één 
lijst uitkomen? 

De heer Tilanus (C.H.U.): Die bedoeling ligt inderdaad 
voor bij de besluitvorming die hierover in onze partijen zal 
plaatsvinden. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): De drie christen-de-
mocratische partijen komen dus bij de provinciale verkiezingen 
in alle provincies met één lijst uit. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik praat nu over de volgende 
landelijke verkiezingen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het lijkt mij erg 
moeilijk voor de kiezers te worden om bij voorbeeld hun oor-
deel te geven over de houding van al die partijen tegenover het 
kabinet. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik heb het nu over de volgende 
landelijke verkiezingen. Wat de provinciale en gemeenteraads-
verkiezingen betreft, zal een advies van de landelijke besturen 
uitgaan naar de provinciale en plaatselijke afdelingen. Wij 
laten het niet in het midden; wij zullen er een duidelijke uit-
spraak over doen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Ook voor die lan-
delijke verkiezingen zou ik u uit een oogpunt van zuiver func-
tioneren van onze democratie willen aanraden, met eigen 
lijsten uit te komen, want anders wordt het voor die kiezers 
wel vreselijk moeilijk in verband met de verschillende posities, 
waarin de christen-democratische partijen zich bevinden tegen-
over het kabinet. 

De heer Tilanus (C.H.U.): U hebt er nog helemaal geen 
idee van, hoe bij ons op het grondvlak die samenwerking is 
gevorderd. 

Al met al hebben we een kabinet gekregen, waar ook bij de 
regeringspartijen niemand tevreden over is. Dat is geen best 

begin, zeker niet in de moeilijke omstandigheden, waarin ons 
land zich bevindt. 

In het verband van de kabinetsformatie is het ook duidelijk 
geworden, dat het zinloos is met schaduw-kabinetten te 
werken, zolang ons parlementaire stelsel niet gelijk is aan het 
Engelse. De wijze, waarop dit kabinet bemand moest worden, 
is kenmerkend voor de onhoudbaarheid van een ploeg adspi-
rant-ministers. Eén der kandidaat-ministers van de P.v.d.A., 
mevrouw Rood, heeft daarvan reeds duidelijk blijk gegeven, 
maar ook formateur Burger heeft een schaduw-kabinet van een 
minderheidsgroep veroordeeld. Hij heeft het als een ernstige 
belemmering voor vlot werken ervaren, als men als min-
derheid zo blijft vasthouden aan kandidaten. En dat wordt nog 
erger als het aan de belastingbetaler méér bewindslieden kost 
dan nodig is. 

Al deze bijkomende facetten van deze formatie versterken 
ons in de overtuiging, dat wij juist hebben gehandeld door geen 
verantwoordelijkheid te willen dragen voor de totstandkoming 
van dit kabinet. Zij bevestigen ons ook in de overtuiging, dat 
door polarisatie slechts een kabinet in een gewrongen situatie 
kan ontstaan. Dat moeten we nooit meer hebben. Dit stand-
punt heeft niets te maken met een keuze voor links of rechts, 
die bovendien onduidelijke begrippen zijn. Het is een keuze 
vóór de handhaving van onze parlementair-democratische spel-
regels. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu de beleidsvoornemens 
van het kabinet aan de hand van een paar programmapunten 
bespreken. 

Alvorens dit te doen heb ik er toch behoefte aan in dit debat 
mijn waardering uit te spreken voor hetgeen het kabiret-Bies-
heuvel in de korte periode van zijn bestaan heeft tot stand ge-
bracht en in het bijzonder ook voor de belangrijke arbeid, 
welke de C.H.U."bewindslieden Udink, Van Veen, Kruisinga 
en Scholten daarbij hebben verricht. 

In de eerste plaats is er het voor ons zeer zwaar wegende 
punt van de bescherming van het leven en de integriteit van de 
persoonlijkheid. Hiertoe behoren de orgaantransplantaties, de 
euthanasie, de abortus en ingrepen, die het wezen van de men-
selijke persoonlijkheid veranderen. Wij menen, dat de overheid 
ten aanzien van de bescherming van het leven, ook van het on-
geboren leven, een eigen verantwoordelijkheid en taak heeft. 
Wij menen, dat dat ten aanzien van de abortus op aanvaard-
bare wijze tot uitdrukking is gekomen in het wetsontwerp-
Stuyt/Van Agt. Nu wil dit kabinet zich aan die verantwoor-
delijkheid onttrekken en geen eigen beleid voeren. In een pas-
sief beleid wordt de zaak overgelaten aan initiatieven uit de 
Kamer. Wij achten het onjuist, dat het kabinet het wetsont-
werp-Stuyt/Van Agt prijsgeeft, ten eerste omdat wij menen, 
dat de overheid die verantwoordelijkheid niet mag prijsgeven, 
maar ook omdat wij het niet in overeenstemming met een 
juist parlementair optreden achten bij een vorige kabinets-
formatie met de V.V.D. en DS'70 een bindende afspraak te 
maken en dat nu ten opzichte van de linkse drie niet te doen. 
De C.H.U. meent, dat het kabinet leiding moet geven bij de 
wetgeving op een zo essentieel terrein van overheidsverant-
woordel ijkheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn tweede punt is de collegegeld-
kwestie. Wij hebben nota genomen van de plannen, die het ka-
binet heeft met betrekking tot een nieuw studiefinancierir.gs-
stclsel. Als eerste aanzet zal voor het studiejaar 1973/1974 de 
mogelijkheid worden geopend leningen tot een bedrag van 
f 500 te sluiten ter dekking van de bijdrage in onderwijskosten 
ten bedrage van f500. Moet ik hieruit concluderen, dat het 
collegegeld zal worden verlaagd tot f 500.? Met ingang van 
wanneer? Vóórdat een nieuw studiefinancieringsstelsel is in-
gevoerd? En dit in weerwil van het feit, dat het parlement zich 
in het afgelopen jaar drie maal voor de duizend gulden heeft 
uitgesproken? Kan de Minister-President mededelen op welke 
gronden het kabinet tot die f 500 is gekomen? Denkt de Rege-
ring op dit punt nog vóór de zomer met een wetswijziging te 
komen? 
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Voorts wil ik graag vernemen, of de door oud-minister Van 

Veen toegezegde leningsmogelijkheden voor meerderjarige stu-
denten tot een bedrag van f 3500 van kracht blijven. 

Een volgend punt is het veiligheids- en defensiebeleid. Wij 
zijn er mee ingenomen, dat Minister Van der Stoel bij zijn 
eerste contact met de pers iedere veronderstelling, dat het 
nieuwe kabinet aan het NAVO-lidmaatschap zou gaan sleu-
telen, zonder meer van de hand heeft gewezen. Ik zou die ver-
klaring ook graag uit de mond van de Minister-President hier 
in de Kamer horen. Ik meen, dat tegenover onze partners in 
de NAVO een ondubbelzinnige verklaring van de nieuwe Re-
gering van grote betekenis kan zijn. Daarmee wordt immers 
een pleidooi van Nederland binnen de NAVO voor modernise-
ring van de organisatie en herverdeling van taken des te ge-
loofwaardiger. Graag dus een duidelijke uitspraak van de Mi-
nister-President. 

Zolang over die herverdeling van taken tussen de verschil-
lende partners van de NAVO geen nieuwe afspraken zijn tot 
stand gekomen, zal Nederland zich aan de bestaande af-
spraken moeten houden. Daarop was de begroting 1973 geba-
seerd. Ik meen, dat ook bij de voorbereiding van de begroting 
voor 1974 daarvan moet worden uitgegaan. Voor 1974 mag 
een eventuele vermindering van het uitgaven-niveau alléén 
haar rechtvaardiging vinden in een efficiëntere bedrijfsvoering, 
niet in het niet-nakomen van verplichtingen, waartoe we ons 
verbonden hebben. Afspraak is afspraak. Een uitspraak hier-
over door de Minister-President aeht ik van verstrekkende be-
tekenis en veel essentiëler, omdat het het internationale veiiig-
heidsbeleid raakt, dan een uitspraak van Minister Vredeling 
over het al of niet brengen van de militaire groet. 

Ik vraag aan de Minister-President over dit punt volstrekte 
duidelijkheid. Ik vraag dit juist tegen de achtergrond van wat 
Keerpunt '72 op het gebied van de defensie als beleid aan-
geeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op hst financiële terrein. 
Het kabinet heeft het anti-inflatiebeleid hoog in zijn vaandel 
geschreven. Ik acht dat in de gegeven situatie vanzelfsprekend: 
de voortdurende geldontwaarding berokkent meer schade dan 
velen beseffen. Één van de centrale punten in de inflatie-
bcstrijding is een inkomensbeleid. Het kabinet wil - in navol-
ging van voorgaande kabinetten — ernst maken met een alle in-
komensgroepen omvattend inkomensbeleid. De SER — die 
daarin toch zal moeten worden gekend - studeert al jaren op 
een advies met betrekking tot het inkomensbeleid. Gaat het 
kabinet bij de SER op grotere spoed bij dit advies aandringen 
of wordt een andere aanpak overwogen? 

Ik betwijfel, mijnheer de Voorzitter, of, gezien in het raam 
van deze regeringsverklaring, van het anti-inflatiebeleid dat het 
kabinet wenst te voeren, succes mag worden verwacht. Een 
zeer belangrijke factor voor het welslagen van het anti-inflatie-
beleid zal namelijk zijn het financiële en in het bijzonder het 
budgettaire beleid. Ik heb er behoefte aan in dit debat nog 
eens te wijzen op de grote verdiensten in dit opzicht van de nu 
afgetreden K.V.P.-minister van Financiën, Nelissen. Hij heeft 
in nog geen twee jaar een financieel en budgettair beleid ge-
stalte weten te geven, dat heel duidelijk een belangrijke 
bijdrage aan de bestrijding van de inflatie heeft gegeven. Als ik 
dit zeg, ben ik in goed gezelschap, nl. in dat van de president 
van de Nederlandsche Bank, de heer Zijlstra. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zien wij nu? Een regeringsver-
klaring met een aantal beleidsbeslissingen en een groot aantal 
beleidsvoornemens, zonder dat ons op enigerlei wijze inzicht 
wordt gegeven in de financiële consequenties van deze bes!is-
singen en voornemens. Ik vraag de Minister-President nog 
tijdens dit debat ons te informeren over de budgettaire ge-
volgen voor 1974 en volgende jaren over de reeds genomen 
beslissingen, zoals de aanleg van de Schiphollijn en de vergro-
ting van de ontwikkelingshulp tot 1,5 pet. van het nationaal in-
komen. Voorts zou ik graag van de Minister-President precies 
willen vernemen binnen welk financieel kader zijn kabinet de 
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aangekondigde beleidsvoornemens in de jaren 1974 en vol-
gende zal traohten te realiseren. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft veel 
over de (middel) lange termijn gesproken, maar zijn informatie 
over de korte termijn was uiterst karig. Over de voorgenomen 
wijzigingen in de begroting voor 1973 kon nog niets worden 
medegedeeld; daarover zullen wij pas in de zgn. voorjaarsnota 
worden geïnformeerd. Het is niet voldoende, dat wij als 
Kamer deze nota vóór het zomerreces zullen ontvangen, maar 
de Kamer zal er ook vóór het reces over moeten kunnen 
spreken. Kan de Minister-President toezeggen, dat hij daar-
mcde, wat het tijdstip van indiening beireft, rekening zal 
houden? Thans beperk ik mij tot één vraag: Heb ik het goed 
begrepen, dat het kabinet ook voor 1973 nog aanvullende fis-
ca!e voorzieningen voorbereidt en zo ja, zal daarover ook 
vóór 1 juli moeten worden beslist? 

Wat de fiscale politiek betreft, wil ik drie dingen duidelijk 
vastleggen. In de eerste plaats, dat wij de fiscale voorstellen 
voor het jaar 1974 primair zullen toetsen aan de norm, opge-
nomen in het Program op Hoofdzaken van de K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U., nl. dat een eventuele verhoging van de belasting-
druk gelijkelijk zal moeten worden verdeeld over de directe 
en de indirecte sfeer. Voor 1974 staat thans nog niet vast: 

a. in welke omvang de overheidsuitgaven zullen worden 
verhoogd; 

b. hoe groot het toelaatbare begrotingstekort zal zijn; 
c. met welk percentage de belastingdruk zal stijgen. 
Desondanks neemt het kabinet reeds nu een geïsoleerde be-

slissing over het niet verhogen van de tarieven van de omzet-
belasting in 1974. Ik ben er bijzonder voer bevreesd, dat wij 
hiermede de gelijke verdeling van drukverzwaringen over de 
directe en indirecte sfeer niet alleen voor 1974, maar ook over 
langere termijn bezien, wel kunnen vergeten. In dit verband 
wil ik vragen: Heeft het kabinet ook al een beslissing genomen 
over de inflatiecorrectie? 

Een verdere verzwaring van de lcon- en inkomstenbelasting 
leidt tot een verdergaande afwenteling van lasten en verant-
woordelijkheden, die het kabinet juist in zijn anti-inflatiebe-
leid wil bestrijden. Ik kan dat moeilijk met elkaar rijmen. 

De studie over een vermogenswinstbelasting in samenhang 
met het successierecht en de vermogensbelasting is niet anders 
dan een voortzetting van het fiscale beleid van het kabinet-
Biesheuvel op dit punt. Wij zullen de resultaten van deze 
studie afwachten. 

De aangekondigde studie over het fiscale beleid ten aanzien 
van rente-inkomsten en rente-uitgaven roept vele vragen op. 
Wat is de bedoeling van het kabinet bij deze studie? Welke uit-
gangspunten zullen bij deze studie worden gekozen? Wordt 
deze studie door de Staatssecretaris van Financiën verricht of 
in breder verband? Ik denk hierbij aan de grote belangen voor 
de woningbouw, die hierbij mede in het geding zijn. Vraagt het 
kabinet, in afwachting van het resultaat van deze studie, ver-
dere opschorting van de parlementaire behandeling van het bij 
de Kamer liggende wetsontwerp tot vrijstelling van een bedrag 
van f 200 rente-inkomsten? 

Over de fiscale politiek wil ik in de tweede plaats opmerken, 
dat de C.H.U.-fractie met alle kracht zal ijveren voor - en nu 
citeer ik weer letterlijk het Program op Hoofdzaken: 

„Volledige invoering op zo kort mogelijke termijn van 
de fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen.". 

De regeringsverklaring op dit punt, namelijk dat de uitvoe-
ring van de fiscale oudedagsreserve zal worden voortgezet, 
geelt naar ons oordeel onvoldoende de urgentie van deze zaak 
aan. Overigens constateer ik met genoegen, mijnheer de Voor-
zitter, dat de P.v.d.A. thans bereid is te doen wat zij vorig jaar 
herfst niet wilde, namelijk de structurele juistheid van deze 
fiscale maatregel erkennen. Op zichzelf is dit winst. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Voor 
de goQde orde wil ik even vaststellen dat wij een beter alterna-
tief hebben voorgesteld. Wij hebben ten slotte tegen het wets-
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ontwerp gestemd omdat wij de lusten, en daarmee samenhan-
gend de lasten, verkeerd verdeeiid vonden. Wij wachten met 
vertrouwen af of het nieuwe kabinet voorstellen zal doen die 
meer met ons toen ingenomen standpunt in overeenstemming 
zullen zijn. 

De heer Scholten (C.H.U.): Dat staat niet in de regerings-
verklaring. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik zeg juist, dat ik erg blij ben 
dat de heer Dolman tot een ander inzicht, is gekomen en dat 
hij zijn alternatief heeft laten schieten. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Neen, mijnheer de Voorzitter, 
dat is niet juist. De heer Tilanus heeft indertijd blijkbaar niet 
goed geluisterd. Wij hebben een op lange termijn beter alterna-
tief voorgesteld. Wij hebben verder gezegd, dat wij het voorstel 
voor de vorming van een oudedagsreserve dat toen aan de 
orde was in de overgangsperiode acceptabel vonden, mits de 
lusten en de lasten anders verdeeld zouden zijn. Alleen omdat 
ook het laatste onze kritiek opwekte hebben wij tegengestemd. 
Nogmaals, de regeringsverklaring geeft niet alle details, maar 
wij verwachten ook in dit opzicht daarvan een goede uitwer-
king. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Waarop 
baseert de heer Dolman zijn verwachting? Is het alleen maar 
hoop of heeft hij informatie dat dit kabinet zal komen met 
aanpassingen van de oudedagsvoorziening voor zelfstandigen 
in socialistische zin? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Goede hoop, mijnheer de 
Voorzitter! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Die is dus niet gebaseerd op be-
paalde concrete beleidsvoornemens die nu in voorbereiding 
zijn? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Natuurlijk niet, mijnheer de 
Voorzitter! Als ik zeg „goede hoop", is het niet anders. Ik 
houd nooit iets achter de elleboog; nu ook niet. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Daarover ben ik zeer verheugd, 
mijnheer de Voorzitter! Ik constateer gaarne dat, als het ka-
binet met dergelijke plannen zou komen, het wellicht wederom 
mogelijk is dat een meerderheid in de Kamer zich daar tegen-
over zal opstellen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Hoe komt de heer Wiegel aan 
die informatie? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Die informatie is duidelijk te 
vinden in de toonzetting van de betogen van de heren Aantjes 
en Andriessen. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijn derde opmerking bij de 
fiscale politiek is, dat wij er geen genoegen mee zullen nemen, 
indien het streven van het kabinet naar een geleidelijke ver-
mindering van het stijgingstempo van de belastingdruk geen 
aanwijsbare vruchten zal afwerpen. Wij zouden in dit verband 
gaarne van de Minister-President de bevestiging ontvangen, 
dat dit streven naar vermindering van het stijgingstempo ook 
reeds bij de voorbereiding van de begroting voor het jaar 1974 
grondslag van het beleid zal zijn. 

Dat in de sociale sfeer voorrang zal worden gegeven aan 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft 
op zich onze instemming. Maar dat deze voorziening buiten de 
norm van de premiestijging van 0,75 pet. per jaar wordt ge-
houden, is een slechte zaak, niet alleen omdat hierdoor een te 
sterke premiedrukstijging zal optreden, maar ook omdat het 
gevaar zeer reëel is, dat op deze wijze de arbeidsongeschikt-

heidsverzekering het sluitstuk wordt bij de beantwoording van 
de vraag welke premiedrukstijging nog verantwoord is. 

Hierbij zijn dus twee zaken aan de orde: het sociale zeker-
heidsbeleid en het zelfstandigenbeleid. 

Ten aanzien van het eerste moet ik er ernstig voor waar-
schuwen, dat de premiedruk niet onbeperkt kan stijgen. Dat 
betekent, dat een verdere uitbouw van ons sociaal zekerheids-
stelsel alleen mogelijk zal zijn, als wij bereid zijn tot een volie-
dige herstructurering van het bestaande stelsel. Dat betekent 
hier snoeien, daar groeien. En het betekent ook unificatie van 
wetgeving, vereenvoudiging van de premie tot één percentage, 
vereenvoudiging en samenvoeging van de uitvoeringsorganen, 
zodat de burger op één adres alles kan krijgen en niet de weg 
kwijt raakt in een labyrint. Wij vragen daar al jaren naar en 
ik hoop, dat dit kabinet daar nu eens energiek aan zal be-
ginnen. 

En de tweede zaak was het zelfstandigenbeleid. Ik zei al, 
dat ik vrees, dat de zelfstandigen de dupe zullen worden van 
de premiestijgingen, als het gaat om hun arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Maar dat is niet het enige. Ook door een 
eenzijdig op de directe belastingen gericht fiscaal beleid en 
de voortgaande inflatie komen de kleine zelfstandigen in de 
knel. Daarom is een krachtige voortzetting van het integratie-
beleid en van structuurverbeterende maatregelen voor het mid-
den- en kleinbedrijf noodzakelijk. Als het kabinet een inko-
mensbeleid wil voeren, gebiedt de rechtvaardigheid dat spe-
ciale aandacht wordt gegeven aan de besteedbare inkomens 
van deze groep burgers, die in onze samenleving een onmis-
bare taak vervullen. Dan kan het kabinet zijn oren niet alleen 
naar de vakbeweging laten hangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu een enkele opmerking 
maken over de ontwikkelingssamenwerking en de hulp aan 
bevrijdingsbewegingen. 

De aankondiging van de Regering, dat de bevrijdingsbewe-
gingen - organisaties, die met militair geweld trachten re-
gimes omver te werpen - steun zullen ontvangen uit de 
gelden van de Nederlandse ontwikkelingshulp, roept vragen 
op. Vragen, die evenzeer volgen uit de wat crytische zin-
sneden in de regeringsverklaring, waar gesteld wordt, dat het 
kabinet van zins is te treden in het spanningsveld van de dis-
cussie over de eigen verantwoordelijkheid van ontwikkelings-
landen om zelf te bepalen hoe zij hun samenleving willen in-
richten. Wie het begrijpt mag het zeggen. Natuurlijk is het van 
belang, dat steun wordt verleend voor humanitaire doeleinden 
- zoals onderwijs, ziekenverzorging en voedselvoorziening -
op plaatsen in de wereld, waar dit urgent is en hoge priori-
teit heeft. 

Waarom volgt de Regering hierbij echter niet de weg van 
uitsluitende steunverlening via de hulpverleningsorganisatie 
van de Verenigde Naties? Is het niet zo, dat wat de Regering 
thans aankondigt te willen doen minder gericht is op het effi-
ciënt helpen van een bevolking in nood dan op het demonstra-
tief aanwenden van de gelden voor ontwikkelingshulp om be-
paalde politiek-militaire acties morele steun te verlenen? Het 
gevaar dreigt dat, als wij deze weg inslaan, Nederland de ont-
wikkeüngshulp gaat gebruiken om op allerlei plaatsen in de 
wereld zich in binnenlandse politieke en militaire troebelen te 
mengen. Dat is een heiloze weg, waarvan het eind niet is te 
overzien. De ene maal zal er een bewind zijn, dat ons Neder-
landers wèl zint, de andere keer een bewind, dat wij minder 
gunstig beoordelen. Als wij daarvan echter onze steun afhan-
kelijk maken, vervalt de continuïteit van onze hulp en gaan 
wij onze ontwikkelingsgelden gebruiken als een politiek pres-
siemiddel. Daarmee richten wij onze aandacht minder op de 
nood van de arme mensen in de wereld dan op onze ei"cn po-
litieke uitgangspunten. Dan gebruiken wij de ontwikkelings-
gelden niet om steun te verlenen, maar om er onze bemoei-
zucht mee bot te vieren. 

Laat er geen enkel misverstand zijn: ook wij willen steun 
voor de arme en hongerende bevolking in die gebieden van 
Afrika, waar oorlog en revolutie woeden. Maar wij willen die 
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zonder politieke bijbedoelingen. Daarom moet zij worden ver-
leend via de Verenigde Naties en haar instellingen. Daarom 
keuren wij de politiek van de Regering af, waar zij de steun 
niet via de aangewezen organen van de Verenigde Naties gaat 
verlenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van het regionaal be-
leid nebben wij van de Minister-President gehoord, dat het 
structuurbeleid voor het noorden zal worden voortgezet. 
Blijkbaar was het beleid van het vorige kabinet nog zo slecht 
niet. De kritiek daarop in het verleden van de toenmalige op-
positie was dus niet terecht; niets nieuws dus. Maar het spijt 
mij wel, dat wij niets nieuws over het oosten van het land 
hebben gehoord. Meent het kabinet, dat de ontwikkeling daar 
naar wens verloopt? Als dat niet zo is, zou ik nog eens willen 
vragen om een nota over de structurele moeilijkheden en de 
op'ossingen in het oosten des lands. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor de Oosterschelde zal een com-
missie worden ingesteld om de problematiek van veiligheid en 
milieu nog eens te bezien. Ik ga ervan uit, dat de uitvoering 
van de werken die reeds in volle gang is, op dit ogenblik dóór-
gaat. Als deze veronderstelling niet juist is, verzoek ik de Mi-
nister-President dat mee te willen delen. 

Met betrekking tot de passage over de grondpolitiek in de 
regeringsverklaring moet ik zeggen, dat wij grote reserves 
hebben. Met name geldt dat ten aanzien van de term gebruiks-
waarde. Wat bedoelt het kabinet hiermee? Het gaat met name 
om de rechtszekerheid van hen, die ter wille van algemene 
belangen een bedrijf geheel of ten dele moeten afstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal duidelijk zijn, dat wij onze 
twijfels en onze bezwaren hebben tegen de conclusies van de 
bespreking van kandidaats-bewindslieden onder leiding van de 
formateurs op 3 mei 1973. Dit stuk is geen duidelijk regerings-
program. Ook de regeringsverklaring verschuift veel naar de 
toekomst. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zal nu de houding van de 
C.H.U. tegenover dit kabinet zijn? Wij hebben bezwaren tegen 
de formatiemethode, tegen de zetelverdeling, tegen de be-
paalde programmatische voornemens en tegen het tweeslach-
tige parlementaire/extra-parlementaire karakter. Daarom 
wilden wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de totstand-
koming van dit kabinet; er zit geen van onze geestverwan-
ten in. Wij behoren dus tot de oppositie. Maar wij hopen 
aan te tonen, dat er een andere oppositie mogelijk is dan die 
welke de linkse drie de afgelopen jaren aan het volk hebben 
vertoond. Voor hen lag oppositie en polarisatie dicht bij el-
kaar, hetgeen inhield de bezwaren tegen een beleid zoveel mo-
gelijk opblazen en op de spits drijven. 

Wat een kabinet doet is niet alleen goed of alleen slecht. 
Daarom zullen wij de daden van dit kabinet, nu het er een-
maal is - en dit betreuren wij - beoordelen overeenkomstig de 
klassieke C.H.-traditie: „Steun waar mogelijk, kritiek waar 
nodig." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog graag iets zeggen 
over de partijpolitieke verhoudingen, die door deze formatie 
ook niet ongemoeid zijn gebleven. Als één ding bij deze for-
matie duidelijk is geworden, is het wel dat formaties, zoals wij 
de-e thans de kiezers hebben voorgeschoteld, zo snel moge-
lijk tot het verleden moeten behoren. Daarom zullen alle par-
tijen er goed aan doen zich nader te bezinnen op welke wijze 
men kan meewerken aan een partijbestel, dat een betere func-
tionering van ons parlementair systeem waarborgt. 

De C.H.U. stelt zich daarbij ook thans op de basis van de 
christen-democratie. Wij beseffen, dat de samenwerking met 
K.V.P. en A.R.P. er niet gemakkelijker op is geworden door 
deze formatie. 

Wij betreuren dit in hoge mate. Wij hebben er echter geen 
behoefte aan om onze christen-democratische partners 
verwijten te maken, noch om zelf met een schuldcomplex rond 
te gaan lopen. 

De C.H.U. wil, ondanks de huidige moeilijke situatie, door-
gaan met de uitbouw van de christen-democratie. In dit ver-

Tilanus e. a. 
band zijn we het eens met prof. Diepenhorst, die in „Trouw" 
schreef: „Wie een christelijke staatkunde op lange termijn ver-
dedigt, zal zich niet door tijdelijke tegenslagen uit het veld 
laten slaan." Gedachten over een middenpartij, zoals mevrouw 
Van Someren die heeft geuit, en suggesties over opsplitsing 
van de christen-democraten in een linker- en een rechterblok, 
zoals die door prof. Roscam Abbing zijn verwoord, delen wij 
niet. 

Wij willen onze christen-democratische zusterpartijen graag 
verzekeren, dat bij ons slechts één wens leeft: versterking van 
de christen-democratie. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat K.V.P. en A.R.P. eveneens de 
christen-democratische samenwerking op het oog hebben en 
zich niet in de tegenstelling liberalisme-socialisme zullen laten 
klemmen, alsof dat de enige keuze zou zijn. Wij willen een an-
dere keuze bieden. Dat is de weg van de christen-democrati-
sche beweging. Die weg is moeilijk, zeker in de komende tijd. 
Maar waar mogelijk zal de C.H.U. een positieve bijdrage 
daaraan bepaald willen leveren. 

Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, vat ik naar goed parle-
mentair gebruik onze houding tegenover dit kabinet en onze 
wensen ten aanzien van het beleid van dit kabinet samen. Ik 
wens dit kabinet, met name de ministers uit de „linkse drie" 
toe, dat zij door de harde confrontatie met de praktijk zullen 
inzien, dat polarisatie een heilloze weg is, die slechts leidt tot 
het opvoeren van wensen en verlangens en beloften, die in de 
praktijk niet zijn waar te maken. 

Ik wens dit kabinet toe, dat zijn verschijning en arbeid een 
krachtige aansporing mag zijn voor alle partijen om tot na-
dere bezinning op de parlementaire democratie te komen. 
Dan hoeven wij geen verdere formaties meer mee te maken, 
waarbij de uitspraak der kiezers tot een paskwil dreigt te 
worden gemaakt. 

Ik wens dit kabinet toe, dat het, gelouterd door de harde 
werkelijkheid, zal komen tot een beleid, waarbij het ook vjjr 
de C.H.U. mogelijk zal zijn steun te verlenen aan maatregelen, 
die tot heil zijn van ons land en volk. 

Iedere keer, wanneer dit zal gebeuren, mag dit kabinet re-
kenen op onze steun. Wanneer dit kabinet echter verder dreigt 
af te glijden in een harde polarisatie, zowel in haar interne sa-
menstelling als in de contacten met de Kamer, zullen wij ter 
verdediging van onze parlementaire democratie dit kabinet 
voortdurend moeten confronteren met onze bezwaren. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! 
Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Als in de 
Alpen in het voorjaar de sneeuw hoog ligt opgestapeld, kan al-
leen al wanneer hoog in het gebergte in een berghut een beetje 
hard met een deur wordt geslagen, een lawine loskomen. 

In de nacht van 16 op 17 juli 1971 is in het Catshuis hard 
met enkele deuren geslagen, zo zegt men. Er zijn ook wat 
harde woorden gevallen. Dat komt in de beste families voor. 
Een verstandig huisvader zegt in zo'n geval: Jongens, nu eerst 
je mond houden, naar bed; het is veel te laat geworden, ga 
eerst maar uitslapen; morgen praten wij verder. Het zou goed 
zijn geweest als het kabinet ook zo gehandeld had. Er is te 
lang doorgepraat door ministers die door een vergadermara-
thon bekaf en prikkelbaar waren. Toen had men de kat in de 
gordijnen. De volgende dag vroegen de heren Drees en De 
Brauw ontslag. Waarom? Er is een communiqué verschenen 
dat wel iets over de aanleiding zei, maar de diepere oorzaken 
toch te veel in de mist heeft gelaten. Later werd wel duidelijk 
dat vooral de wijze waarop de inflatiebestrijding moest worden 
aangepakt een voornaam twistpunt en een breekpunt is ge-
weest, waarbij aan de ene zijde vooral de heer Boersma zich 
sterk maakte - men mag tegenwoordig „mijnheer" zeggen 
tegen een minister; het waren - behalve dan de dames - trou-
wens altijd al heren - en aan de andere kant de heren Drees en 
De Brauw stonden. De heer Biesheuvel heeft ten slotte de kant 
van de heer Boersma gekozen. Men had deze kwestie naar 
mijn mening langer moeten doorpraten en - als het even kon -
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vreedzaam uitpraten. De eerste blunder was dat men toen zo 
plotseling de zaak heeft afgebroken. 

Ik ben geneigd te menen dat het gelijk voor een belangrijk 
deel aan de kant van de heer Drees en zijn collega was. Een 
andere vraag is echter, of het verstandig is geweest om halver-
wege de rit die men samen begonnen was, uit te stappen. Had 
men ondanks alles niet beter samen kunnen doorgaan? Dit is 
slechts de visie van een buitenstaander en hierin schuilt gedeel-
telijk de fout. Wij, in deze Kamer, hadden bij deze zaak géén 
buitenstaanders moeten zijn en het zeker niet moeten blijven. 
Het was de taak van het kabinet-Biesheuvel geweest om voor 
de Kamer te treden, opening van zaken te geven en dan ver-
trouwen te vragen. Dan eerst had kunnen blijken, of dit ka-
binet nog vertrouwen genoot of niet. Ik maak mij sterk dat het 
er dan toch nog wel geweest zou zijn. Dan was het conflict in 
elk geval op de rechte plaats uitgevochten. 

Dit is niet gebeurd; het kabinet heeft zijn ontslag aange-
boden. Dit was de tweede blunder. De derde blunder is ge-
weest dat èn de Minister-President èn de meerderheid van de 
fractieleiders aan Hare Majesteit hebben geadviseerd om tot 
kamerontbinding over te gaan en nieuwe verkiezingen uit te 
schrijven, hoewel er helemaal geen conflict met het parlement 
was. Wellicht was er zelfs nog een meerderheid; dat had 
kunnen blijken bij de confrontatie. 

Bij de stembuscampagne heeft het progressieve blok vastbe-
raden een uitermate polariserende houding aangenomen: „Na 
de verkiezingen zal niet worden onderhandeld met partijen die 
tevoren niet met ons akkoord gingen; „Keerpunt '72" moet in-
tegraal worden uitgevoerd of in het geheel niet, een van beide; 
geef ons de macht en binnen drie maanden zult u zien hoeveel 
er al ten goede verandert in Nederland." 

Die bekwaam gevoerde campagne heeft voor het blok als ge-
heel een winst van vier zetels opgebracht: men kwam op 56 ze-
tels, maar nog altijd 20 zetels te weinig voor de meerderheid. 
De oude vijf, als ik die zo even mag aanduiden, hadden 7ó ze-
tels, net een meerderheid, en de oude vier brachten het tot 70 
zetels. Beide groeperingen zouden wellicht ook wel verdere 
stemmensteun hebben kunnen krijgen, als zij enigszins reke-
ning wilden houden met anderen, met bepaalde kleinere groe-
peringen als de S.G.P., DS'70 (als het om een kabinet van de 
vier gaat) en ook mijn eigen fractie. Die mogelijkheid zat er in. 
Het lag dan ook voor de hand, dat men zou proberen, uit deze. 
groeperingen een nieuw kabinet te vormen. In de regeringsver-
klaring wordt gezegd: Er is nergens zoveel aandacht aan be-
steed als aan dit punt; er is wel tweemaal twee dagen over ge-
sproken. Inderdaad, maar er zijn twee maanden van informatie 
geweest en ik vind het dan ook niet zo verschrikkelijk lang. 

Hoe het ook zij, mijnheer de Voorzitter, de heer Ruppert 
was gaarne bereid, na deze mijns inziens onvolledige poging te 
constateren, dat de weg was afgesloten en dat dus geheel an-
ders zou moeten worden gehandeld. Van dat moment af stond 
niet alleen DS'70, maar in feite ook de V.V.D. buitenspel. 

Van dat moment af hadden de christen-democraten echter 
ook geen alternatief meer. Zij stonden als het ware met de rug 
tegen de muur. En zij zijn het gewaar geworden, want via de 
heer Ruppert kregen zij toen de heer Burger op zich afge-
stuurd! Men kan het op allerlei punten vierkant oneens zijn met 
de heer Burger en toch verbluft staan over de prestaties, die hij 
heeft geleverd. De heer Burger heeft heus niet alleen een ka-
binet geformeerd; hij heeft, zoals een van zijn geestverwanten, 
de heer Frits v.d. Poel, het in „Het Vrije Volk" uitdrukte, „een 
spoor van verwoesting achter zich gelaten". De heer v.d. Poel 
heeft dan ook gezegd: Die man moet een vaste aanstelling 
krijgen, zodat hij in het vervolg elke week een brief kan 
schrijven aan de christen-democraten; dan gaan ze helemaal 
kapot. 

In elk geval is de heer Burger erin geslaagd, de christen-
democratische samenwerking een lelijke deuk toe te brengen. 
Wij moeten in de toekomst zien, wat ervan zal overblijven. 

Hij is er ook in geslaagd, de C.H.U. buitenspel te zetten. 

Hij heeft een geslaagde politieke inbraak bij de A.R.P. ge-
pleegd. Hierbij denk ik natuurlijk niet aan een soort Water-
gate-affaire. Wij kennen deze nog niet bij ons, mijnheer de 
Voorzitter, maar het is duidelijk, wat er wel onder moet 
worden verstaan. De heer Burger wist de A.R.P. te splijten. 
Hij heeft deze partij beroofd van haar leider, die de woestijn is 
ingestuurd, èn van haar voorzitter, die precies de andere kant 
uitging en die staatssecretaris werd. 

De heer Burger heeft ook verdeeldheid gebracht onder de 
K.V.P.-kiezers en hij heeft de K.V.P. en de A.R.P. verplicht 
tot het verlenen van herendiensten aan dit kabinet, ongetwij-
feld tot verbijstering van heel wat kiezers, bij voorbeeld 
van degenen, die op de heer Biesheuvel hebben gestemd en die 
nooit hebben gedacht, dat zij via deze weg ten slotte bij de 
heer Den Uyl zouden uitkomen. 

Het feit, dat de heer Burger dit allemaal als een soort 
super-stripheld kon doen, dat hij deze verbijsterende resul-
taten kon bereiken, dankt hij natuurlijk mede hieraan, dat hij 
krachtig werd geholpen door vooraanstaande christen-demo-
craten als de heren Ruppert, Boersma, De Gaay Fortman sr., 
Albeda en Van Agt. Hierbij wil ik overigens ook de invloed 
van anderen - in dezen denk ik speciaal aan onze Minister-
President, die ongetwijfeld doorlopend in het nauwste contact 
heeft gestaan met de heren Burger en Ruppert en die een 
dikke vinger in de pap had - bepaald niet vergeten. 

De heer Burger kon het ook doen, doordat hij precies de 
zwakke plekken in de christen-democratische gelederen, ook in 
de personele sfeer, kende. Hij kon het doen, omdat de chris-
ten-democraten tegenover de keiharde linkse tactiek en het 
zeer concrete en gedetailleerde „Keerpunt '72" naar het mij 
voorkomt niet in voldoende mate een eigen conceptie hebben 
gesteld, die de eer van de God van de bijbel en de ontwikke-
lingstaak, die de mens op aarde heeft gekregen, voldoende 
vooropstelde, en omdat hun schets van het beleid voor het jaar 
1973 en volgende jaren op allerlei punten minder concreet en 
minder compleet was dan „Keerpunt '72". 

Er is tijdens de kabinetsformatie niet onderhandeld op basis 
van gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid is ook niet ge-
komen in de getalsverhoudingen en evenmin in de inbreng 
voor het program van dit kabinet. „Keerpunt '72" is daarvan 
de grondslag. Later is daarbij genomen - ik heb dit reeds ge-
zegd - een schets van het beleid voor 1973 en de volgende 
jaren; het groene boekje van de christen-democraten. Het mag, 
als ik het althans goed heb begrepen, enig zijlicht op de zaken 
werpen. Aldus heeft ten minste de heer Den Uyl verklaard. 
Dat typeert de zaak eigenlijk: een zijlicht. De christen-demo-
craten staan terzijde. Er is wel een zekere verdeling gemaakt. 
Wat de inbreng betreft, ligt de zaak ongeveer als volgt: op de 
punten waarover de progressieven en christen-democraten het 
volledig eens zijn, krijgen de christen-democraten hun zin. Op 
de punten waarover zij het oneens zijn, krijgen de progres-
sieven hun zin. „Elk de helft". 

De heer Den Uyl heeft tot zijn partijgenoten gezegd: Het is 
ons kabinet, niet hun kabinet. De regeringsverklaring bsroemt 
zich erop, dat alle leden van het schaduwkabinet, ook wel ge-
noemd het deelkabinet, die wilden worden opgenomen, ook 
zijn opgenomen, ook al moest er op allerlei manieren een 
plaats voor worden gezocht die bijna niet te vinden was. Dat 
geldt bij voorbeeld voor sommige staatssecretarissen. Er is in 
ons goede vaderland geen politiek schepsel dat zich zó snel 
vermenigvuldigt als het hybridische wezen dat met staatssecre-
taris wordt aangeduid. Wij hebben er nu al zeventien van deze 
nieuwe variëteit. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
dat een paar jaar geleden nog door ir. Schut alleen werd ge-
rund, heeft nu één Minister en liefst twee Staatssecretarissen. 
In de regeringsverklaring staat - en dat slaat in het algemeen 
op de vele staatssecretarissen - dat daarbij de wens van pro-
gressieve kant, om vast te houden aan de personen van het 
deelkabinet, ongetwijfeld mede een rol heeft gespeeld. Is dit 
een bedekte erkenning van op zijn minst de overbodigheid van 
sommige staatssecretarissen? Zij zijn zo'n beetje geworden tot 
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politiek kleingeld: wisselgeld. Er is echter groot geld mee ge-
moeid, namelijk staatsge.d: belastinggeld! Dat moet men toch 
wel bedenken. Men zegt, dat één staatssecretaris aan vier de-
partementen is aangeboden, voordat men hem eindelijk ergens 
kwijt kon. Wij zouden eigenlijk een ombudsman moeten 
hebben om eens te beslissen of dit nu behoorlijk is en of dit DU 
ook wel in het landsbelang is geweest. Gelukkig kan de Kamer 
ook zelf nog als ombudsman fungeren, door bij voorbeeld 
vóór de motie-Drees te stemmen. Mijn fractie zal dat on-
getwijfeld doen. 

Er is heel wat gefilosofeerd, vandaag en ook eerder, over de 
aard van dit kabinet. Is het nu parlementair of extra-parlemen-
tair? De regeringsverklaring zegt dat het iets heel aparts is. Ik 
kan wel begrijpen dat een minister-president graag claimt dat 
zijn eigen kabinet iets heel bijzonders is. Het spreekwoord 
zegt: elk meent zijn uil een valk te zijn. De regeringsverklaring 
stelt dat het voor een ieder anders ligt: „daardoor onttrekt het 
(kabinet) zich aan de traditionele staatsrechtelijke 
omschrijvingen". 

Het wil mij voorkomen, mijnheer de Voorzitter, dat wij een 
onderscheid moeten maken tussen het ontstaan van het ka-
binet, waaruit zijn aard in feite voortvloeit, en de houding die 
sommige fracties achteraf tegenover dit kabinet aannemen en 
die ietwat anders is. 

Er is met al!e groeperingen die ten slotte hebben deelgeno-
men, wel degelijk overleg gepleegd. Uit dat overleg, dat soms 
heel antithetisch en nu en dan wat meer synthetisch verliep, is 
ten slotte dit kabinet geboren. Er zijn ook bepaalde beloften 
gedaan. De heer Andriessen wees zelfs op een toezegging over 
een zeer gedetailleerd punt, wat de taak en c!e rol van bc-
paaldc staatssecretarissen aangaat. Als die zaken zo liggen, 
dan is het kabinet wat de geboorte, het ontstaan betreft, toch 
parlementair. Bovendien liggen zowel „Keerpunt '72" als de 
bekende „schets" ten grondslag aan het kabinetsprogram. 

Kopstukken van bepaalde partijen, bij voorbeeld van de 
A.R.P., zijn in dit kabinet gaan zitten. Ik noem de heer 
Boersma, die als nummer drie op de lijst stond en de heer De 
Gaay Fortman sr„ voorzitter van de A.R.-fractie in de Eerste 
Kamer. De Tweede-Kamerfractie van deze partij heeft achter-
af in meerderheid groen licht gegeven, nadat enkele van haar 
kopstukken al vol ongeduld door het rode licht waren ge-
reden, om maar naar links te kunnen afslaan. Ten slotte is ook 
de partijvoorzitter van deze partij in dit kabinet gaan zitten. 

Door de wijze waarop het is ontstaan - ik kan het niet an-
ders zien - is het een parlementair kabinet. Achteraf, dat is 
wat anders, nemen bepaalde fracties een standpunt in dat men 
misschien als extra-parlementair kan kenschetsen. Dit is na-
tuurlijk geheel voor hun eigen rekening. Zij nemen nu een 
nogal afwijzende houding aan, alsof zij heel weinig met dit ka-
binet te doen willen hebben. 

Als men dit extreem doorvoert, na alles wat er aan con-
tacten aan vooraf is gegaan, doet het mij een beetje denken 
aan de verklaring van de Engelse minister die eerverleden 
week gedwongen is af te treden. Hij zei dat hij met een be-
paalde dame „alleen maar oppervlakkige contacten" had 
gehad. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben de regeringsverklaring 
aangehoord. Er bestaat op enkele punten nog veel vaagheid. 
Dat kan waarschijnlijk ook moeilijk anders, omdat het alle-
maal op korte termijn in elkaar moest worden gezet. Ik heb 
daar wel begrip voor. Een nadere uitwerking krijgen wij voor 
een deel in de maand juni en voor een belangrijker deel 
waarschijnlijk op prinsjesdag. Tot zolang blijft het kabinet met 
zijn regeringsverklaring een rood vaandel met witte franje, in 
de mist. 

Er zitten in de regeringsverklaring echt wel punten waar-
voor ik waardering kan hebben. Ik heb waardering voor de 
vastberaden woorden over de inflatiebestrijding, met inbegrip 
van het stringente prijsbeleid. Ik meen dat wij daaraan niet 
kunnen ontkomen. Ik vind de kredietbeheersing heel 
belangrijk. Ik vraag mij wel af, hoe het staat met het interna-

tionale krediet. Kan men daarop op een of andere wijze een 
greep krijgen? Ik vrees van niet. De nationale kredietbeheer-
sing helpt ons natuurlijk niet voldoende, als wij ook op dat 
punt niet iets kunnen bereiken. 

Overigens moeten wij ook wat deze punten betreft het Rot-
terdamse volkslied maar tot Haagse hymne verheffen: geen 
woorden, maar daden. Wij wachten deze daden af. 

De aangekondigde daden op het punt van de defensie 
stemmen ons tot ongerustheid. Op dit punt zal heel duidelijk 
worden bezuinigd. Wie zou dit op zich zelf niet wensen? Ik 
meen echter dat hier bezuinigingen dreigen te worden doorge-
voerd die de slagkracht en de effectiviteit van onze defensie op 
den duur wel eens ernstig zouden kunnen aantasten. Wij 
moeten de exacte gegevens nog afwachten. Keerpunt '72 geeft 
op dit punt ernstig te denken. Ik vind het ook heel bedenkelijk 
dat men de begroting van Defensie voor 1973, welke hier met 
een duidelijke meerderheid is aanvaard, weer op de snijtafel 
wil leggen en er het een en ander van wil afsnijden. Ik hoop 
dat deze poging niet zal slagen. 

Er wordt ook gesproken over een zekere taakverdeling die 
er tussen de bondgenoten zal moeten komen. Als ik het goed 
heb gelezen - men moet ook wel eens tussen de regels lezen -
dan komt het erop neer dat de verdediging in de lucht wellicht 
zal worden overgedragen aan de luchtmacht van de Duitse 
Bondsrepubliek. In 1940 zou men hebben gesproken over de 
Stuka's. Deze heien nu een beetje anders. Hieraan kleven toch 
wel bezwaren. 

Als een aantal landen een gemeenschappelijke verdediging 
heeft, maar geen centraal gezag - dat is er niet. of men nu 
voor of tegen een verenigd Europa is, wij moeten het feit zelf 
constateren - dan is het gevaarlijk, het eigen verdedigingsap-
paraat zodanig incompleet te maken dat men voor de vervul-
ling van bepaalde taken volledig van andere landen afhankelijk 
is. Dat verzwakt ook de Nederlandse positie in het internatio 
nale overleg; juist op een moment dat de Regering probeert 
het moreel gezag van Nederland binnen de NAVO te ver-
sterken en allerlei initiatieven te bevorderen. Ik vind dit een 
slecht uitgangspunt. 

Da regeringsverklaring zegt verder dat niet langer kan 
worden gewacht met de rechtstreekse verkiezing van het Euro-
pese Parlement. Dat is kloeke taal. Ik vermoed wel wie de in-
spirator is geweest. 

Maar als de acht andere staten nu zeggen daar voorshands 
helemaal niets voor te voelen, als zij dus niet willen, wat is dan 
het effect van deze ultimatieve taal? Wat zal er dan gebeuren? 
Het kan immers niet langer wachten? 

Wij krijgen op korte termijn van het kabinet ook een stand-
puntbepaling inzake het stakingsrecht en in het bijzonder in-
zake het stakingsrecht van de ambtenaren. Als dat inhoudt 
een toekenning van het stakingsrecht straks aan ambtenaren, 
dan zou ik dat een kwalijke zaak vinden, die het gezag van de 
overheid, dat er toch echt moet zijn, terdege in groot gevaar 
kan brengen, v/at de chaos zou kunnen inroepen. 

Ik neem een andere uitspraak uit de regeringsverklaring: 
Wij hebben gelukkig een milde strafrechtspleging. Jawel, maar 
als waar is wat door sommige deskundigen wel is gezegd, dat 
buitenlandse misdadigers er een voorkeur voor beginnen te 
krijgen om hier te opereren, omdat de strafrechtspleging en de 
bestraffing hier zo mild zijn, dan is dat toch wel een beden-
kelijke zaak. Daar heeft de Regering ook v/el iets van gevoeld, 
want zij spreekt over „gevaarlijke vormen van criminaliteit die 
onrust doen ontstaan onder de bevolking". Als zij echter hoopt 
deze zaak preventief te bestrijden door vergroting van de 
welzijnszorg, dan ben ik bang dat zij zich toch aan de illusie 
overgeeft wat betreft speciaal deze gevaarlijke vormen van 
misdadigheid, zoals roofovervallen door keiharde jongens. Dat 
bestrijdt men heus niet door maatschappelijk werksters op 
de heren af te sturen. Misschien neemt de misdadigheid dan 
nog wel toe, maar men bestrijdt er haar vast niet mee. 

Ook leidt opvoering van het welzijn niet altijd tot verminde-
ring van misdadigheid. Misdadigheid wordt echt niet tegenge-

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



Beraadslaging over de regeringsverklaring 42ste vergadering - 29 mei '73 I 6 3 9 

Jongeling 
gaan door een meer weelderig leven. Men treft in vooraan-
staande kringen ook heus wel misdadigers aan, onder mensen 
die er wat hun maatschappelijke positie betreft geen behoefte 
aan hebben en die toch tot misdadige handelingen komen. Het 
zijn heus niet alleen de armere klassen. 

Wij kunnen de politie en de justitie niet gaan vervangen 
door de maatschappelijk werkster en wat daarbij te pas komt. 

Over de sociale verzekeringslasten zijn enkele dingen ge-
zegd, die ik niet helemaal begrijp. Ik zou graag een toelichting 
willen hebben. Er wordt gezegd dat de uitbouw van de sociale 
verzekering en de handhaving van onze verplichtingen op dat 
punt niet mogen leiden tot een premiestijging van meer dan 3 
pet. Een paar regels verder lees ik echter, dat de bodemvoor-
ziening voor de gehandicapten rustig boven die 3 pet. mag 
uitstijgen. Hoe moet ik dat verklaren? Houdt dat dan in, dat 
uiteindelijk de belastingen en de sociale lasten, die nu al 48 
pet. bedragen, boven de 50 pet. zullen uitkomen? Wat denkt 
de Regering te doen tegen mogelijke pogingen tot afwenteling 
van deze lasten, welke afwentelingspogingen dan direct weer 
inflatoir gaan werken? Hoe wil de Regering dit voorkomen? 
Wil zij sancties stellen? Welke mogelijkheden ziet zij? 

Nog een paar opmerkingen over enkele uitlatingen en voor-
lopige daden van de bewindslieden. Alle eer voor de dame en 
ik begin dan ook bij mevrouw Vorrink. Ik heb voor mij een 
verslag in „Het Vrije Volk" van 23 mei jl. „Het Vrije Volk" 
is een krant die altijd uitmunt in het geven van reële en waar-
heidgetrouwe verslagen over partijgenoten. Ik lees in deze 
krant, dat mevrouw Vorrink aanvankelijk voorbestemd was 
voor Sociale Zaken, maar dat zij door de komst van de A.R.-
Minister Boersma doorschoof naar Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. Omdat zij met haar sociale achtergrond nau-
welijks enige kennis van dit terrein bezit, aldus de journalist 
van genoemd blad, kreeg zij voor Volksgezondheid de specia-
list Hendriks van de K.V.P. als Staatssecretaris. Overigens zal 
zij bepaalde dingen uit deze hoek zelf houden. Twee hete 
hangijzers, namelijk abortus en drugs, gaat zij zelf doen. Dit 
zijn de woorden van „Het Vrije Volk" en niet van mij. 

Verder blijkt uit dit interview dat mevrouw Vorrink het 
drugbeleid van oud-staatssecretaris Kruisinga heeft afgedaan 
met de woorden: „volstrekt onjuist, onwetenschappelijk voor-
al en erg gevaarlijk". Of dit resolute oordeel wordt veroor-
zaakt door het feit dat zij, zoals „Het Vrije Volk" beweert, 
nauwelijks enige kennis op dit terrein bezit, weet ik natuurlijk 
niet. Dat is trouwens ook niet het belangrijkste. Wel is van be-
lang, dat uit dit stuk blijkt, dat zij tegen legalisering van de 
soft drugs volmondig „ja" zegt. Is dat ook het standpunt van 
het kabinet, uiteraard met inbegrip van de Minister van Jus-
titie? Door vragen wordt men soms wijs, mijnheer de Voor-
zitter. 

Er is ook sprake van een duidelijk andere politiek ten aan-
zien van zuidelijk Afrika, met name ten aanzien van de Repu-
bliek van Zuid-Afrika. Voor een afgesproken bezoek van een 
Zuidafrikaanse minister aan Nederland had onze Regering 
plotseling geen tijd. Twee Nederlandse marineschepen die een 
oefenreis naar de Indische Oceaan maken, mogen geen Zuid-
afrikaanse haven aandoen, ook niet om te bunkeren. Nu is het 
laatste geen nieuwe zaak, want wij hebben daar een motie over 
gehad. In deze zelfde Kamer is op 21 februari 1973 door de 
heer De Gaay Fortman een motie ingediend, ondertekend door 
leden van de P.v.d.A. en de P.P.R. De kernzin van deze 
motie is de volgende: 

„De Kamer verzoekt de Regering de voorgenomen reis 
van een Nederlandse marine-eenheid naar het Verre 
Oosten zodanig te plannen, dat daarbij geen Zuidafri-
kaanse havens worden aangedaan". 

De motivering ontbrak in de motie. Minister Schmelzer 
heeft in zijn antwoord onder meer gezegd, dat het bij zo'n 
lange reis naar ver gelegen landen gewoon een logische zaak is, 
dat onderweg een goed geoutilleerde haven wordt aangedaan, 
waar het noodzakelijke onderhoud kan geschieden. Hij vond 
het dus een heel normale zaak. 

De heer Tilanus heeft toen namens de fracties van de 
K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. een uitstekende stemverkla-
ring afgelegd, waarin deze motie werd afgewezen en die als 
volgt luidde: 

„Zij" - dat zijn de drie fracties - „achten het gewenst, 
dat de Koninklijke Marine alle zeeën ter wereld kan be-
varen en alle havens kan aandoen. Dit houdt geen enkel 
oordeel over of instemming met een regime in een be-
paald land in. 

Wij verwerpen de filosofie, die achter de motie zit en 
zullen haar dan ook afwijzen.". 

De motie is dan ook met een behoorlijke meerderheid ver-
worpen. Ik kan mij niet voorstellen dat deze zelfde kamer-
meerderheid nu een andere houding zou aannemen ten op-
zichte van deze zaak. Het verbaast mij, dat juist een progres-
sief kabinet, dat toch altijd veel respect heeft voor de mening 
van de Kamer, op dit punt vierkant anders gaat handelen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het verwerpen van de 
motie houdt niet in dat de Kamer op het standpunt stond, dat 
Simonstown per se moest worden aangedaan. Genoemde frac-
ties die tegen stemden hadd;n er bezwaar tegen, tegenover de 
Regering al uitdrukkelijk vast te leggen dat Simonstown niet 
zou moeten worden aangedaan. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Dat is precies wat ik heb be-
doeld. Ik zal graag de gelegenheid aangrijpen - wellicht in 
tweede termijn - om diezelfde fracties opnieuw tot ezn dui-
delijke uitspraak te brengen. Voor mij was het al duidelijk ge-
noeg, maar dat geldt kennelijk niet voor ieder. 

De heer De Gany Fortman (P.P.R.): Hoe kun je de marine 
nu beperken door vast te leggen dat zij per se een bepaalde 
haven moet aandoen? 

De heer Jongeling (G.P.V.): Dat is helemaal niet de zaak 
die in het geding is. Ik kom er wel op terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij genoegen gedaan dat 
in de regeringsverklaring niet met zoveel woorden werd perept 
van invoering van het districtenstelsel. De heer Andriessen 
heeft dat kennelijk betreurd, want hij heeft hier weer een nlei-
dooi voor deze zaak gehouden. Ik heb dat slechte, onneder-
landse stelsel - dat niet past bij een land dat stikvol zit van 
minderheden die allemaal hun recht hebben - ik heb dat 
stelsel, dat wij in 1918 hebben uitgespuwd, hier al zo vaak be-
streden, dat ik er nu niet meer zo erg veel woorden over ga 
vuil maken. 

Het is niet de schuld van de kleine partijen dat de kabinets-
formatie zo lang heeft geduurd. Wat men ook tegen hen mag 
hebben, duidelijk waren zij wel. Men wist precies waar men 
met hen aan toe was, wat voor de groten helaas niet altijd 
gold. 

Laten de confessionele partijen oppassen, want zij spelen 
met vuur. Honderd jaar geleden, ja zelfs nog veel korter ge-
leden, zijn zij er onderdoor gegaan. Toen hebben zij geleden 
onder het onrecht dat voortvloeide uit het districtenstelsel. In 
die tijd heeft men, ook door samenwerking van socialisten en 
liberalen, meermalen getracht juist de confessionele partijen -
ik had mij bijna versproken door concessionele partijen te 
zeggen, maar dat geldt meer voor tegenwoordig - eronder te 
houden, door de slechte kanten van het districtenstelsel uit te 
buiten. Wie de oude antirevolutionaire en christelijk-historische 
geschiedenis kent weet hoe erg dat is geweest. Laat men op-
passen, want dat kan zich wel weer eens herhalen. 

Tot voor kort heeft men gedacht: elk districtenstelsel tenr 
deert naar twee blokken en dat zouden dan aan de ene kant 
de progressieven en aan de andere kant de christen-democra-
ten zijn. Als de huidige tendens zich voortzet - ik betreur dat — 
dat het christen-democratische blok steeds meer afbrokkelt en 
kleiner wordt, dan bestaat er kans dat de oude geschiedenis te-
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rugkomt. De liberalen, die zich dan zullen moeten ontwikkelen 
tot iets wat men in die tijd een conservatieve partij noemde, 
zullen dan getalsmatig de grote tegenhanger van de progres-
sieven kunnen worden. Tussen deze twee blokken zouden de 
christen-democraten dan kapot gewreven worden, vooral wan-
neer die twee blokken eikaars kandidaten zouden gaan steu-
nen. Dit laatste is kort geleden al publiek geopperd. Laat 
men oppassen en niet met vuur spelen. 

Op blz. 8 van de regeringsverklaring staat iets waarmee ik 
het van harte eens ben. Daar staat, dat het niet aan de Rege-
ring alleen, en soms zelfs niet in de eerste plaats aan haar, is 
gegeven om fundamentele mentaliteitsveranderingen te be-
werkstelligen. De Regering kan echter wel het voorbeeld 
geven en stimulerend optreden, aldus de regeringsverklaring. 

Daarmee ben ik het helemaal eens. Dat is feitelijk een 
stukje afzwering van een verkeerde neutraliteit, waaraan wij 
nog te veel vastzitten. De overheid heeft inderdaad een grote 
opdracht, omdat zij die van God heeft gekregen. Zij heeft de 
opdracht zo te regeren dat de goede wet van God, die een 
zegen is voor het leven, inderdaad zoveel mogelijk tot gelding 
komt. Dit moet niet gebeuren door alles maar te verbieden, 
ook al moeten norm en regel worden gesteld, maar vooral 
door zelf het voorbeeld te geven. 

Die goede wet van God is veel meer dan alleen maar wat 
welzijnspolitiek bevorderen. De regeringsverklaring eindigt 
met een tekst - ik stel dat op prijs - uit het Boek der 
Spreuken. Ik heb er een beetje tegenaan gekeken. Ik had die 
tekst in deze vorm nooit gelezen. Ik heb nagekeken waar deze 
tekst vandaan kwam, maar hij staat zo niet in de Statenverta-
ling, noch in de Nieuwe Vertaling, de vertaling van professor 
Gispen of de Canisiusvertaling. De Willibrordvertaling is nog 
net niet met de dichterlijke boeken klaar. Het kan natuurlijk 
een apocrief Spreukenboek zijn geweest. De NOS heeft, naar 
ik meen, verteld dat het Spreuken 11:14 zou zijn, maar daar 
wordt geDroken van „beleid". 

Nu wij het erover hebben - de zaak is fundamenteel - wil 
ik erop wijzen dat in het boek der Spreuken een andere tekst 
staat. Misschien heeft de Regering zelfs op die tekst gedoeld. 
Ik bedoel Spreuken 29:18. Daar staat: Indien openbaring ont-
breekt - in de Canisiusvertaling staat: indien profetie ont-
breekt - verwildert het volk, maar heil hem die de wet be-
wanrt. 

Dit is een voorbeeld van Hebreeuws parallellisme: de tweede 
helft van het vers verklaart de eerste helft. Die „openbaring" 
is de Thora, de „wet". Als die ontbreekt, die goede wet, dan 
verwildert het volk, dan loopt het verkeerd. Ik had graag ge-
wild dat dit duidelijk was gesteld en dat dit ook was uitgewerkt 
in de regeringsverklaring. 

Ik wil niet zeggen dat er geen goeds in die regeringsverkla-
ring staat, maar als ze van déze gedachte doortrokken was 
geweest, hadden wij een betere verklaring gekregen, en dan had 
ik meer hoop en vertrouwen gehad inzake dit kabinet dan 
thans helaas het geval kan zijn. 

De vergadering wordt te 13.05 uur geschorst 
en te 14.03 uur hervat. 

De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik mag 
misschien in het begin wel even uw hulp inroepen en vragen, 
of het wel echt het kabinet-Den Uyl is, waarmee wij zijn ge-
confronteerd. De laatste maanden weet je niet, of je politiek 
waakt of droomt of dat zich op klaarlichte dag nachtmerries 
voordoen. Gehoord echter ook de sprekers die mij al zijn voor-
gegaan, veronderstel ik wel, dat wij wezenlijk met dit kabinet 
waarover zoveel is gesproken hier worden geconfronteerd, het 
kabinet met de witte, rafelige rand, omstuwd door een heir-
leger staatssecretarissen. 

Op dat laatste wil ik nog even ingaan. De heer Burger en 
ook de Minister-President in de regeringsverklaring hebben 
erop gewezen, dat de schaduwen bij de formatie reëler zijn ge-
bleken dan men zou mogen verwachten. Ik vraag mij af, of op 
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deze manier het instituut van staatssecretaris niet wat gedena-
tureerd wordt. Het staatssecretarisschap is ingesteld als assk-
tentie voor de minister. Wij krijgen nu de indruk, dat dit insti-
tuut veel zwaarder wordt gepolitiseerd dan de opzet is geweest. 

De Minister heeft ten aanzien van de formatie min of meer 
de verantwoordelijkheid met de nodige slagen om de arm aan-
vaard. Het is dus zeker gepermitteerd, daarover het mijne te 
zeggen, zoals zovele sprekers voor mij het hunne daarover 
hebben gezegd. Ik veronderstel, dat niemand boos wordt, als 
ik de openheid zover doordrijf, dat ik verklaar, dat in onze 
fractiekamer niet is gejuicht over de totstandkoming van dit 
kabinet, dat zoals wij hebben gehoord vrijwel niemand ;vilde. 
Ik kan die afkeuring ook wat anders verwoorden. Ons volks-
lied bevat de woorden: Standvastig is gebleven ons hart in te-
genspoed. Ik aarzel niet te zeggen, dat deze formatieperiode 
een tijdperk van tegenspoed is geweest in onze parlementaire 
geschiedenis. Gisteren is ook gesproken over een malaise. Dat 
is een communis opinio. Om zo maar enkele onverdachte ge-
tuigen aan te halen: De heer Van Thijn heeft dit gezegd in een 
interview „over ellende gesproken" en ik heb gelezen in 
„Trouw", dat het een afzichtelijke vertoning is geweest. 

Ons hart, zo zei ik, is standvastig gebleven in tegenspoed, 
dat hart waarvan wij geen moordkuil hebben gemaakt. Op 15 
december verleden jaar reeds hebben wij aan de heer Ruppert 
laten weten, dat een kabinet, dat de zogenaamde drie confessi-
onele en drie progressieve partijen of enkele ervan zou samen-
brengen, na alle confessies die zijn geslaakt tijdens de vcrkie-
zingscampagne, voor ons een politiek cynisme was, waarvoor 
wij geen goed woord overhebben en waartegen wij ernstige 
zedelijke bezwaren zouden moeten inbrengen. Destijds, toen 
die verklaring werd afgelegd en gepubliceerd, heb ik daar-
over niets van verontwaardiging bespeurd. 

Ik meen ook, dat er in die hele formatiecorrespondentie wel 
duisterder proza is geschreven. Standvastig is gebleven ons 
hart in tegenspoed, want op 29 mei handhaven wij onverzwakt 
ons oordeel over deze oplossing. Wij vinden het werkelijk een 
beschamende gang van zaken; het gehele verloop van de for-
matie heeft ons in die opvatting gesterkt. Afgezien van de per-
sonele bezetting en van de programma's, gaat het met name 
om de gang van zaken. 

Uit de regeringsverklaring is gebleken, dat dit kabinet uit de 
nood is geboren. W ijhebben dan ook alle moeite om nu 
een soort parlementaire nooddoop te verrichten voor deze 
vrucht van progressieve ontrouw en van confessionele zwak-
heid. Ik wil het met een bewijs staven dat het niet ging primair 
om de personele bezetting of de programopstelling. In het 
reeds door mij aangehaalde advies heb ik ook gesproken over 
een progressief kabinet, dat ik gemakshalve een progressief ka-
binet-sec, niet confessioneel aangelengd, noem. Daarover heb 
ik aan de heer Ruppert bericht, dat zo'n kabinet wel geen il!u-
sies zou hebben over een aanmerkelijke steun van onze zijde, 
omdat vele beleidsvoornemens waren aangekondigd, die onze 
instemming niet konden hebben. Niettemin heb ik toen ver-
klaard, dat v/ij de oppositie niet direct zouden afstemmen op 
beleidsvoornemens als wel op beleidsdaden. Daarin zat mis-
schien iets van dat fameuze gedogen. Wij zouden zo'n kabinet 
immers eerlijker hebben gevonden. 

Er zijn namelijk nogal wat confessies gedaan, banvloeken, 
eeuwig edict of hoe men dit politiek wil noemen, maar wat is 
ervan uitgekomen? Als de woorden toen zo weinig telden, wat 
zijn dan de woorden van de regeringsverklaring thans waard? 
Ik wil wel eerlijk zeggen, dat wij ons persoonlijk hebben ge-
schaamd, omdat je toch bij het gehele politieke gebeuren be-
trokken bent. Al zou het geen moeite kosten onze handen in 
onschuld te wassen, gezien wat ik in de aanvang heb gezegd. 

Ik vind, dat de kiezers toch wel degelijk om de tuin zijn ge-
leid en dat zij geheel iets anders op hun bordje hebben ge-
kregen dan op de menukaart prijkte. Het heeft ons bepaald 
niet verbaasd, dat de formatieperiode zo lang heeft geduurd. 
Het kon ook niet veel korter. Als men de tijd neemt, dan kan 
er veel, maar als dit gerealiseerd was op zeer korte termijn, 
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dan zou toch wel een gehuil in het land zijn opgestegen van de 
Dollard tot aan de Schelde, open of dicht. Dat er een gehuil 
opgestegen zou zijn, zijn niet mijn woorden, maar ik heb ge-
lezen, dat ons geacht medelid de heer Kombrink, niet eens di-
rect uit deze hoek, een soortgelijke uitspraak gedaan heeft. 

Het begin van deze formatie werd aangeduid als een krank-
zinnig avontuur; het zijn niet mijn woorden. Doelbewust is op 
deze uitkomst afgestevend. Dat is wat ik bedoel met politiek 
cynisme. De kiezers hadden hierop niet onthaald mogen 
worden. Nu kan men wel zeggen, dat zij het al lang weer zijn 
vergeten en dat zij inmiddels in slaap zijn gesukkeld', zij zijn 
met gedachten en ambities al lang weer elders. Zij hebben het 
al lang bekeken. Daarin kan men best gelijk hebben; dat wil ik 
nog niet eens ontkennen. Dan blijft toch mijn bewaar van po-
litiek cynisme overeind, juist in het licht van al die fraaie 
woorden van medezeggenschap, inspraak, betrokkenheid, mon-
digheid, enz. Daarom hebben wij hiervoor vandaag echt geen 
goed woord over. Men kan in verkiezingsdagen koeien beloven 
met gouden horens, maar ook een progressief raspaard. 
Het is dan ten slotte deze kruising geworden. Een muilezel, 
hoor ik zeggen, om mij te helpen het bijbels uit te drukken. 

Ernstige zedelijke bezwaren hebben wij, heb ik gezegd. Er 
moet in de politiek toch ook zoiets zijn als „een man een man, 
een woord een woord". Heeft men tot zijn schade gezworen, 
dan moet men de consequenties aanvaarden. Ik ontken, dat er 
beslist geen andere alternatieven mogelijk waren. Door deze 
gang van zaken zijn het gezag, het aanzien en de geloofwaar-
digheid van de Regering aanmerkelijk aangetast. 

De politiek staat toch al niet in zo'n beste reuk. Het zal ook 
veel van mijn collega's zijn overkomen, dat de kiezers wel eens 
hebben gezegd: Van het parlement kunnen wij niets begrijpen; 
het ene moment staan de kamerleden in deze arena als tijgers 
tegenover elkaar en het volgende moment drinken zij als oude 
kameraden genoeglijk een kopje koffie met elkaar, ik heb dit 
verdedigd, zoals anderen het naar ik aanneem ook hebben ge-
daan, met de opmerking: De persoon moet toch een beetje 
buiten de politiek blijven. Vaak zei ik erbij: U zult niet direct 
zien, dat zij met elkaar in één kabinet zitten. Nu is het 
evenwel toch gebeurd. Zo wordt het niet gemakkelijker, het 
aanzien van het parlement hoog te houden. 

Wanneer van de zijde van mijn fractie in het verleden werd 
gesproken over de zedenverwildering wekte dat meer dan eens 
de lachlust in deze Kamer op. Ik heb dit wel eens aangevoeld 
als een zekere mate van gewetensonrustontlasting. Nu is dit 
maar een klein symptoom van een bepaald verval. Maar het 
„als wij God verlaten, welke wijsheid zouden wij dan hebben" 
geldt wel, evenzo „als wij het Woord minder laten gelden, hoe 
betrouwbaar zijn dan per slot van rekening onze woorden 
nog"? 

Over de totstandkoming en de bezetting van het kabinet zijn 
ontstellend veel woorden gevallen. Ik denk aan taaie vasthou-
dendheid, plooibaarheid, slimheid, onverschrokkenheid, door-
zettingsvermogen en ik kan nog wel een hele bloemlezing op-
sommen. Eén deugd is echter vreselijk afwezig in alle litera-
tuur over deze formatie (een grote stapel), nl. karakter. Dit 
heb ik willen opmerken ter toelichting van ons oordeel van 
politiek cynisme en zedelijke bezwaren. 

Ik zou nog willen vragen: Waarom is Keerpunt '72 in de ge-
hele formatieperiode zo'n onaantastbaar, ik zou haast zeggen 
een soort heilig geschrift geweest, waaraan niet getornd mocht 
worden? In zijn ontstaan was het toch een vrucht van een com-
promis? Het gebrek aan inschikkelijkheid kan gemakkelijk 
kenmerkend worden voor het beleid, dat zal worden gevoerd. 
Wat blijft er van de eenstemmigheid over, als wij zien, dat de 
samenstellers van Kee'punt '72 nu al weer op jacht gaan naar 
een eigen identiteit? Ik zou zeggen, dat de hausse van de ver-
kering of de verliefdheid alweer over raakt. 

Ik wil een enkel woord wijden aan de deelneming van de 
P.P.R. aan dit kabinet. Er is een bijbelse wijsheid die ik maar 
niet volledig zal citeren, maar die, als het gaat over de bezet-
ting van een ambt, van een functie, zegt: Geen nieuweling. 
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Daaraan zijn typische bezwaren verbonden. Ik meen dat er 
geen nieuweling moet worden betrokken bij de formatie van 
een kabinet. Het nieuwe hout moet wat uitwerken. Alles moet 
worden uitgebalanceerd. Wij hebben daarvoor met de deel-
name van DS'70 aan een kabinet ons leergeld betaald. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Er staat ook geschreven: Alles 
moet nieuw worden. 

De heer Abma (S.G.P.): Er staat zoveel geschreven! Naar 
mijn mening moet dat echter niet als een tang op een varken 
slaan. 

Nu ik toch de progressieve partners kort bespreek, wil ik 
iets opmerken aan het adres van D'66. De bescheidenheid siert 
de mens. Ik heb met veel instemming beluisterd, dat de heer 
Van Mierlo over de personele bezetting van het kabinet in het 
licht van de verkiezingsuitslag zei, dat hij zich toch wat be-
scheidener moest opstellen. Ik zou hem echter het volgende 
willen vragen. Ik meen dat het aandeel van D'66 in Keerpunt 
'72 ook iets heeft betekend. Er waren gekeerde punten in 
Keerpunt '72. Staat ons binnenkort in het licht van de verkie-
zingsuitslag nog een herschrijving te wachten van het basispro-
gram voor het kabinetsbeleid? 

Met dit al zijn wij terechtgekomen in een nietes-welles-
gedoe. Is dit kabinet extraparlementair of is het parlementair? 
Men kan zeggen: Dat is gekissebis. Als in de regeringsverkla-
ring echter wordt gesproken over ingebouwde risico's, kunnen 
juist vraagstukken als „parlementair of extraparlementair", 
met alle elastiek dat erin zit, de alibi's en de abri's bieden om 
een standpunt te bepalen ten aanzien van hetgeen het kabinet 
hier verdedigt. 

Voorts wil ik iets opmerken over de afronding van de for-
matie. Men zou kunnen zeggen dat die amusant was, als die 
ten slotte ook niet zo treurig was. Ik vond de slotfase aller-
minst gelukkig. Men kan haast denken dat die tijdens een 
vrolijk avondje is afgewerkt. Men zat met Defensie en de heer 
Vredeling. Men zei: Nou ja, hij heeft zijn naam in ieder geval 
mee voor dit departement. Laat de heer Gruijters zijn krachten 
eerst eens beproeven op het saneren van oude binnensteden, 
voordat hij het eerbiedwaardig gewrocht van het staatsrecht 
gaat saneren. Daarin lag naar ik meen toch zijn kracht? De 
heer Westerterp gaat zich bezighouden met de wegen die let-
terlijk naar Europa leiden voordat hij zich met het hele com-
plex van Europese vraagstukken gaat bezighouden. 

Toen de bezetting van de posten der staatssecretarissen aan 
de orde kwam, leek het erop dat er een knikkerspel op tafel 
was gekomen en dat iedereen er overheen gebogen zat om na 
te gaan in welk gaatje diverse knikkers ten slotte zouden te-
rechtkomen. 

Er worden bezwaren gericht aan het adres van de confessio-
nele partijen. Ik kan niet zeggen „de drie confessionelen-chris-
ten-democratische partijen", zoals die gisteren en vandaag zijn 
genoemd. Men kan zich afvragen - dat is ook wel gebleken -
of er niet ietwat een contradictie is. Aan de ene kant" wordt ge-
zegd: Zij zijn er zo maar, zonder enige invloed te hebben, bij 
betrokken. Een ander overtrekt de inbreng, zoals de heer 
Bakker, die heeft ontdekt dat eigenlijk de K.V.P. het hele be-
leid zal gaan domineren. Ik meen dat wij onze verwijten naar 
beide kanten kunnen richten. Wat voor de één een te weinig is, 
is voor de ander een te veel. Daaruit spruiten bezwaren voort 
naar beide kanten. 

De Christelijk-Historische Unie heeft een uitzondering ge-
maakt. Ik heb over karakter gesproken. Misschien kan hier 
iets van karakter openbaar worden, mits de C.H.U. bij haar 
gefundeerde bezwaren standhoudt. Ik heb begrepen dat zij 
voor de toekomst een tentamen moet afleggen voor de nade-
rende eenwording. Wij hopen dat de C.H.U. niet een spijt-
optant gaat worden. Dan is het laatste erger dan het eerste. 

Wat is er overigens nog weinig terechtgekomen van die een-
heid als we zien hoezeer de confessionele partijen tijdens deze 
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Abma 
formatie hun eigen weg zijn gegaan! Over de houding van de 
anti-revolutionaire fractie wil ik niet veel zeggen. Er is in de 
regeringsverklaring over steun aan bevrijdingsbewegingen in 
ontwikkelingsgebieden gesproken. Wij zijn daar niet zo erg 
voor. Daarom willen wij ons ook niet te veel bemoeien met de 
bevrijdingsbeweging binnen het ontwikkelingsland van de 
A.R.-fractie. Ik wil alleen ingaan op een enkele opmerking 
van de heer Aantjes, toen hem nog niet de taak was opgelegd 
om min of meer met twee monden te spreken. 

Tijdens de verkiezingscampagne heeft de heer Aantjes ge-
zegd, dat men - dat heeft bij ons indruk gemaakt - vooral niet 
op de S.G.P. of het G.P.V. moest stemmen, omdat men dan 
Den Uyl in het Catshuis zou brengen. Ik meen, dat het aan-
deel van de heer Aantjes daarin toch bepaald heel wat groter 
is geweest dan ons aandeel. 

Om voiledig te zijn, wil ik ook iets over de houding van de 
K.V.P.-fractie zeggen. Het is zo langzamerhand een soort 
betrouwbaarheidstest geworden, ook iets te beweren over de 
betrouwbaarheidsvisie van de heer Gruijters. Het is moeilijk, 
hier niet in herhalingen te vervallen. Ik meen, dat ik, voordat 
de heer Gruijters zich zelfs nog in deze Kamer had vertoond, 
een van de eersten was, die bezwaren tegen zijn uitspraak 
naar voren heeft gebracht. Ik denk met name aan het accent 
dat de heer Gruijters heeft gelegd op 2000 jaar christelijke 
onbetrouwbaarheid. Naar mijn besef wordt door deze uitla-
ting juist de stichter van het christendom getroffen. Boven-
dien wil ik opmerken, dat de diepe, levende inhoud van de 
norm, van het begrip „betrouwbaarheid" juist door het chris-
tendom en door de confessie zijn betekenis heeft gekregen. 
De heer Gruijters had zonder die 2000 jaar misschien niet 
eens deze toets kunnen hanteren. 

Aan de andere kant, en dit geidt de K.V.P.-fractie, moeten 
wij inderdaad op onze hoede zijn en moeten wij ons geloof-
waardig en betrouwbaar opstellen. De heer Andriessen is gis-
teren heel duidelijk geweest. Bijna iedere zin was een schot 
voor de boeg. Wij hopen, dat hij ook zal raak schieten als dat 
nodig is. Hij heeft het kabinet in ieder geval geen brede marge 
gelaten. 

Kortom, er zijn door de confessionele partijen heel wat ver-
nederingen ondergaan, heel wat hoge woorden ingeslikt. Wij 
vragen ons bovendien af, wat de betekenis van al deze uit-
spraken is. Is het alleen maar ten behoeve van die befaamde 
achterban, waarover wij altijd spreken? 

In dat opzicht meen ik, dat de christen-democratische frac-
ties in de toekomst hun tentamen moeten afleggen. Zij moeten 
de toets doorstaan, of de verontrusting en verontwaardiging nu 
werkelijk essentieel zijn geweest of dat de tijd straks alle won-
den zal helen. Dan is de fractie een soort toneelgezelschap, 
waardoor de kiezers hun verontwaardiging wat zien verwoord. 
Dan fungeert zij ais een soort bliksemafleider. Ik meen dat 
als er die ingrijpende, principiële bezwaren bestaan, deze ook 
in de tijd stand moeten houden. 

Ik wil iets zeggen over de interpretatie in de regeringsver-
klaring van het woordje „naast". Ik heb het nog niet goed be-
grepen, wij zijn dan wel van „bijwagen" tot „zijlicht" ge-
komen, maar wat betekent dit „naast" nu? Soms heb je de in-
druk, dat het een briefje van f 5,- is dat naast een briefje van 
f 1000,- ligt. 

Om de deelname aan dit kabinet te rechtvaardigen, wordt 
als motief opgegeven, dat politiek nu eenmaal een zaak van 
een compromis is. Daarvoor heb ik tot op zekere hoogte be-
grip, maar dit mag niet een compromis zijn, dat ten slotte 
compromitteert. Dit vind ik met name een zeer belangrijke 
vraag aan het adres van de twee confessionele groeperingen, 
omdat het in het kabinetsbeleid thans om zeer ingrijpende 
vraagstukken gaat. Ik noem de abortus. Er is wel een compro-
misformule gevonden, maar iedere rechtgeaarde politicus telt 
toch wel eens op zijn vingers af, hoe dit in de toekomst gaat 
aflopen. Hoe taxeert men nu de uitkomst van dit compromis? 
Wat zijn de verwachtingen? Er komen straks voorstellen. Dit 
is toch een zaak, die in het christen-democratische program-
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ma als zeer belangrijk is getaxeerd, namelijk als een zaak van 
leven en dood, waarover wij niet mogen beschikken. Dit is 
een kwestie die om een houding van karaktervastheid vraagt. 

Ik heb onlangs cijfers gelezen over de toename van abortus 
bij minderjarigen in Engeland, waar deze praktijken reeds 
lange tijd aanwezig zijn. De cijfers betroffen 1971 en toonden 
een stijging van een-derde ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Ik geloof dat het hier niet gaat om een zaak op zichzelf, maar 
om een tendens, om een immorele ontwikkeling. Nu weet ik 
wel dat financieel-economische en andere relevante factoren 
een rol moeten spelen bij de beantwoording van de vraag, of 
men aan een kabinet deelneemt, maar wij moeten toch niet te 
veel offeren aan de heilige koe van de regeerbaarheid en van 
het landsbelang. Het morele verval is in onze dagen groot. 

Men moet zich niet compromitteren. Als men zich beroept 
op de confessie, dan houdt dit ook de wet Gods in. Dat kan be-
tekenen, dat men zich op het standpunt stelt dat men niet kan 
en dat men zich distantieert van regeringsdeelname. Dan kan 
men een grotere morele kracht ontplooien. Daarvan kan een 
sterker beslag uitgaan dan coute que coute een vernederende 
deelname. Men kan een periode van onthouding aan de rege-
ring benutten voor een herstel van krachten. Er kan een tijd 
zijn, dat men moet terugtreden om een sterkere rentree te 
maken. Het beginsel vraagt niet dat wij er altijd per se bij 
moeten zijn, dit beginsel geeft ons een zekere soevereiniteit om 
ons in een zekere tijd te distantiëren. Ik meen dat daarvan een 
geweldige kracht uitgaat op de volksconsciëntie. Men behoeft 
niet op de tijd te wachten dat men in de oppositie gedrongen 
wordt. Men kan deze oppositie beter vrijwillig kiezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog iets zeggen over de 
V.V.D. als derde in dit gehele formatiebestel. Ik herinner mij 
dat bij het eerste optreden van het kabinet-Biesheuvel de heer 
Wiegel voor het eerst hier mocht spreken als fractiewoord-
voerder en het kabinet verwelkomde. Hij heeft toen als tore-
ador met de punt van zijn zwaard aangewezen wat de schoon-
heidsfoutjes van het kabinet-Biesheuvel waren. Hij had kritiek 
op uitspraken van de heren Van Agt, Boersma en, naar ik 
meen, ook Engels. Dezen hadden van tevoren hun voorkeur uit-
gesproken voor een samenwerking met de P.v.d.A. Deze voor-
keur heeft zich meer gewroken dan de heer Wiegel destijds 
mogelijk vermoedde. 

Er is veel gesproken over de polarisatie en alles wat daar-
omheen is gekoekt. Ik vraag mij af, of de V.V.D. met haar 
doctrine „nooit samenwerken met de P.v.d.A." zelf niet al is 
begonnen een zekere stop in het circuit te bouwen en of 
daarvan toch niet een verstarring is uitgegaan, die ook invloed 
op andere partijen heeft gehad. Ik weet wel dat deze samen-
werking niet zo voor de hand lag, maar als dit toch helemaal 
niet in de rede was, had men dit ook niet zo zwaarwichtig in 
een doctrine vast moeten leggen. Aan de andere kant is van-
dag geconstateerd, dat er ook nog veel gemeenschappelijke 
punten zijn tussen deze partijen. Dus waarom deze doctrine 
met de nodige repercussies misschien? Het is een vraag, die, 
naar ik zie, de heer Wiegel meteen wil beantwoorden. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Als dat zou mogen, mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben niet gezegd: nooit met de Partij van de 
Arbeid. De heer Abma weet, dat het nooit nooit is in de poli-
tiek. Wij hebben verschillende keren - ik meen voor het eerst 
in 1959 - van elkaar gezegd - dat zijn de V.V.D. en de 
P.v.d.A. - , dat zij niet met elkaar wensten te regeren, maar ik 
zeg niet, dat nooit en te nimmer er samenwerking tussen soci-
alisten en liberalen zou kunnen zijn. Het buitenland, West-
Duitsland, geeft daarvan een duidelijk voorbeeld: liberalen en 
socialisten kunnen best met elkaar samenwerken, maar wij 
kunnen alleen met verstandige socialisten samenwerken, 
mijnheer de Voorzitter! 

De heer Abma (S.G.P.): Het is de vraag, of zo'n verklaring 
de verstandigheid bevordert. Ik wil opmerken, dat ik het 
woordje „nooit" zal veranderen in: niet. Ik meen toch, dat ook 
dan de strekking van mijn bewering overeind blijft. 
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Abma 
Iets anders is, dat de verkiezingscampagne van de heer 

Wiegel door de confessionelen wordt aangevoerd als het grote 
bezwaar tegen de samenwerking. Ik ben geen V.V.D.'er en zal 
dat ook niet direct zijn, maar juist als derde sta je er wat onbe-
vangen tussenin. Ik wil wel eens weten, of dit werkelijk het 
motief is of een gelegenheidsargument. Nu nog een ding over 
een misschien geheime afspraak tussen de V.V.D. en de 
P.v.d.A. Is er niet zoiets als een samenzwering om samen te 
fungeren als de componenten van een notenkraker, waartussen 
de christen-democratische samenwerking moet worden ver-
nield? 

Ik wil nog een en ander zeggen over de regeringsverklaring. 
Het heeft mij verheugd, dat de Minister-President een oud-tes-
tameniische wijsheid heeft aangehaald. Ik zou er aan het slot, 
als ik nog tijd heb, graag nog iets over zeggen. Het opent in 
ieder geval de mogelijkheid om van gedachten te wisselen. Ons 
hoofdbezwaar tegen de regeringsverklaring is, dat er zo 
weinig van de beperktheid, van de verkeerdheid van de mens 
wordt uitgegaan. Ik zou liever zeggen: van de zondigheid van 
de mens. Ik heb de indruk: wij zijn allen van goede wille; onze 
ideale opzet is, dat, als wij naar juiste regelingen en structuren 
gaan, wij zodoende de geluksstaat tegemoet ijlen. Naar mijn 
mening blijkt uit de regeringsverklaring dat de Regering zich 
inzet om van een zeker hedonisme te komen tot een sociaal 
eudemonisme, v/aarbij onder andere alle ongelijkheden worden 
weggenomen. Wij zeggen ook bepaald niet dat er geen on-
gelijkheden zijn waar niet nodig iets aan moet worden gedaan, 
maar wij vrezen dat, als er een aantal ongelijkheden is wegge-
werkt, toch ongelijkheden blijven bestaan, met andere 
woorden: het kwaad steekt toch dieper en niet slechts in en-
kele uiterlijke levensomstandigheden. Wij zijn het wel met het 
kabinet eens dat er een mentaliteitsverandering moet plaats-
vinden. Betekent dat dat de Minister-President daarmede 
belijdt dat de structuurveranderingen alleen niet zaligmakend 
zijn? Wij zouden het woord mentaliteitsverandering wel iets 
zwaarder willen laden, wij zouden willen spreken van „beke-
ring". Wij blijven niet op een woord hangen. Als die mentali-
teitsverandering echter iets van bekering in zich heeft, dan zou 
dat ons zeer lief zijn. 

Wij zijn het eens met degenen die de lof aan het kabinet-
Biesheuvel karig hebben gevonden. Ik lees in de regeringsver-
klaring dat er toch heel wat wordt overgenomen, dat heel wat 
lijqen worden doorgetrokken. Als het kabinet voornemens is, 
iets aan de successierechtverhoging te doen, merk ik daarbij op 
dat in dezen de tol toch zeker wel wat mag worden opgetrok-
ken. 

Is het waar dat de bestedingen voldoende worden afgeremd 
wanneer men overheidsvoorzieningen treft? Er kan toch ook 
een stimulerende invloed uitgaan van overheidsvoorzieningen 
op de particuliere bestedingen, nog afgezien van de vraag, of 
de tarieven al dan niet worden verhoogd. Waar moet voor dit 
laatste het geld vandaan komen? De lonen gaan immers wel 
omhoog als de Regering die tarieven kunstmatig laag houdt? 

Bij de inkomens zien wij wel dat er onbillijke verschillen 
zijn. Wij zijn het met die stelling wel eens, maar wij moeten 
ons er toch wel voor hoeden met de zeis te gaan besnoeien. 
Iets dergelijks geldt voor de vermogenbelasting. Er zijn ook 
verschillende mensen die een bescheiden vermogen hebben ge-
kweekt door spaarzaamheid terwijl anderen op hetzelfde mo-
ment onder gelijke omstandigheden dat geld hebben uitgegeven 
voor de bevrediging van hun consumptiedrang. Worden deze 
mensen niet gestraft door deze belasting en worden degenen 
die in de door de door deze overheid verfoeide overbesteding 
een groot aandeel hebben gehad achteraf niet beloond door de 
Regering? 

Wij willen de Regering waarschuwen niet alle tijd te steken 
in gesprekken met actiegroepen. Wij zijn geen tegenstanders 
van deelname aan een gesprek met deskundigen, belangheb-
benden en belangstellenden, maar het is bekend dat die actie-
groepen vaak een soevereine minachting aan de dag leggen 
voor de parlementaire besluitvorming. Hoe is dat te rijmen 
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met regeringsdoelstelling van de noodzakelijke versterking 
van de positie van het parlement, of is het de bedoeling dat het 
kabinet met deze actiegroepen allereerst een gesprek gaat 
houden over de democratische besluitvorming? Deze elitaire 
groepen leggen immers vaak de wil aan de dag om met 
voorbijgaan van parlement en meerderheid van het volk toch 
hun wil door te drijven. 

De regeringsverklaring onderkent hoopvolle perspectieven 
in de buitenlandse politiek. In tegenspraak hiermede is de be-
wapeningswedloop, zegt de regeringsverklaring. Is dat wel he-
lemaal zo? Kunnen die hoopvolle ontwikkelingen ook niet de 
achtergrond hebben dat men de handen op één terrein wil 
vrijmaken om die elders mogelijk onverhoopt te gaan ge-
bruiken? Daarom vinden wij het niet verstandig om dit conse-
quenties te laten hebben voor de defensie. Men mag gerust op-
recht zijn in de buitenlandse politiek, oprecht als de duiven, als 
men dat wil, maar dat moet gepaard gaan met een voorzich-
tigheid als van de slangen. 

Wij hebben zijdelings opgemerkt dat wij niet erg gelukkig 
zijn met de steun aan de bevrijdingsbeweging. Zou het in het 
licht van hetgeen de regeringsverklaring zegt over de mentali-
teitsverandering geen aanbeveling verdienen dat men in plaats 
van deze steun aan al die bevrijdingsbewegingen meer oog 
heeft voor het werk dat ik zou willen samenvatten als missio-
nair? Dat doet toch wel een goede mentaliteit en een besef 
voor de ware vrijheid ontwaken. 

Er is een voorbeeld geleverd inzake inkomensmatiging, toen 
de ministers-salarissen zijn verlaagd. Is het alleen maar een 
kwestie van het geven van een voorbeeld, of heeft ook plaats-
gehad een functiewaardering en een herziening ervan, aange-
zien de taak aanmerkelijk is verminderd, doordat een aantal 
staatssecretarissen is aangetreden? Ook dit kan natuurlijk het 
geval zijn geweest. 

De Regering overweegt het voeren van een stringenter 
prijsbeleid. Ik merk op, mijnheer de Voorzitter, dat in de 
prijzen ook is verdisconteerd - het is reeds genoemd - een 
hoger aandeelpercentage, dat door stijging van grondstoffen-
prijzen wordt geleverd. Wij moeten oppassen; wij moeten de 
middenstanders niet in moeilijkheden brengen. Hierbij denk ik 
met name aan de kleine middenstand. Trouwens, mijnheer de 
Voorzitter, in de regeringsverklaring zijn maar zeer marginale 
opmerkingen gemaakt aan het adres van de middenstanders en 
de agrariërs. 

Ik heb ook vernomen, dat wij doorgaan met het betrachten 
van openheid. Deze impliceert mijns inziens ook duidelijkheid. 
Nu staat in de regeringsverklaring, dat begrotingsverhoging, 
respectievelijk begrotingsverlaging zal worden gepleegd ten 
aanzien van de begrotingen van CRM, Ontwikkeling, Volks-
huisvesting en Defensie. Ik ben politiek niet zo onderlegd en ik 
vraag mij af, op welke departementen een verhoging en op 
welke een verlaging betrekking zal hebben. Het had misschien 
duidelijker kunnen worden gezegd, mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil nog een opmerking over de defensie maken. Komt 
binnenkort een antwoord van de Regering aan de orde inzake 
het voorstel omtrent de oefenterreinen? 

Ten aanzien van de grondpolitiek, mijnheer de Voorzitter, 
hebben wij toch wel scepsis. Hierbij denken wij met name aan 
de benadering van de gebruikswaarde. Ik weet wel, dat men 
een zekere slag om de arm heeft gehouden en dat er sprake is 
van een soort uitzonderingsclausule, maar ik meen, dat een 
rechtvaardige benadering veel meer in de richting gaat van deze 
uitzonderingsclausule dan van het hoofdbegrip „gebruik* 
waarde". 

Voorts vraag ik, of wij een verkecrsveiligheidsdienst krijgen. 
Het parlement heeft zich daarover onlangs uitgesproken. In 
dit verband kunnen nog enkele zaken worden genoemd, zoals 
het collegegeld, begrotingen, die reeds zijn aanvaard, enz. In 
de regeringsverklaring gaat het toch over de versterking van 
de positie van het parlement. Hoe is dat te rijmen? Daarbij 
kan ook nog de Oosterschelde worden genoemd. Zal de studie 
ter zake vertraging opleveren? 
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Abma 
Wat de gezondheidszorg betreft, merk ik het volgende op. 

Er zouden in dezen ingrijpende wijzigingen te wachten zijn. 
Mag ik weten, welke wijzigingen? Ik meen, dat het daarbij niet 
gaat om het aankondigen van een volksverzekering. 

Ik zal nog wel een kanttekening maken op deze verzekering, 
en tevens op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij ver-
zetten ons tegen dwang in dezen. De vorige kabinetten heb-
ben daarvoor altijd begrip getoond. Mogen wij erop rekenen, 
dat dit ook van de zijde van dit kabinet het geval zal zijn, om-
dat er een eerbiedwaardige opvatting aan ten grondslag ligt, 
namelijk het geloof in de voorzienigheid Gods? Ik meen, dat, 
als in de regeringsverklaring over innerlijke waarden wordt 
gesproken, wij deze opvatting daar zeker toe mogen rekenen. 

Ér wordt geëxperimenteerd met de middenschool. Is het 
een exclusief technisch experiment of gaat het hand in hand 
met het experiment inzake de samenwerking? 

Wij zijn gewend, in één adem te spreken van de Grond- en 
Kieswet. Ik heb alleen iets gehoord over de Grondwet, maar 
niets over de Kieswet. Is dat stilzwijgen veelbetekenend? 

Thans wil ik nog iets opmerken over de milde strafrechts-
pleging als een grote verworvenheid. Zijn wij op dat gebied, 
nu wij het financieel-economisch gezien niet zijn, misschien 
een goedkoopte-eiland geworden? Het wordt, aldus wordt in 
de regeringsverklaring gezegd, enigszins bemoeilijkt door toe-
name van gevaarlijke vormen van criminaliteit. Ik wil weten, 
mijnheer de Voorzitter, of er geen samenhang tussen zit. Ik 
denk aan een oorzakelijk verband. Bestrijding ervan met 
welzijnsvoorzieningen acht ik niet adequaat. Vroeger zei men: 
Bouw scholen, dan kan men de gevangenissen sluiten. Betekent 
het nu: Sticht vermaakscentra, dan kan men de gevangenissen 
sluiten? 

Er zijn ontzaglijk veel plannen geopperd, maar over de dck-
king van de kosten hebben wij nog niets of nauwelijks iets ver-
nomen. Ik veronderstel, dat wij het antwoord daarop krijgen 
bij de aanstaande begrotingsbehandeling. 

Wat de democratisering betreft, zegt de Minister-President, 
dat het daarbij ook om een aantal maatregelen gaat, die geen 
geld kosten. Het veroorzaakt echter wel vertraging en het 
vraagt mijns inziens ook om een aantal voorzieningen. Laten 
wij goed in de gaten houden, dat ten slotte alles ook moet 
worden bekostigd en dat het oog niet groter moet zijn dan de 
maag. 

Zoals ik heb beloofd, wil ik nog iets zeggen over de per-
oratie van de regeringsverklaring. Het gaat over de stelling dal 
er zonder visie niet veel toekomst voor het volk is. De heer 
Jongeling heeft hierover reeds gesproken. Voor mij is het een 
beetje moeilijker, omdat men gauw zal zeggen dat iemand, die 
daar krachtens professie iets mee te maken heeft, het na-
tuurlijk altijd beter weet. Dat heb ik zelf ook, als ik met eco-
nomen en medici spreek. Men zegt dan: Hij is het eigenlijk 
beroepshalve verplicht om daarbij even de vinger te leggen. 

Als ik op een gegeven moment één bepaalde zin uit de rege-
ringsverklaring neem en daarmee een geheel andere toer op 
ga, zal de Minister-President mij terecht voor de voeten 
werpen dat ik het in het kader van het geheel moet bekijken. 
Het gaat niet om een algemene spreuk, waarin ieder zijn visie 
kan leggen. In de Schrift staat namelijk ook: Géén profetie is 
van eigen uitlegging. Wij moeten daar dus niet onze eigen 
visie, onze eigen openbaring en onze eigen profetie — het kan 
immers een valse profetie zijn - in leggen. Ik vind het prettig 
dat de heer Jongeling niet zozeer vanuit een theologische op-
léiding zegt: Wij moeten letten op het Hebreeuwse parallel-
lisme. Visie of profetie of hoe wij het dan ook willen vertalen 
- wij zullen daarover niet strijden - betekent toch wel: de pro-
fetie, zoals zij in het geheel van de Schrift naar voren komt. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Collega Abma zal toch toegeven 
dat in de grondtekst een woord staat dat heel goed met „visie" 
kan worden vertaald, en dat de Minister-President toch een 
juist woord gebruikte, ook al staat dat misschien niet in de 
vertalingen die de heer Abma bekend zijn. Ten slotte is niet 
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Abma e. a. 
maatgevend, hetgeen in deze of gene vertaling staat, maar het-
geen in de grondtekst staat. Collega Abma en ik zullen het er 
toch over eens zijn dat het woord dat er staat en dat met zien 
heeft te maken, zich zeer wel met „visie" laat vertalen en dat 
dus de vertaling van de Minister-President zeker goed is. 

De heer Abma (S.G.P.): Ik heb zoeven gezegd dat ik mij 
niet wil vastbijten in een bepaald woord of in een vertaling. De 
geachte afgevaardigde zal toch ook weten dat het de gulden 
regel is in de exegese om Schrift met Schrift te verklaren. In 
de profetie staat eveneens dat, waar de kennis ontbreekt - en 
dat is uiteraard de kennis van die visie en van de profetie die 
uit het geheel van de Schrift naar voren komt - het volk ten 
gronde gaat. Als ik het volgens die gulden regel verklaar, dan 
wil ik het houden bij ons aloude adagium als Staatkundig Ge-
reformeerde Partij: Tot de wet en tot de getuigenis en anders 
geen dageraad voor dit volk. 

De heer Beuker (R.K.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! De 
woorden van de Minister-President hebben op al mijn voor-
gangers een hele grote indruk gemaakt. Ik voelde mij dan ook 
geroepen om er de Bijbel, het boek van de Spreuken, op na te 
slaan. Toen is mij gebleken, dat de Minister-President maar de 
helft van die spreuk heeft genomen. Ik zou uit dezelfde verta-
ling als die welke de Minister-President heeft gebruikt, die 
helft willen aanvullen. 

Ik wil echter vooraf gaarne een andere opmerking maken. 
Bij het zoeken naar de spreuk las ik toevallig een andere 
spreuk: Wie laster verspreidt, verraadt geheimen. Daarna pas 
vond ik de goede tekst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het bijzonder gênant voor de 
Minister-President gevonden dat ik, terwijl hij gisteren hier 
met hart en ziel twee uur lang de regeringsverklaring niet heeft 
afgeraffeld, maar echt heeft toegelicht, deze regeringsverklaring 
in een landelijk ochtendblad zag afgedrukt. Dat heeft mij zeer 
verwonderd. Ik heb daarin iets van een belediging gevoeld. 
Met veel zorg is deze regeringsverklaring zondagmiddag bij de 
fractieleiders thuis gebracht. Dat ging per auto, per koerier. 
Wat een kosten zijn daaraan gespendeerd! Als men een koerier 
een kopje koffie aanbiedt, zegt hij dat hij de auto niet een paar 
minuten onbewaakt mag laten. Deze mensen hadden er zorg 
voor dat alles goed op zijn plaats kwam. Dat is ook gebeurd. 
Wij als fractieleiders durfden er van tevoren amper met onze 
adviseurs over te spreken, omdat wij er bang voor waren dat 
er ook maar een jota bekend zou worden gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag de Minister-President hoe 
deze publikatie mogelijk is geweest. Ik heb totaal geen rancune 
tegen deze krant, ook al heeft deze krant wel eens onwaarheid 
over mij en mijn partij verspreid. Hier worden echter van te-
voren geheimen geopenbaard. Ik zou het bijzonder op prijs 
stellen als de Minister-President het gat kon aanwijzen waar 
deze geheimen zijn uitgelekt. Welke maatregelen zullen er 
tegen deze krant of personen worden genomen? 

De Minister-President meende dat, waar visie ontbreekt, een 
vo'k omkomt. Het tweede deel van de aangehaalde tekst luidde 
als volgt: „maar er is redding als er vele raadsleden zijn." Ik 
ben bang dat bij de totstandkoming van dit kabinet te veel 
linksgerichten zijn geraadpleegd. 

Ik heb „Keerpunt '72" ernstig bestudeerd. Ik kan mij voor-
stellen dat dit voor socialisten een goed programma is en dat 
deze mensen hiermee blij waren. Ik kan mij ook voorstellen 
dat socialisten hebben gevochten voor dit program. Ik vind het 
daarenboven ook een knap stuk werk voor een socialist. Een 
socialist zal toch niet blij zijn als hij gedeelten uit dit program 
geschrapt ziet of moeilijk kan herkennen. Dan moet een echte 
socialist toch bepaalde moeilijkheden met dit program hebben. 
Ongetwijfeld zullen er ook teleurstellingen voor hen inzitten. 

Dit is echter ook aan de andere kant het geval. Er is een 
confessionele partij opgeofferd. Er is verdeeldheid ontstaan in 
twee confessionele partijen. Als wij dit overzien, wat heeft dit 
kabinet dan een pijn en onvrede veroorzaakt! Er is conflictstof 
te over. 
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Beuker 
Ik vind het vreemd dat in de tweede regel van de regerings-

verklaring staat dat dit kabinet er is, omdat een alternatief 
ontbreekt. Dat ben ik niet met deze Regering eens. Op 
bladzijde twee staat ook dat er een andere mogelijkheid was. 
Deze is twee maal twee dagen onderzocht. Gezien het feit dat 
de andere mogelijkheid maanden is onderzocht, meen ik dat de 
alternatieve mogelijkheid te weinig is onderzocht. Als men, 
zoals de Minister-President, zegt dat de programmalische 
grondslag van het kabinet nog verscheidene elementen van on-
zekerheid bevat en men denkt aan de onvrede in de socialisti-
sche achterban en in de confessionele achterban, dan ben ik 
toch wel heel bang voor dit kabinet. 

Ik had mij erop voorbereid nog iets te zeggen over de verde-
ling van de Staatssecretarissen. Ik zal dit niet doen, aangezien 
er al zoveel over is gezegd. Ik wil nog even ingaan op een op-
merking die de heer De Gaay Fortman jr. gisteravond maak-
te. Hij was blij dat de P.P.R. ds belangrijke ministerspost 
op CRM heeft mogen en kunnen bekleden. Ik zou graag willen 
opmerken dat de heer Van Doorn deze post echt heeft ver-
diend. In een andere functie heeft hij de P.P.R. praktisch ie-
dere avond voor de radio en de televisie gebracht. Ik vind: 
Voor wat, hoort wat. 

De vernieuwing van het onderwijs stelt mij toch ergens ge-
rust. Volgens de regeringsverklaring moeten deze vernieu-
vvingen primair worden beschouwd als welzijnsvernieuwingen, 
die de burgers in staat stellen zich te ontwikkelen in de door 
hen gekozen richting en daardoor bij te dragen in de ontwikke-
ling van onze samenleving. Deze woorden stellen mij gerust, 
want ik neem dan aan dat het kabinet er ernstig bezwaar tegen 
heeft als bij ons onderwijs op verschillend gebied, bij voor-
beeld wat betreft de politiek, maatschappelijke visie en seksuali-
teit voorlichting wordt gegeven die lijnrecht in strijd is met de 
richting, die de ouders gekozen hebben. Ik neem dan ook aan 
dat, als er onderwijs wordt gegeven in negatieve zin, zoals ik 
heb aangegeven bij de behandeling van de onderwijsbegroting, 
ik bij de bestrijding daarvan steun van de overheid krijg. 

De mededeling van de Minister-President dat de salarissen 
van de bewindslieden zullen v/orden verlaagd, heeft mij niet 
verheugd. Het klinkt natuurlijk geweldig sociaal, maar een sa-
laris is altijd nog een beloning voor arbeid. Ik meen dat een 
ministerspost er niet om liegt. Het is een ongelooflijk zware 
opgave. Ik geloof niet dat het financieel minder aantrekkelijk 
maken van deze functie in het belang van de Nederlandse bc-
volking is. Ik geloof dat wij allen nog steeds het salaris ervaren 
als een zekere beloning. Als de arbeid zwaar is, verzoent de 
beloning. Ik ben zo bang dat de beste krachten zullen weg-
lopen. 

Het totaalbeeld van deze verlaging maakt echter heel weinig 
uit door de uitbreiding van het aantal staatssecretarissen. Hier-
door komen de totaalkosten voor de salarissen hoger te liggen. 
Maar nogmaals, het klinkt aardig bij het dingen naar de volks-
gunst. 

Ik hoop oprecht dat het kabinet nog dit jaar zijn plannen be-
kend maakt omtrent de tweede nationale luchthaven. Er be-
staat vooral in Noord-Holland een groeiend verlangen om te 
weten, welke bestemming aan de Markerwaard zal worden ge-
geven. 

Verder kan ik de Minister-President riet genoeg vragen te 
willen bevorderen dat er een verkeersveiligheidsdienst wordt 
ingesteld. Het is ontstellend te constateren, iedere dag op-
nieuw, welk een groot aantal slachtoffers het verkeer maakt. 

Heel jammer vind ik het dat ik in de regeringsverklaring 
niets heb aangetroffen over het te voeren anti-drugbeleid. Ik 
heb alleen van Minister Vorrink bepaalde uitspraken gehoord, 
die mij ten zeerste verontrust hebben. Vooral dit vraagstuk eist 
de aandacht van het kabinet. Alle kamerleden hebben dezer 
dagen een uitvoerig rapport van een Engels onderzoek ont-
vangen, waarin heel goed is aangetoond het bijzonder ernstige 
gevaar van het gebruik van verschillende drugs, die een vernie-
tigende invloed uitoefenen op de functie van de hersenen. Het 
kabinet kan hier niet aan voorbijgaan. 
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Beuker c. a. 
Bovendien vind ik het een verschrikkelijke zaak dat Neder-

land bekend gaat worden als het centrum voor West-Europa, 
waar heel gemakkelijk in verdovende middelen kan worden ge-
handeld. Ik spreek de hoop uit, op gevaar af dat ze mijn auto 
weer in het water gooien, dat het kabinet handelaren in deze 
waar bijzonder gaat vervolgen. Ik vind het erg als gave jon-
gelui na verloop van één of twee jaar vergiftigd zijn door deze 
middelen. Ik hoop dat het nieuwe kabinet ernstig tegen drug-
handelarcn zal optreden en het niet door de vingers zal zien. 

De misdaad tiert in Nederland. Dat houdt hier verband 
mee. Ook dit kabinet ervaart dat met zorg, zo heb ik gehoord. 
Altijd geldt nog: Zachte heelmeesters enz. Daarom meen ik 
dat streng moet worden opgetreden tegen elke schending van 
openbare orde. Dat sommige centra in onze steden 's avonds 
gevaarlijk zijn, vervult mij met grote verontrusting. Onze poli-
tiekorpsen moeten worden uitgebreid. Ik hoop dat de finan-
ciële positie van de politie verbeterd wordt, waardoor ook de 
werving van krachten vlotter en gemakkelijker kan verlopen. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! De vorige 
spreker maakte zich er bezorgd over dat, wanneer dit kabinet 
de salarissen van de bewindslieden zou verlagen, de bekwaam-
sten zouden weglopen. Ik heb daar nog niet zo'n erge zorg 
over, maar ik ben wel benieuwd welke bewindslieden daarmee 
worden bedoeld. Het zal natuurlijk wel verband houden met 
datgene, wat het kabinet voornemens is te doen met de sala-
rissen: halveren of verminderen met bij voorbeeld 5 of 10 pet. 

Men kan van dit kabinet alles verwachten. De sprekers 
hebben er vandaag en ook gisteren allerlei benamingen voor 
gebruikt. Ik zal daar niet op ingaan, maar wij vinden het een 
héél vreemd kabinet. Het is ook een onwezenlijk kabinet, al-
hoewel dat met het vorige ook al het geval was. In het kabi-
net-Biesheuvel had men, zoals ik toen bij de regeringsverkla-
ring heb gezegd, het onverenigbare verenigd. Wat dat betreft 
hebben wij later gelijk gekregen. Het zou vier jaar stand 
houden, maar het was met een jaartje afgelopen, doordat men 
niet meer met elkaar kon opschieten. 

Dit vreemde kabinet bestaat uit linkse partijen en rechtse of 
half-rechtse partijen. Voor mij is dat totaal onwezenlijk, want 
het is absoluut onmogelijk om dan samen nog wat te doen. In 
de politiek zijn rechts en links - men kan het zoveel verdoe-
zelen als men wil - altijd met elkaar strijdig. Men kan, zoals ik 
al eerder heb gedaan, links en rechts vergelijken met vuur en 
water. De rechtse politiek bestrijdt de linkse, zoals vuur water 
gaat verdrogen. Omgekeerd bestrijdt water vuur, zodat het 
gaat doven. Dat is in de politiek natuurlijk altijd zo, en daar zit 
ook een gezonde kant aan. Dit is gisteren begonnen binnen 
de regeringspartijen. Misschien is het de laatste vijf maanden 
ook wel zo geweest, maar dat hebben wij als kamerleden niet 
kunnen waarnemen. Sinds gisteren hebben wij echter kunnen 
zien dat partijen als de K.V.P. en de A.R.P. - van de K.V.P. 
zal het wel een heel groot gedeelte zijn en van de A.R.P. een 
gewoon gedeelte, ongeveer de helft - als zogenaamde rechtse 
partijen steun hebben gegeven aan een links kabinet. 

Dat is het vreemde, mijnheer de Voorzitter. Wij vinden het 
- ik zeg het maar ronduit - jammer, dat dit kabinet is ge-
komen. Wij hadden het liever niet gezien. Wij gaan namelijk 
uit van een rechtse politiek en zodoende houden wij niet van 
linkse politiek. Dat is, om een woord van de Minister-Presi-
dent te gebruiken, volkomen duidelijk. Het is hier honderden 
keren gebeurd dat hij als oppositieleider iets had gezegd en dat 
dan beklemtoonde met de woorden: Dit is volkomen duidelijk. 
Het zal ook wel volkomen duidelijk zijn, dat wij geen prijs 
stellen op dit kabinet. Wij kunnen het de linkse drie niet 
kwalijk nemen, dat dit kabinet er is gekomen. 

De voorgaande kabinetten, zowel het kabinet-Biesheuvel als 
het kabinet-De Jong, hebben er schuld aan, want zij hebben 
niet geregeerd in overeenstemming met de wil van het volk. 
Dat is een zwaar wegend punt, een geldige reden voor de 
komst van dit kabinet die in de regeringsverklaring in het ge-
heel niet voorkomt. In de regeringsverklaring worden de 
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Koekoek 
zwaar wegende problemen, waarover de heer Den Uyl hier ja-
renlang heeft gesproken, zich tot de voormalige kabinetten 
richtend, niet aangeroerd of verdoezeld. 

Kennelijk was de tijd, die beschikbaar was voor het op-
stellen van de regeringsverklaring, te kort om die nog voor of 
gedurende de afgelopen zaterdag te kunnen bezorgen. De rege-
ringsverklaring moest op zondag worden bezorgd. Daarbij 
wettl in de eerste plaats geen rekening gehouden met de gevoe-
lens van de christelijke partijen in dit parlement - die er ge-
lukkig ook nog zijn - en werd in de tweede plaats geen reke-
ning gehouden met de werkende mensen. Nu zitten de progres-
sicven achter de regeringstafel, die jarenlang hun mond vol 
hadden over de belangen van de arbeiders, en nu namen die 
een aantal arbeiders (chauffeurs) hun vrije dag af en stuurden 
hen het land in om de regeringsverklaring bij de kamerleden te 
bezorgen. Zij hadden daarbij naar ik vanmiddag heb vernomen 
de opdracht, niet bij het een of andere kamerlid een kopje 
koffie te blijven drinken. 

Dat is nu de praktijk van het progessieve kabinet. Dit is de 
behandeling, die de trouwe werkers in Nederland krijgen, na-
dat diezelfde progressieven hun jarenlang beloften hebben ge-
daan. Dit is maar een heel klein voorbeeldje. 

Ik bedoel met mijn opmerking dat de voorgaande kabinetten 
er mede schuldig aan zijn, dat dit kabinet er nu is, dat zij niet 
hebben geluisterd naar onze waarschuwingen. 

Volgens mij zal er heel weinig terecht komen van de verla-
ging van de salarissen van de bewindslieden, waartoe naar ik 
meen een voorstel zal worden ingediend. Ik behoef in dit 
verband de Kamer slechts te herinneren aan de situatie in 
1971 en aan de commissie-Andriessen. Er werd voorgesteld, 
de salarissen van de kamerleden te verlagen. Daarvan is nooit 
iets terechtgekomen, omdat iedereen er tegen was, ook alle 
partijen die nu deel uitmaken van de Regering. Men wilde al-
leen, wetend dat het bezwaren opriep bij het Nederlandse volk, 
net doen alsof. Ik heb het idee, dat het ook zo ligt bij dit ka-
binet. 

Ik wil wel één vraag nog stellen, omdat wij nu te maken 
hebben met bewindslieden die zo voor openheid zijn. De 
laatste jaren heb ik niet zoveel vragen meer gesteld, omdat er 
in het kabinet partijen zaten, die niet zo voor openheid waren. 
Die bewindslieden beantwoorden de vragen van kamerleden 
van kleine partijen niet. Zij beantwoordden ons in elk geval 
niet meer. Dat zal nu wel veranderen. 

Zoals gezegd, stellen wij een links kabinet niet op prijs. Wij 
willen ook niet met een links kabinet samenwerken, tenzij het 
met onze beginselpunten op de proppen komt. Dat is een 
nieuw verschil tussen de V.V.D. en de B.P. dat er heden-
middag bij is gekomen - er waren natuurlijk al enkele ver-
schillen. De V.V.D. wil wel samenwerken met de Partij van de 
Arbeid. Dat willen wij niet, tenzij zij beginselpunten van ons 
overneemt. 

De situatie in de Kamer is helemaal veranderd en levendiger 
geworden. Het is voor ons als oppositiepartij gemakkelijker ge-
worden. Wij moesten voorheen oppositie voeren met aan ons 
tegengestelde partijen, maar wij kunnen nu oppositie voeren 
met enigszins gelijkgerichte partijen, zoals de V.V.D. - ik zei 
dan ook: enigszins gelijkgerichte partijen - en de CH.U. 

Op het ogenblik ziet men advertenties in de krant met als 
tekst: Velen stemmen op Wiegel, wordt lid van de V.V.D. Van 
mijnheer Tilanus heb ik nu al gelezen: Velen delen ons stand-
punt; stemt Tilanus. Nu geloof ik, dat het Nederlandse volk 
niet weet wat het standpunt van de heer Tilanus is. Het is 
daarom goed, dat er nu gelegenheid toe is, daaraan wat ver-
duidelijking te geven, want hier is het wel duidelijk Geworden, 
dat het er alleen om ging, dat de CH.U. geen deel wilde 
nemen aan dit kabinet, omdat zij van de heer Burger geen mi-
nisterszetel kon krijgen. Het ging er dus niet om een regering 
tot stand te brengen en ook niet om het belang van het Neder-
landse volk. Het ging alleen om een ministerszetel. Dat is, 
ook vandaag nog weer, duidelijk gemaakt. De CH.U. was bij 
monde van Tilanus nog genegen een minister meer aan te 
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stellen. Een bezwaar van ons tegen dit kabinet is ook, dat als 
je 33 bewindslieden krijgt, die vandaag, morgen of volgende 
week worden weggestemd, je toch weer een miljoen of tien 
kwijt bent vanwege die twee jaar nabetaling. 

Ik wil in dit verband meteen even een vraag aan de Minis-
ter-President stellen. Hij heeft ontdekt, zo zei hij in de rege-
ringsverklaring, dat de lagerbetaalden een offer willen brengen 
om de inflatie te bestrijden als hogerbetaaldcn dat ook doen. 
Dat komt neer op hetzelfde wat ik hier al jaren heb verkon-
digd, namelijk: laten wij het met elkaar doen, laten wij een 
voorbeeld stellen aan het Nederlandse volk, zodat het kan 
zien, dat wij goed willen. Dat is een punt, dat dit kabinet 
ogenschijnlijk van ons heeft overnomen, met dit verschil na-
tuurlijk, dat wij het ook uitvoeren en dat wij de daden van de 
Regering nog moeten afwachten. Om dat te bewijzen - dit is 
belangrijk voor onze nieuwe oppositieleider de heer Wiegel; 
laat hij even goed opletten - wijs ik erop, dat ik toen als enige 
op de laatste dag van 1971 aan de toenmalige Minister van 
Binnenlandse Zaken heb geschreven: Om een voorbeeld te 
geven mag u mijn salaris verlagen tot rond f 40 000. Toen heb 
ik daarop als antwoord gekregen van de toenmalige minister 
Geertsema, dat de wetten niet toelieten, dat hij dat deed. Die 
wetten waren gemaakt door de vorige kabinetten, ook met me-
dewerking van de V.V.D. Nu las ik in het dagblad van de 
V.V.D. - ik geloof, dat ook de heer Beuker daarop zojuist 
doelde; ik weet het niet zeker, maar hij had het over het och-
tendblad - dat de nieuwe fractieleider grote bezwaren had . . 

De heer Beuker (R.K.P.N.): Ik bedoelde per se „de Volks-
krant". Het is nu beter, het maar even te zeggen. 

De heer Koekoek (B.P.): Dan zijn er nog twee verschil-
lende bladen in Nederland. Ik heb in een andere krant gelezen, 
dat de heer Wiegel heeft gezegd, dat het nergens op leek, dat 
dit kabinet eerst bij wijze van spreken de salarissen verhoogde, 
dan een heel groot kabinet uit de grond stampte en daarna als 
sausje erover, diezelfde salarissen weer wil verlagen. Dat werd 
afgekeurd, zo las ik in de krant. Nu geloof ik de kranten niet. 
Dat kan algemeen bekend zijn. Hier citeert men gewoon, van-
daag en gisteren, uit allerlei kranten en dan kan je het mee-
maken, zoals wij hebben gemerkt met de nieuwe Minister van 
Verkeer en Waterstaat, dat het zonder meer wordt ontkend. 
Dat is volledig logisch, want ga maar eens even na, wat ze al-
lemaal over ons in de kranten hebben geschreven. Dan heb je 
het bewijs: 95 pet. kwam later anders uit, als men het ging on-
derzoeken. Daarvan heb ik zelf veel kunnen leren. Zodoende 
ga ik niet op een krant af, als er iets over de nieuwe oppositie-
leider wordt geschreven. 

Toen ben ik die zaak gaan onderzoeken. Het was voor mij 
toch wel goed, want ik was de laatste tijd druk doende ge-
weest. Dan moet je ontspanning hebben, zegt men. Verleden 
week vrijdag ben ik voor ontspanning eens naar Hoogeveen 
gegaan, waar de heer Wiegel een politieke vergadering toe-
sprak. Het is helemaal niet waar, dat hij iets verkeerds over 
salarisverhoging of wat dan ook heeft gezegd. Dat zou ook 
niet kunnen, want het steeds groter maken van een kabinet is 
een voortzetting van een beleid. Dat is echt een voortzetting 
van een beleid. Daarover zal de heer Wiegel zich stil moeten 
houden. Wij hebben een tijd gekend, waarin er 10 ministers 
waren. Ik heb meegemaakt, dat wij er 12 hadden. Ik denk dan 
aan het kabinet-De Jong. Dit kabinet bracht het aantal op 14. 
Dat deden niet de progressieve drie; dat kunnen wij hun niet 
verwijten. Daaraan werkte de V.V.D. mee. Men maakte er 14 
van, omdat enkelen onder dak geholpen moesten worden, die 
anders eventueel ontevreden zouden worden. Het kabinet-De 
Jong telde 10 staatssecretarissen, maar tijdens het verloop van 
het kabinet-De Jong kregen wij te doen met een bewindsman, 
die overwerkt of iets dergelijks was. Hij kreeg toen een staats-
secretaris toegewezen. Toen hadden wij er 11. Misschien krijg 
ik ook nog wel eens een staatssecretaris als ik eventueel over-
werkt ben. Zo gaat dat, 
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Dan wordt er niet op geld gekeken. Het kabinet-Biesheuvel 

kwam - als ik mij vergis, dan zal het nieuwe kabinet mij wel 
aanvullen, want het is ook zijn belang zich te verantwoorden -
met twee staatssecretarissen meer. Dat hebben wij de heer 
Biesheuvel direct verweten; wij maken wat dit betreft, geen 
verschil. Wij hebben gezegd: Als u zo begint met het bestrijden 
van de inflatie, dan begint u verkeerd. Dan geeft u geen goed, 
maar een slecht voorbeeld. De praktijk heeft ons in het gelijk 
gesteld. Het kabinet-Biesheuvel is een jaar bezig geweest met 
te praten over de bestrijding van de inflatie. Er zouden offers 
gebracht moeten worden. Toen ik hem de vraag stelde, of het 
kabinet zelf ook offers wilde brengen, bleef hij mij het ant-
woord schuldig. Daarom vraag ik thans aan de nieuwe Minis-
ter-President, hoe het staat met het geven van een voorbeeld, 
vooral nu is ontdekt, dat de laagstbetaalden eventueel wel 
willen, als de hoogstbetaalden ook een voorbeeld willen 
stellen. Op die manier zouden wij van de inflatie af kunnen 
komen. Met een dergelijk punt uit ons programma zou dit ka-
binet goed kunnen werken. 

Het gaat om deze problemen. Wat dit kabinet en ook de op-
positieleider, de heer Wiegel, aan de orde hebben gesteld, zijn 
geen problemen. Het is gewoon een beetje geruzie onder el-
kaar. De hoofdmoten vormden bij voorbeeld de heren Van 
Dam en Gruijters. Dat heeft helemaal niets te betekenen. Het 
is ook volkomen begrijpelijk. Men mag van confessionele zijde 
blij zijn, dat de uitspraak van de heer Gruijters zó gced heeft 
gewerkt, dat niet alleen de K.V.P. en de C.H.U. hebben ver-
loren, maar ook D'66. Dat is een bijzonder goede uitspraak 
geweest. Wij zijn er wel bij gevaren! Ik heb later gemerkt, dat 
de heer Gruijters het zelf ook weet. Hij probeert mensen uit 
door hun een hand te geven. Kortgeleden is het mij ook over-
komen. Het gebeurt mij niet vaak, dat een excellentie op mij 
afstapt en mij een hand geeft. De heer Gruijters deed het. Hij 
keek wel direct zijn hand na of alle vingers er nog aanzaten. 
Hij zei, dat de mensen gekwalificeerd zouden moeten worden 
aan de hand van hun kwaliteiten. 

Nu kan hij zich als Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening waarmaken. Aan Volkshuisvesting is an-
derhalf jaar niets gebeurd. Zijn voorganger kwam, geloof ik, 
uit de C.H.U. De huurliberalisatie is in Arnhem doorgevoerd 
met de medewerking van Minister Udink zonder dat erop was 
gerekend. Liberalisatie is prima, maar dan moet men wel 
zorgen voor alternatieven, zodat, als een aantal mensen hun 
woning moeten verlaten, andere huizen beschikbaar zijn. Daar 
werkt men echter niet voor. Daaraan is dus helemaal niets ge-
daan. Onder verantwoordelijkheid van Minister Udink werden 
de moeilijkheden opgelost door mensen, die op leeftijd waren 
gekomen - dit is een ernstige waarschuwing voor de be-
jaarden, aan wie zoveel is beloofd door de drie progressieve 
partijen - af te voeren naar een krankzinnigengesticht. Men 
kan dit woensdagavond op de televisie zien. Het is werkelijk 
gebeurd. Men kan horen, dat er dan een ploeg van negen 
mensen met een ambulancewagen verschijnt om je op te halen. 
Dat is voor de Minister van Justitie ook belangrijk, want hij 
heeft er al eens eerder mee te maken gehad, met veel vragen 
van onze kant. Ik zeg, dat dit geen punt van bezuiniging is. 
Het is een vreselijke aantasting van de rechten van de mens en 
geen punt van inflatiebestrijding. Het kost immers veel geld 
om zulke grote groepen in te schakelen om mensen op te 
halen. Deze mensen hadden inmiddels lont geroken en waren 
niet thuis. Zij vroegen advies aan de Boerenpartij, waarop van 
die kant werd gezegd: Laat u snel door een andere arts keuren 
en voor de securigheid nog eens door een zenuwarts. Zo'n per-
soon loopt nu met twee verklaringen in de zak. De zenuwarts 
heeft, nadat hij een uur bezig was geweest, de verklaring gete-
kend, waarin staat dat hij aan betrokkene niets heeft kunnen 
bemerken. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit betrof het vorige beleid. Wij 
kunnen achter de kwaliteiten van de heer Gruijters heel gauw 
komen. Wij moeten eerst zien, of hij nog kwaliteiten bezit. 

Over mijnheer Marcel van Dam wil ik natuurlijk ook wat 
zeggen, niet ten kwade, maar alleen om enige verduidelijking 
aan te brengen. Ik vind het volkomen begrijpelijk, dat men 
hem op verschillende departementen niet wil hebben. Sommi-
gen vinden dat vreemd, maar dat is helemaal niet vreemd. 
Wie wil nu graag op een departement een ombudsman hebben? 
Zo'n persoon gaat natuurlijk direct de zaken nazoeken en ccn-
troleren, vooral iemand als Marcel van Dam, die in de sector, 
waarin hij bezig is geweest de laatste jaren, niet zoveel succes 
heeft geoogst. Hij heeft onder het bewind van de vorige rege-
ring niet zoveel mensen kunnen helpen. Men wordt overal van 
het kastje naar de muur gestuurd en dat heeft hij ook ervaren. 
Hij zou zich nog wel eens echt kunnen gaan uitleven op de mi-
nisteries. Daarom is het voor mij volkomen begrijpelijk dat 
men hem nergens wilde hebben. Waar hij nu uiteindelijk is ge-
komen heeft men gezejd: Wat kan het ons schelen; als de vin-
gers er maar aan blijven! 

Mijnheer de Voorzitter! Zo zou ik nog wel een poosje 
kunnen doorgaan. Dat is geen uitspraak van mijzelf. Gisteren 
en vandaag waren er meer sprekers die zo nog wel een poosje 
konden doorgaan. 

Ik wil dat echter niet doen. Ik heb met u, mijnheer de Voor-
zitter, afgesproken een half uur te zuilen spreken. Een half uur 
vind ik voor onze fractie zoals zij er nu uitziet voldoende. Ik 
vind dat een redelijke toev/ijzing van tijd. Ik zal het velletje dat 
ik hier voor mij heb omslaan; dan zijn wij van een heel groot 
aantal rode regels af. Ik kan dan weer tot zaken doen komen. 

Ik heb al gezegd dat wij geen enkele verwachting hebben 
van dit kabinet. Voor de duidelijkheid herhaal ik even. dat wij 
het jammer hebben gevonden dat dit kabinet er is gekomen. 

Ik wil er bij zeggen, dat de zogenaamde rechtse partijen ge-
durende de laatste vijf maanden volkomen negatief zijn gc-
weest. Dat waren de progressieve drie niet. Dat strekt hen tot 
voordeel. ?k zeg het één net zo goed als het ander. Er is van 
onze kant geen enkele hatelijkheid tegenover de progressieve 
drie. Dat weten zij ook alle drie. Ik v/il de heer Den Uyl er-
gens ook nog wel prijzen. A's ik het even naga, heeft hij het 
gered, nu met een heel ander kabinet te komen dan hij op 29 
november aan de kiezers heeft voorgesteld. Voor de kiezers is 
dat een hee' grote teleurstelling, evenals voor mensen als ds 
heer Van Mierlo, die ik nu toevallig zie omdat mijn oog op 
hem valt - er zijn er meer; daarmee kan hij zich troosten -
omdat zij nu niet in de Regering zitten. Ik vind het dan een 
prestatie — ik heb er zelf ook ervaringen mee opgedaan — van 
de heer Den Uyl, toch iedereen tot vriend te houden, hoewel 
hij met andere mensen komt. Dat is echter niet in het belang 
van het volk en daarom gaat het hier. 

Wat ik afkeur is dat, terwijl de progressieve drie aan het 
werk waren, er een mijnheer Burger bezig was, de confessU 
onele partijen kapot te maken. Hij had niet alleen opdracht, 
een kabinet te formeren. Hij moest ook de confessionele 
partijen kapot maken. Dat is hem volkomen gelukt. 

De zogenaamde rechtse partijen bleven echter negatief. Ik 
had zo graag gehad dat zij in die tijd ook v/at hadden gedaan 
en een tegenpool hadden gevormd, zoals wij dat als kleine 
partij, met drie mensen, al zoveel jaren doen tegenover bij 
wijze van spreken 147 mensen. Dan was er misschien de mo-
geiijkheid geweest dat de heer Burger en ook anderen niet 
zover waren gekomen. 

Als er wordt gezegd dat er geen alternatief was, zou men 
eens even moeten gaan vragen aan de heer Ruppert wat ik met 
hem heb besproken. Ik heb hem gevraagd naar een alternatief. 
Hij zei toen: Er zijn zeven mogelijkheden. Ik zei: Nou, dat is 
nogal wat. Van die zeven mogelijkheden om een kabinet te 
vormen bleek er echter uiteindelijk niet een over te zijn, want 
hij moest zijn opdracht teruggeven. De heer Burger moest 
eraan te pas komen. 

Ik had één mogelijkheid. Die betrof de oorspronkelijke vier 
partijen. Daar was DS'70 niet bij. Dan zou men zo weer 
moeilijkheden hebben; misschien al binnen een half jaar. Dat 
is nu niet bevorderlijk voor, of in elk geval niet in het belang 
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van het volk. Daarom gaat het: het volk. Ik was echter voor 
een herstel van de samenwerking tussen de oorspronkelijke 
vier regeringspartijen en stelde, dat de negen leden van 
de kleine partijen aan die coalitie steun zouden kunnen ver-
lenen. Samen hadden zij over 79 zetels kunnen beschikken. 

Men moet dus niet langer spreken in de trant van „geen al-
ternatief", „uit nood geboren" en „men kon niet anders". In 
tweede instantie is dat inderdaad kiezersbedrog. Kiezersbe-
drog heeft veelvuldig plaatsgevonden. Jammer genoeg hebben 
de A.R.P. en de K.V.P. alles lijdelijk aan zitten kijken en 
hebben ze uiteindelijk geholpen, de linkse drie in het zadel te 
krijgen. Zodoende hebben wij nu met een half-links half-rechts 
kabinet in Nederland te maken, waarvan ik geen enkele ver-
wachting heb als ik denk aan de belangen van Nederland en 
het Nederlandse volk. 

De vergadering wordt te 15.30 uur geschorst 
en te 17.45 uur hervat. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Mijn eerste 
woord ter beantwoording van de Kamer mag zijn - misschien 
wat tot verrassing - toch een woord van dank voor de manier 
waarop de Kamer dit kabinet is tegemoet getreden. Deze ma-
nier is ongetwijfeld genuanceerd. Vanaf de duidelijke instem-
ming van sommigen tot duidelijke afwijzing van anderen zijn 
er vele schakeringen geweest in de opstelling van de kamer-
leden. Ik meen echter te mogen zeggen dat de ontvangst fair is 
geweest. Daar ben ik de Kamer dankbaar voor. De heren Van 
Thijn, De Gaay Fortman en Van Mierlo en - kritisch en wei-
willend - de heren Andriessen en Aantjes willen toch zeer dui-
deiijk dit kabinet een kans geven. Ik denk aan de gedistan-
tieerde opstelling van de heer Tilanus, maar dan toch in de 
beste christeüjk-historische traditie van steun waar mogelijk, 
kritiek waar nodig. Welnu, wat zou je eigenlijk nog meer wil-
len verlangen als je begint. 

Daar is natuurlijk ook de misschien iets teleurstellende dis-
tantie bij de heer Van der Lek en de toch weer niet helemaal 
onverwachte nog verdere distantie bij de heer Bakker. Voorts 
is daar de afwijzing van de heer Wiegel. Wie zou, nu Den Uyl 
toch in het Catshuis is gekomen, van de heer Wiegel iets an-
ders hebben verwacht? Wat dit betreft verloopt het verwach-
tingspatroon geheel. 

Ik mag ook niet vergeten dat de heer Drees toch op een 
aantal onderdelen van de beleidsvoornemens duidelijk van zijn 
instemming heeft doen blijken. Dat zou ook wel eens van pas 
kunnen 1 omen. 

Mijnh «r de Voorzitter! Dit kabinet staat met een grote 
mate van vrijheid tegenover de Kamer. Ik wil ook wijzen op 
de manier waarop - ook al zat hierin wat venijn - de heren 
Jongeling en Abma aandacht hebben willen geven, ook al was 
dit alleen aan de ene geciteerde bijbeltekst uit mijn regerings-
verklaring. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het niet zo eenvoudig te 
antwoorden op de beschouwingen van de Kamer, in die zin dat 
ik een geweldige neiging moet onderdrukken om uitvoerig en 
misschien ook enigszins levendig te reageren op tal van aan-
trekkelijke en soms voor mij provocerende beschouwingen die 
zijn gehouden over de gang van zaken tijdens de formatie, de 
opstelling van partijen, de vraag wie nu eigenlijk de schuld 
ervan is. dat het zolang heeft geduurd voordat er een kabinet 
was. Ik heb echter begrepen dat de verhuizing van de ene bank 
in de Kamer naar de andere betekent dat men afstand moet 
doen van allerlei zaken. Ik zal dus slechts kort en aan het slot 
van mijn uiteenzetting ingaan op enkele opmerkingen die zijn 
gemaakt over de formatie en de perspectieven van het kabinet. 
Ik zal mij hoofdzakelijk bepalen tot een nadere uiteenzetting 
van de beleidsvoornemens van dit kabinet en de beantwoor-
ding van de vele gestelde vragen. 

Daarbij wil ik zeggen dat ik getroffen ben door de zeer hoge 
verwachtingen die blijkbaar bij de kamerleden bestaan. Dit 

Minister-President Den Uyl 
blijkt uit het feit, dat men na veertien dagen veronderstelt dat 
het kabinet op vrijwel eik probleem in Nederland nu reeds een 
oplossing heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben in de eerste plaats een ver-
duidelijking schuldig van de programgrondslag van het ka-
binet. De heren Aantjes, Andriessen en Tilanus hebben daar-
over opmerkingen gemaakt en een nadere toelichting ge-
vraagd. Ik zal hierover uiterst sober zijn. Ik ben van oordeel 
dat de programgrondslag zoals die in de conclusies van het 
pre-constituerends beraad is neergelegd op zichzelf duidelijk 
is. Ik heb echter wel gemsrkt dat ik mij daa.u.j .aoet verweren 
tegen een legende die hierover de ronde doet. De heer Tilanus 
heeft ook vandaag weer gezegd dat ik nog na het pre-constitu-
erende beraad zou hebben gesteld dat het program van de 
christen-democratische partijen slechts een zijlicht werpt op 
„Keerpunt". 

Ik hecht eraan te zeggen, dat ik dat nooit heb beweerd. Ik 
heb wel gezegd dat de programconclusies van het pre-constitu-
erende beraad - en dat is wat anders dan het bestek en het 
program in hoofdzaken - een zijlicht werpen op de eigenlijke 
programgrondslag van dit kabinet die zowel „Keerpunt" als 
het confessionele program omvat. Die uitdrukking „zijlicht" is 
ook door de formateurs gebruikt en is naar ik meen ook niet 
op bezwaren gestuit. Het is immers duidelijk, dat de formule-
ringen die in dat pre-constituerende beraad zijn overeenge-
komen - hoe belangrijk deze op zichzelf ook zijn - weliswaar 
een bepaald licht werpen op de zaken die in beide pro-
gramma's worden behandeld, maar met een uiterst summiere 
formulering niet beogen alles te vertellen wat programmatisch 
over de onderwerpen in kwestie wordt gezegd. 

Ik ga niet zo ver als de heer Aantjes, die heeft opgemerkt 
dat de programmatische conclusies van het pre-constituerende 
beraad slechts schamel zijn, maar ik erken dat zij ook niet an-
ders beogen dan een op zichzelf waardevol zijlicht te werpen. 

Het ligt voor de hand, dat ieder in het kabinet zijn eigen in-
valshoek heeft van zijn eigen program uit, met de aanvaarding, 
dat dat over en weer geldt. Naar buiten toe kan er geen mis-
verstand over bestaan, dat beide programma's grondslag van 
het kabinetsbeleid zijn en dat het kabinet daaraan gebonden is. 
Ik heb gisteren tijdens de verklaring die ik heb afgelegd, ge-
zegd, dat uit de feitelijke situatie voortvloeit, dat in vele zaken 
het kabinet in onderling beraad nadere standpunten zal moeten 
bepalen en dat daaruit ook voortvloeit, dat er een grotere mate 
van onzekerheid aanwezig is over het toekomstige lot van be-
paalde voorstellen van het kabinet in de Kamer dan bij vooraf-
gaande kabinetten het geval was. Dat moet dit kabinet aan-
vaarden. 

Ik heb echter wel de verwachting, gebaseerd op een prille 
ervaring, dat het wel eens mogelijk zou kunnen blijken te zijn 
- gelet op het niet geringe aantal beleidsvoornemens, waarover 
het kabinet het in de korte tijd, die het ter beschikking had, in 
de regeringsverklaring eens kon worden - dat dit kabinet een 
grotere homogeniteit zou kunnen ontwikkelen dan onder an-
deren door de heer Tilanus vandaag in deze Kamer is veron-
dersteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet ook nog antwoorden op 
een vraag van de heer Wiegel naar een nadere uiteenzetting 
van het karakter van het kabinet. Ik heb dat karakter al eerder 
gekenschetst als eigensoortig. Vaste afspraken tussen het ka-
binet en de meerderheid van de Kamer ontbreken. Als men dit 
kwalificeert ais extra-parlementair, dan zou die kwalificatie bij 
dit kabinet passen. In feite is het zo, dat de verschillende frac-
ties die geestverwanten in dit kabinet hebben, verschillend 
tegen het kabinet aankijken. Dit is gisteren en ook vandaag 
weer gebleken. Daarmee rekening houdende ben ik gekomen 
tot dat slechte Nederlands, maar mijns inziens toch wel dui-
delijke begrip: eigensoortig. Het is een kabinet, qua karakter, 
sui generis, naar de wijze, waarop het is ontstaan. Ik meen! dat 
die aanduiding de realiteit het meest benadert. 
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Ik heb ook te antwoorden op de vraag van de heer Wiegel, 

waarom ik niet als formateur ben opgetreden en ik de constitu-
erende vergadering niet heb voorgezeten. 

De heer Wiegel heeft gelijk, dat met name van progressieve 
kant - en ook door mijzelf - in de afgelopen jaren er meer-
malen voor is gepleit, dat de formateur van een kabinet ook de 
minister-president zal zijn, omdat het bijdraagt tot verdui-
delijking van de verantwoordelijkheid. Ik beschouw het feit, 
dat het niet zo is geweest, als een van het - dit is trouwens in 
deze Kamer in confesso - niet geringe aantal gebreken, die dit 
kabinet toch al met zich draagt. Maar, mijnheer de Voor-
zittcr, het is weloverwogen zo gebeurd. 

Ik herinner eraan, dat de oude heer Drces van geen enkel 
kabinet, waarvan hij premier is geweest, in materiële zin als 
formateur is opgetreden. In formele zin 'm dat in 1952 en in 
1956 wel gebeurd, zij het dat het één keer 24 en de andere 
keer twee keer 24 uur in beslag nam en dat het ging om de 
formalisatie van een formatiearbeid, die door anderen was ver-
richt. 

In de huidige situatie is door formateurs ook overwogen, de 
mogelijkheid, wenselijkheid en urgentie, dat, om met de heer 
Burger te spreken, de beoogde premier alsnog zelf, al was het 
maar in de allerlaatste fase van de formatie, als formateur zou 
optreden. Er waren echter praktische redenen, die ervoor 
pleitten, dat de formateurs na het vele werk, dat zij reeds 
hadden verricht, ook de formatie in formele zin zouden af-
ronden. Er was in overleg besloten, dat die zaken, die in een 
constituerend beraad gemeenlijk aan de orde plegen te komen 
- dit zijn de zaken van departementale indeling, taakafbake-
ning en competentiegeschillen - aan het kabinet zelf ter rege-
ling, behandeling en oplossing zouden worden overgelaten. 
Daarmee verdween ook de inhoudelijke betekenis van de con-
stituerende vergadering; die kwam voornamelijk te berusten in 
de vaststelling van wat ik kortweg aanduid als de geschillenre-
geling. 

Nu zal ik gaarne enkele antwoorden geven op opmerkingen, 
die zijn gemaakt over de samenstelling van het kabinet, met 
name naar aanleiding van hetgeen hier in vele toonaarden naar 
voren is gebracht, namelijk de uitbreiding van het aantal 
staatssecretarissen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er in de verklaring, die ik 
gisteren heb afgelegd, geen geheim van gemaakt, dat ook naar 
mijn mening dat aantal mede is bepaald uit politieke overwe-
gingen. Ik heb er ook bijgezegd, dat dat niets nieuws was. Op 
twee factoren in dit verband wil ik echter de aandacht ves-
tigen. 

In de eerste plaats wijs ik erop - er is ook door anderen aan 
herinnerd; ik heb dit zelf ook gedaan - , dat bij de totstandko-
ming van het kabinet-Biesheuvel in 1971 het aantal ministers 
met twee werd uitgebreid en dat het aantal staatssecretarissen 
van 11 op 13 werd gebracht. Vervolgens wil ik erop wijzen, 
dat in het voorjaar van 1971 het rapport verscheen van de zo-
genaamde commissie-Van Veen, handelende over de coördi-
natie en de departementale indeling van een nieuw te vormen 
kabinet en dat in dat rapport onder meer nadrukkelijk werd 
gepleit voor een uitbreiding van het aantal staatssecretarissen 
en onderministers. Daar werd gedacht - u kunt het vinden in 
de schema's van het rapport van de commissie-Van Veen — 
aan een aantal staatssecretarissen of onderministers van 17 en 
18; natuurlijk is niet daarom alleen het aantal op 17 gebracht. 
Ik wil met nadruk stellen, dat ik van mening ben dat met de 
vaststelling van het aantal staatssecretarissen in deze formatie 
op 17 niets onoirbaars is gebeurd en dat zowel het in aanmer-
king nemen van zakelijk-organisatorische overwegingen bij de 
samenstelling van een kabinet, als het recht doen aan getals-
matige verhoudingen tussen partijen die in dit kabinet verte-
genwoordigers hebben, op zichzelf respectabele en aanvaard-
bare overwegingen zijn. Ik wil dit ook toelichten aan de hand 
van een antwoord op concrete vragen, die zijn gesteld over de 
taakverdeling van staatssecretarissen. 

In de eerste plaats is door de heer Andriessen en, naar ik 
meen, ook door de heer Wiegel, gevraagd naar de taak-
omschrijving van Staatssecretaris De Goede. 

De heer Wiegel heeft gevraagd, of de Minister van Finan-
ciën alleen de monetaire zaken zal behandelen. Dat is bepaald 
niet de bedoeling, mijnheer de Voorzitter. Minister Duisenberg 
zal uiteraard de eerste verantwoordelijkheid dragen voor het 
budgettaire beleid, hetgeen dan ook inhoudt dat hij zich inten-
sief met het begrotingsbeleid in al zijn facetten zal bezig-
houden. 

Wat de taak van Staatssecretaris De Goede betreft, kan ik 
mededelen, dat hij binnen het raam - dat geldt voor alle 
staatssecretarissen — van het door de Minister vastgestelde be-
leid zal worden belast met de door deze aan te wijzen speci-
fieke onderwerpen, met name op het gebied van de voorberei-
ding van de rijksbegroting. Hij zal zich voorts, in overleg met 
de Minister, bezighouden met zaken betreffende de uitvoering 
van de rijksbegroting, de begrotingsbewaking en de financiën 
van de lagere publiekrechtelijke lichamen. Ten slotte zal hij, 
naast deze taken, in het bijzonder worden belast met de behan-
deling van aangelegenheden betreffende de domeinen, het ka-
daster, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij, het verzeke-
ringswezen en het muntwezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit zijn een aantal taken die naar 
mijn mening uitstekend onder de eigen verantwoordelijkheid 
van de Staatssecretaris kunnen worden verricht en waarmede 
aan een goed functioneren van het kabinet in de doelstellingen, 
die het heeft, wordt bijgedragen. 

De heer Aantjes heeft gevraagd, hoe het zit met de taakver-
deling tussen Ministers en Staatssecretarissen op het Departe-
ment van Onderwijs, met name naar aanleiding van hetgeen hij 
daarover in de Staatscourant heeft gelezen. 

Ik wijs de heer Aantjes erop, dat hetgeen hij in de Staats-
courant heeft gelezen, niet de inhoud van een ministeriële 
beschikking is, waarin de taak van staatssecretarissen wordt 
omschreven en vastgelegd, maar dat het een communiqué is 
aan de pers dat kort na het optreden van het kabinet, na voor-
afgaand overleg in de Ministerraad, is overeengekomen en 
waarin een aanduiding werd gegeven van de taakverdeling 
tussen enerzijds de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
èn de Minister belast met het Wetenschapsbeleid en anderzijds 
tussen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en beide 
op dat departement werkzame Staatssecretarissen. 

Ik sluit niet uit, dat de formulering, vastgesteld door de Mi-
nisterraad, die behoort te slaan op de taakverdeling tussen 
beide Ministers ten onrechte ook is gehanteerd ten aanzien 
van de taakverdeling tussen ministers en staatssecretarissen. 
Als daarin een onzorgvuldigheid is begaan, spijt mij dat, maar 
ik meen dat het voor de zaak zelf niet van wezenlijke beteke-
nis is. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Een staatssecretaris voor de 
Staatscourant! 

De heer Schakel (A.R.P.): Men kan de Staatscourant ook 
al niet meer vertrouwen! 

Minister Den Uyl: Ik dacht dat de heer Aantjes echt wel in 
staat was het verschil te zien tussen publikatie van een ministe-
riële beschikking, waarin de taakverdeling van een staatssecre-
taris wordt vastgelegd, èn een perscommuniqué. 

De heer Aantjes heeft nog twee vragen van staatsrechtelijke 
aard gesteld. Hij heeft gevraagd, of een staatssecretaris kan 
worden ontslagen buiten zijn minister om. Hij heeft eveneens 
gevraagd, of tussentijds wisseling van personen mogelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil erop wijzen, dat het niet mo-
gelijk is dat ingevolge een besluit van de ministerraad een 
staatssecretaris buiten een minister om wordt ontslagen. Het 
is echter wel mogelijk - dat is bekend - dat een Staatssecre-
taris aftreedt, terwijl de Minister blijft zitten. Dat is in de par-
lementaire geschiedenis van ons land eerder voorgekomen. 
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Ik kom nu tot een onderwerp waarover verschillende opmer-

kingen zijn gemaakt, namelijk de taak van Staatssecretaris Van 
Dam. Zijn taak is als volgt oms, hreven: Hij is in het bijzonder 
belast met de zorg voor de planning en de integratie van de 
huisvesting van mensen met bijzondere woonbehoeften, zoals 
bejaarden en buitenlandse werknemers, met de zorg voor de 
bescherming en de zeggenschap van de huurders en kopers van 
woningen, binnen de daarvoor geldende en te ontwerpen wet-
te'.ijke regelingen en met de coördinatie van het onderzoek op 
het terrein van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van de opmer-
kingen, die van uiteenlopende kanten zijn gemaakt over het 
staatssecretariaat van de heer Van Dam, hecht ik eraan 
daar mijnerzijds enkele opmerkingen aan toe te voegen. Het is 
bekend dat de Minister van CRM bezwaren had tegen de heer 
Van Dam als tweede Staatssecretaris op zijn departement. 
Toen deze bezwaren zich deden gelden heb ik er prijs op 
gesteld - ik hoop dat men mij toestaat dat ik deze opmerking 
maak - uit hoofde van mijn rol tijdens de formatie en de ver-
antwoordelijkheid die ik daarvoor draag, vast te houden aan 
het optreden van de heer Van Dam als Staatssecretaris. Dit ge-
beurde om twee redenen. In de eerste plaats vanwege zijn er-
kende bekwaamheid. In de tweede plaats omdat hij lid was van 
het gepresenteerde dee'kabinet. Door sommigen is gezegd dat 
zij niet hebben begrepen waarom de heer Van Dam zich niet 
terugtrok. Ik wil de Kamer nadrukkelijk zeggen dat de heer 
Van Dam verschillende malen tegenover mij heeft uitge-
sproken dat hij daartoe graag bereid was, maar dat ik het op 
prijs heb gesteld, nu naar mijn mening in de publieke discussie 
zoveel oneigenlijke en onjuiste bezwaren ten aanzien van de 
heer Van Dam naar voren zijn gekomen, dat hij zijn kandida-
tuur zou handhaven. Omdat hij lid was geweest van het deel-
kabinet en nu op een onterechte manier zijn bekwaamheid in 
discussie was gebracht, heb ik er prijs op gesteld dat hij bereid 
zou blijven, als Staatssecretaris op te treden. 

Ik ontken dat het juist zou zijn dat hij - zo luidt dan de po-
pulaire formulering - als een hete aardappel zou zijn doorge-
schoven. Toen het optreden van de heer Van Dam als Staats-
secretaris op het departement van CRM niet mogelijk bleek, is 
wat mij betreft één ander alternatief zorgvuldig besproken en 
overwogen. Dit betrof zijn optreden als Staatssecretaris op het 
Departement van Verkeer en Waterstaat, in het bijzonder met 
het oog op de behartiging van de zaken van de verkeersveilig-
heid. Toen dat op bezwaren bleek af te stuiten heb ik mij er-
over verheugd dat er naar het oordeel van de betrokken Mi-
nister op het terrein van de sociale aspecten van het huur- en 
huisvestingsbeleid, met name met betrekking tot de bejaarden 
en de buitenlandse werknemers, een wenselijke en zinvolle 
taak voor de heer Van Dam aanwezig was. 

In een discussie over de problematiek om in vier dagen de 
plaatsing en de ruwe taakomschrijving van een zestiental 
staatssecretarissen tot een oplossing te brengen, doen zich fa-
cetten voor, waarvan ik weet en begrijp dat zij voorwerp 
kunnen zijn van kritiek en publieke discussie. Ik heb er be-
paald bezwaar tegen dat deze discussie zou worden gevoerd op 
een wijze die ten onrechte de integriteit en de bekwaamheid 
van de heer Van Dam in het geding zou brengen. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Kan de Minister-President uit 
de doeken doen welke precies de bezwaren van de Minister 
van CRM tegen de heer Van Dam waren? Deze bezwaren 
werden kennelijk riet door een andere Minister gedeeld. Ik 
meen dat de Kamer er recht op heeft, dit te weten. 

Minister Den Uyl: De Minister van CRM heeft als enig, 
maar doorslaggevend bezwaar naar voren gebracht, dat hij 
voor de specifieke taken die de heer Van Dam zou moeten 
vervullen op zijn departement, gegeven ook de door hem wen-
selijk geachte taakverdeling tussen de Minister en zijn Staatsse-
cretarissen, onvoldoende plaats aanwezig achtte. Hij heeft 

eraan toegevoegd, dat die bezwaren zich nadrukkelijk niet 
tegen de persoon van de heer Van Dam richtten. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Dat hadden wij wel begrepen. 

Minister Den Uyl: De heer Tilanus heeft gevraagd of hij, 
wat de Staatssecretarissen betreft, van het kabinet een volledig 
overzicht kan krijgen van de taakomschrijving van alle Staats-
secretarissen. Het ligt in de bedoeling, nu ook is voorzien in de 
benoeming en de taakverdeling in beginsel van de Staatssecre-
taris op Justitie, dat de taakomschrijvingen van alle Staatsse-
cretarissen op korte termijn in de Staatscourant zullen worden 
gepubliceerd. Ik hoop dat dit tegemoet komt aan het redelijke 
verlangen van de heer Tilanus. Ik constateer tegelijk dat voor 
het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis binnen 
drie weken na het optreden van het kabinet alle Staatssecreta-
rissen, die waren beoogd, zullen zijn benoemd en hun taak-
omschrijving zal zijn geregeld. 

De heer Schakel (A.R.P.): U had een deelkabinet ter 
beschikking! 

De Voorzitter: Een dergelijk bericht heeft de Kamer nog 
niet bereikt. 

Minister Den Uyl: Welk bericht? 

De Voorzitter: Met betrekking tot de benoeming van een 
Staatssecretaris van Justitie. 

Minister Den Uyl: Ik mag erop wijzen - ik vind het erg ple-
zierig dat ik de Kamer nog van inlichtingen kan dienen - , dat 
er zondagavond een mededeling is geweest van de Rijksvoor-
lichtingsdienst, dat binnenkort de benoeming is te verwach-
ten van de heer prof. Glastra van Loon tot Staatssecretaris 
van Justitie. Uiteraard wordt de Kamer daaromtrent inge-
licht zodra het Koninklijk besluit van de benoeming is gete-
kend. Ik kan de Kamer mededelen dat dit hedenmiddag heeft 
plaatsgevonden, zodat ik het vermoeden heb dat een desbetref-
fend bericht u, mijnheer de Voorzitter van dit Huis, nog in de 
loop van deze dag zal bereiken. Als dat geen bedienen op be-
stelling is, weet ik het niet meer. 

Het zal duidelijk zijn dat in het licht van de opmerkingen 
die ik 'neb gemaakt en de toelichting die ik heb gegeven, naar 
mijn mening de motie die de heer Drees op dit stuk heeft inge-
diend, niet opportuun en zelfs bepaald onjuist is. Ik heb mij 
zelfs verwonderd over het feit, dat het uitgerekend de geachte 
afgevaardigde de heer Drees is geweest, die heeft gemeend een 
dergelijke motie te moeten indienen. Het is toch duidelijk dat, 
zonder dat ik een bijzondere samenhang daaromtrent wil sug-
gereren, de totstandkoming van het vijfpartijenkabinet-Bies-
heuvel in 1971 zodanig heeft plaatsgevonden, dat daarin de 
verdeling van het aantal ministersposten tussen de partijen 
die deel uitmaakten van het kabinet-De Jong precies gelijk is 
gebleven, maar dat er een uitbreiding van twee ministers 
plaatsvond en dat tegelijkertijd DS'70 twee ministersposten 
in dat kabinet kreeg. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Spreekt de Minister-President 
deze woorden ook namens de confessionele bewindslieden 
achter de regeringstafel? 

Minister Den Uyl: Zolang er van geen tegenspraak blijkt, 
mijnheer Wiegel, meen ik dat u tot die situatie moet conclu-
deren. Dat is trouwens vandaag ook van meerdere zijden ge-
memoreerd. 

Ik heb nog één opmerking te maken over de samenstelling 
van het kabinet, namelijk betreffende het lidmaatschap van dit 
kabinet van de heer Gruijters. De heer Andriessen heeft dat 
een fout genoemd. De heer Aantjes heeft er een tweetal op-
merkingen over gemaakt. Ik kan, ook al zou ik misschien an-
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dere woorden hebben gekozen, slechts mijn respect betuigen 
voor de wijze waarop de heer Aantjes dit moeilijke punt voor 
de christen-democratische fracties in deze Kamer heeft behan-
deld. Ik zou willen volstaan met de constatering dat ik wat 
mijn verantwoordelijkheid voor de formatie betreft van de-
zelfde inzichten en opvattingen ben uitgegaan als de heer Van 
Mierlo. Het is niet mijn opvatting die de heer Gruijters naar 
voren heeft gebracht. Het is wèl mijn opvatting dat het mo-
gelijk moet zijn dat ook met opmerkingen die als kwetsend 
worden ervaren - en daar ben ik mij van bewust - mensen met 
elkaar in een kabinet samenwerken. Dat is het feit dat men 
kan constateren ten aanzien van de mensen die men hier om 
de regeringstafel verenigd ziet. Ik kan alleen maar blij zijn om 
de gematigde wijze waarop de heer Andriessen daarover een 
opmerking heeft gemaakt en de wijze waarop de heer Aantjes 
het zijnerzijds heeft gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot de beantwoording 
van een grote reeks vragen over de beleidsvoornemens van 
het kabinet. Ik heb ze ondergebracht in dezelfde categorieën 
als ik heb onderscheiden in de regeringsverklaring van gis-
teren. De Kamer heeft talloze vragen gesteld. Graag wil ik 
pogen, ze zo concreet mogelijk te beantwoorden. Ik ben mij 
ervan bewust dat het onvermijdelijk hier en daar leidt tot een 
lappendeken en het overspringen van het ene onderwerp naar 
het andere. Naar ik hoop zal de Kamer willen aanvaarden, dat 
ik zo nu en dan in antwoord op een vraag verwijs naar nog ko-
mende ontmoetingen — ik hoop althans dat die nog komen -
tussen Kamer en Regering. 

In de eerste plaats kom ik tot de beantwoording van vragen 
en opmerkingen op het terrein van het sociaal-economisch be-
leid. De heer Wiegel heeft gevraagd naar de vorm waarnaar 
gestreefd wordt bij het overleg met vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers. Ik denk dat hij heeft gedoeld op 
het feit, dat de term „sociaal contract" niet is te vinden in de 
stukken die begin deze week door de vakcentrales ter tafel zijn 
gebracht, het gepubliceerde urgentieprogram voor het rege-
ringsbeleid voor 1974 en de discussienota arbeidsvoorwaarden-
beleid 1974. Dat feit ligt er. Er wordt noch van de zijde van 
werkgevers noch van de zijde van werknemers op het ogenblik 
gedacht in de termen van een contract waaronder als het ware 
drie handtekeningen zouden staan: één van de Regering, één 
van de werkgevers en één van de werknemers. De vorm waar-
in te maken afspraken met het bedrijfsleven gegoten zullen 
moeten worden, staat daarmede opnieuw ter discussie. Het is 
één van de redenen ook waarom het kabinet nog voordat het 
de Kamer ontmoette de eerste verkennende besprekingen 
heeft geopend met vertegenwoordigers van de vakcentrales 
en van de ondernemersorganisaties. 

De heer Drees vindt het van veel belang, dat de mate van 
loon- en prijsstijging die in 1974 te verwachten is vaststaat, al-
vorens het kabinet zijn begroting bij de Kamer presenteert. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik deel die gedachtengang niet. Ik 
erken dat onzekerheid omtrent de omvang van de in 1974 te 
verwachten loon- en prijsstijgingen ongetwijfeld repercussies 
heeft voor de begroting, voor uitgaven en inkomsten waar het 
Rijk mee te rekenen heeft. 

Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot het opstellen van al-
ternatieven. Ik ben ervan overtuigd dat het forceren van beslis-
singen daarover niet alleen niet mogelijk, maar ook in hoge 
mate ongewenst zou zijn. Daarmee geef ik tegelijk aan dat wij 
de opstelling van het bedrijfsleven aanvaarden, waarin het te 
voeren arbeidsvoorwaardenbeleid mede afhankelijk wordt ge-
maakt van het beleid dat de Regering zich voorstelt in 1974 te 
voeren. Dat is een werkelijkheid die wij hebben te aanvaarden 
en waarmee het kabinet rekening behoort te houden en ook re-
kening kan houden. 

De Kamer heeft intussen een nadere mededeling bereikt om-
trent de door het kabinet getroffen prijsmaatregel. 

Ik wil nog graag iets zeggen over de vormgeving van de in-
komenspolitiek, zoals het kabinet die zich voorstelt. Wij zien 
de inkomenspolitiek in de eerste plaats als een poging om te 

komen tot afstemming van de belangrijkste bestedingen in 
onze volkshuishouding op elkaar, de uitgaven van de overheid, 
de particuliere investeringen en de particuliere consumptie. 

Voor de particuliere inkomens zullen in het kader van de 
beschikbare ruimte - daaromtrent zal het kabinet in het be-
grotingsberaad mede een beslissing hebben te nemen - af-
spraken moeten worden gemaakt over de verdeling tussen de 
verschillende groepen inkomenstrekkers. Ik heb gisteren toe-
gelicht dat het kabinet zich voorstelt in het kader daarvan 
bijzondere aandacht te geven aan de laagstbetaalden. Daar 
hangt mee samen de extra bijdrage die de hoogste inkomens-
trekkers zullen hebben te leveren. 

Dit brengt met zich mee dat het beleid zich niet mag be-
perken tot de loontrekkenden, maar ook de andere inkomens-
groepen moet omvatten. Het kabinet wacht op een advies van 
de Sociaal-Economische Raad inzake het door de overheid te 
hanteren conjunctuur-politieke instrumentarium. Ik hoop dat 
dat advies het kabinet op korte termijn zal bereiken. 

De geachte afgevaardigden de heren Bakker en Van der Lek 
hebben nog gevraagd waarom er geen prijsstop komt. Ik zal 
daarover kort zijn. Ik wil in de eerste plaats verwijzen naar 
wat daarover is opgemerkt in de actualisering en het memo-
randum van de progressieve partijen, dat op 9 februari aan 
formateur Burger is toegezonden en dat mede behoort tot de 
programgrondslag van het kabinet. Vervolgens v/ijs ik erop 
dat in de uiteenzetting die de Kamer vanmorgen heeft ont-
vangen van de Minister van Economische Zaken uitvoerig 
wordt ingegaan op de beoordeling van de recente prijsont-
wikkeling. 

In de genomen prijsmaatregel houdt de meldingsplicht in ze-
kere zin een prijsstop in, aangezien aangemelde verhogingen -
dat is nieuw bij de toepassing van de meldingsplicht in ons 
land — pas een maand na aanmelding kunnen worden doorge-
voerd. In de huidige situatie met een sterke invoer-prijsstijging 
en met de op handen zijnde loonindexering op 1 juli a.s. zou 
het naar het oordeel van het kabinet onvoldoende gemotiveerd 
zijn om een volledige prijsstop af te kondigen, mede gelet op 
de gevolgen die dat voor de werkgelegenheid in enkele be-
drijfstakken zou kunnen hebben. 

De heer Van Mierlo heeft een enkele kritische opmerking 
gemaakt over de het vorige jaar gevolgde procedure bij het tot 
stand komen van een centraal akkoord. Het kabinet streeft er-
naar de eigen uitgangspunten van het kabinet ten aanzien van 
het te voeren inkomensbeleid en van het te voeren anti-inflatie-
beleid duidelijk aan de Kamer te presenteren, zodat de Kamer 
daarover ook zelf zal kunnen oordelen. Het kabinet is er na-
melijk van overtuigd - het heeft daarover in de regeringsver-
klaring ook een enkele opmerking gemaakt — dat de eindver-
antwoordelijkheid voor het financiële, sociale en economische 
beleid in ons land behoort te blijven berusten bij Regering en 
Staten-Generaal. 

De heer Tilanus heeft in dit verband gevraagd, of de Rege-
ring wil wachten op het twee jaar geleden aan de SER ge-
vraagde advies over het inkomensbeleid en of het op spoed ten 
aanzien van het uitbrengen daarvan wil aandringen. Het ka-
binet is tot dat wachten niet bereid. Het spreekt vanzelf dat 
het aan de SER zal vragen met dat advies spoed te betrach-
ten. Uiteraard zal er overleg over worden gepleegd, maar het 
is niet zo dat de wettelijke verplichting, om over alle be-
langrijke onderwerpen, de sociaal-economische ontwikkeling 
rakende, aan de Sociaal-Economische Raad advies te vragen, 
zou inhouden dat het kabinet met het nemen van bepaalde 
maatregelen zou moeten wachten totdat een SER-advies, waar-
voor de aanvrage al meer dan twee jaar bij de SER ligt, is uit-
gebracht. Het kabinet beschouwt dit met name waar het de 
formulering betreft van een inkomenspolitiek als een urgente 
zaak, waarin het een duidelijk eigen verantwoordelijkheid 
heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van Thijn heeft een nadere 
opheldering gevraagd van hetgeen is gezegd in de regeringsver-
klaring over de bestrijding van de werkloosheid. Hij heeft me-
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degedee'.d, dat zijn fractie op het standpunt staat, dat een extra 
werkgelegenheidsprogram moet worden voorbereid, dat reeds 
in het najaar in gang moet worden gezet, teneinde zo snel mo-
gelijk het werkloosheidscijfer beneden de 100 000 te bereiken. 

Dat is ook een doelstelling van het kabinet. In de regerings-
verklaring is naar voren gekomen, dat het kabinet vindt dat de 
werkloosheid zich nog steeds op een onaanvaardbaar hoog peil 
beweegt. Gelet op het in uitvoering zijnde program is het ka-
binet van oordeel dat het in het raam van de voorbereiding 
van de begroting nadere beslissingen dient te nemen over om-
vang en tijdstip van invoering van nieuwe gerichte maatre-
gelen ter bevordering van de werkgelegenheid. Het ligt in het 
voornemen van de Minister van Sociale Zaken, met een afzon-
derlijk stuk bij de Kamer te komen met betrekking tot de 
bestrijding van de werkloosheid in de grote steden, een betrek-
ke'ijk nieuw en zeer verontrustend verschijnsel in ons land. 
Daarbij zullen ook de problemen van de agglomeratie den 
Haag op het gebied van de werkgelegenheid aan de orde 
komen. 

In dat kader zal ook aandacht worden besteed aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid waarnaar de heer An-
driessen heeft gevraagd. De problemen liggen overigens voor-
namelijk bij de 19- tot 24-jarigen en niet bij de zeer jeugdigen. 

Het spijt mij dat ik wat de selectieve investeringsregeling be-
treft weinig heb toe te voegen aan datgene wat ik gisteren 
daarover in de regeringsverklaring heb opgemerkt. Het is het 
voornemen van de Regering het accent te verleggen naar het 
vergunningenstelsel, maar de Kamer moet het het kabinet niet 
euvel duiden dat het zich op de vele vragen, die er nog bestaan 
ten aanzien van de wijze van uitvoering en van de te hanteren 
middelen in het raam van de selectieve investeringsregeling, 
nog nader zal moeten beraden en dat het zijn standpunt nog 
moet bepalen. Het hoopt dat overigens met grote spoed te 
doen. 

De heer Bakker (C.P.N.): U kondigt nu in feite wel een 
wijziging in het wetsontwerp aan. 

Minister Den Uyl: In de regeringsverklaring staat te lezen, 
dat het kabinet zich stelt achter de uitgangspunten van de se-
lectieve investeringsregeling. Dit sluit wijziging in de uitvoe-
ring of hantering van de middelen niet uit. 

De heer Bakker (C.P.N.): Neen, maar als u nu zegt, dat u 
de nadruk meer gaat leggen op het vergunningenstelsel, het-
geen ons een juist uitgangspunt lijkt, dan houdt dit toch een 
wijziging van het wetsontwerp in. Dat lijkt mij heel verstandig. 

Minister Den Uyl: U kunt van het kabinet verstandige 
dingen verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot een belangrijk punt, 
dat door de heer Van Thijn is aangesneden. Hij heeft het be-
treurd dat in de regeringsverklaring niet onomwonden een 
verhoging met 2 pet. van het wettelijk minimumloon is aange-
kondigd. Ik heb hierover drie dingen te zeggen. Uit de tekst 
van de regeringsverklaring blijkt, dat er een principebesluit ligt 
tot een verdere structurele verhoging van het wettelijk mini-
mumloon. Er zijn daarbij echter twee andere zaken aan de 
orde. De Sociaal-Economische Raad heeft op 20 oktober vorig 
jaar advies ter zake uitgebracht en het vorige kabinet heeft, na 
dit advies te hebben geraadpleegd, op 1 januari jl. het mini-
mumloon met 3 pet. structureel verhoogd. Volgens de thans 
wettelijk geldende regeling voor het minimumloon is een der-
gelijke structurele verhoging slechts eenmaal in de drie jaar 
mogelijk. Dat is een situatie, die het kabinet betreurt. Op zeer 
korte termijn - naar ik verwacht reeds in de loop van de vol-
gende week - zal bij de Kamer een wetsontwerp tot wijziging 
van de Wet op het minimumloon worden ingediend om het 
mogelijk te maken, dat structurele verhogingen ook binnen de 
thans geldende termijn van drie jaar mogelijk worden. 

Als de Kamer zou willen meewerken aan een snelle behan-
deiing van dit wetsontwerp, dan acht ik het mogelijk, dat daar-
door het wettelijk raam geschapen wordt, waardoor op afzien-
bare termijn een structurele verhoging van het wettelijk mini-
mumloon mogelijk wordt. Ik voeg er echter aan toe, dat 
daarbij een aantal aspecten ook in de overwegingen moet 
worden betrokken, zoals de recente relatief sterke groei van de 
lagere lonen en de samenhang met het niveau van de AOW en 
de Algemene Bijstandswet. Ik deel in dit verband aan de 
Kamer mede, dat per 1 juli aanstaande, wanneer de half-
jaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de re-
gelingslonen zal hebben plaatsgevonden, de verhouding tussen 
het nettominimumloon en de netto-AOW-uitkering zal zijn: 
100 : 99,5. Een van de doeleinden, van waaruit de laatste jaren 
vaak - en begrijpelijk - is geopereerd namelijk de optrekking 
van de netto-AOW-uitkering tot het peil van het nettomini-
mumloon is hiermede feitelijk gerealiseerd. Hiermede - ik ben 
mij dat bewust - is de problematiek van het geheel allerminst 
afgedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heren Tilanus, longeling en an-
deren hebben vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dat 
gaat dus om het voornemen van het kabinet om een volksver-
zekering arbeidsongeschiktheid tot stand te brengen, waarbij 
een bodemvoorziening voor zelfstandigen en vroeg-gehandi-
capten tot stand zal worden gebracht. 

Het kabinet heeft besloten overeenkomstig de daaromtrent 
in de conclusies van het pre-constituerend beraad vastgelegde 
formule, dat de stijging van de premiedruk, die met de invoe-
ring van deze verzekering gepaard zal gaan, niet noodza-
kelijkerwijs binnen de norm van 3 pet. over de periode 
1973-1977 zou moeten blijven. 

Zowel de heren Van Thijn als Andriessen hebben ervoor ge-
pleit om het voorbehoud in de regeringsverklaring ten aanzien 
van de vroeg-gehandicapten zo mogelijk te laten vervallen. Dat 
is een zaak, waar het kabinet sympathiek tegenover staat, 
maar het geheel van de invoering van een volksverzekering 
arbeidsongeschiktheid zal nog aanzienlijk meer nader beraad 
vergen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn een aantal vragen gesteld 
over de volksverzekering tegen ziektekosten. De heer Van 
Thijn heeft gevraagd, of de indiening van een ontwerp van wet 
voor een volksverzekering tegen ziektekosten niet zou kunnen 
worden bespoedigd door af te zien van een gerichte adviesaan-
vrage ter zake, zoals in de regeringsverklaring is aangekon-
digd. Hij stelt voor, dat het kabinet bij de SER erop moet aan-
dringen om het in 1968 gevraagde advies over de structuur 
van de wettelijke ziektekostenverzekering uit te brengen, des-
noods als een verdeeld advies. De adviesaanvrage van 1968 is 
beperkt tot de financiering van een wettelijke ziektekostenver-
zekering en de alternatieve wijze van realisering van de aanpak 
op verstrekkingen ingevolge deze verzekering. Voor de invoe-
ring van een volksverzekering tegen ziektekosten zullen andere 
aspecten onder ogen moeten worden gezien. Daarom is het 
van belang, dat aan de SER en de andere betrokken adviesor-
ganen daarover een gericht advies wordt gevraagd. 

De heer Wiegel heeft in dit verband gevraagd, of ook deze 
verzekering buiten de 3 pct.-norm tot stand mag komen. Dit is 
een op zich zelf heel begrijpelijke vraag. Ik meen, dat de heer 
Wiegel hieraan de suggestie heeft vastgeknoopt: Als nu ook de 
premiestijging, gemoeid met de invoering van de volksverzeke-
ring ziektekosten, buiten de 3 pct.-norm wordt gehouden, rijst 
de vraag wat de betekenis is van die norm. Ik zou hierover de 
volgende opmerking willen maken. Het kabinet heeft die 3 pet. 
- en dat is nog wat anders dan 0,75 pet. per jaar - als norm 
aanvaard met het voorbehoud ten aanzien van de invoering 
van de volksverzekering arbeidsongeschiktheid. Als men kijkt 
naar de ontwikkeling van de stijging van de premiedruk sociale 
verzekering gedurende de afgelopen jaren zal men zeer grote 
schommelingen daarin waarnemen. Ik meen, dat wij dit jaar 
een jaar passeren met een drukstijging van 1,8 pet. Wij hebben 
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- ook al op grond van tegenvallers, waarbij achteraf dan 
bleek, dat de drukstijging hoger was dan was voorzien - daarin 
een zeer ongelijkmatig beeld. Gelet op de fluctuaties en op 
de tegenvallers - misschien ook meevallers - die zich voor-
doen met betrekking tot de feitelijke uitkomsten van de ont-
wikkeling van de premiedruk verzoek ik de heer Wiegel te 
aanvaarden, dat hij een meer definitief antwoord op zijn vol-
komen ter zake doende vraag later van het kabinet krijgt. Ik 
vind zijn vraag volkomen ter zake, maar ik overzie op het 
ogenblik niet de consequenties. Ik weet ook niet welke termijn 
gemoeid zal zijn met de voorbereiding van de volksverzekering 
tegen ziektekosten. Ik zou dus deze zaak nog even open willen 
laten. Als ik nu zou proberen de heer Wiegel meer definitief te 
beantwoorden, zou ik mij wijzer voordoen dan ik ben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een paar opmerkingen maken 
naar aanleiding van vragen op het terrein van het arbeidsrecht 
en het stakingsrecht. De heer De Gaay Fortman jr. heeft erop 
aangedrongen, dat een aantal zaken, die geen beslag leggen op 
de overheidsfinanciën, met spoed ter hand zullen worden ge-
nomen. Dat is het streven van het kabinet. Ten aanzien van de 
onderwerpen, die de heer De Gaay Fortman noemde, wil ik in 
het kort het volgende zeggen. Begin 1972 is aan de SER en de 
commissie-Arbeidspositie vrouwen en meisjes advies gevraagd 
over de manier, waarop de verwezenlijking van het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van 
gelijke waarde zou kunnen worden gewaarborgd. Deze com-
missie heeft op 21 mei jl. - dus een week geleden - advies uit-
gebracht. Daarin wordt de wenselijkheid bepleit, dat aan ie-
dere vrouwelijke werknemer een individuele aanspraak wordt 
toegekend. Dit recht zou moeten worden vastgelegd in een 
wettelijke bepaling. Als ook het SER-advies is ontvangen, zal 
het kabinet zo spoedig mogelijk ter zake een voorstel kunnen 
indienen. 

De Regering hoopt de herziening van het ontslagrecht in 
verband met het vervallen van artikel 6 in het BBA nog in de 
loop van dit jaar in te dienen. De goedkeuring van verdrag 98 
van de Internationale Arbeidsorganisatie - deze betreft het 
recht op collectieve onderhandelingen - is in vergaande staat 
van voorbereiding. Er moet nog worden beslist over enkele 
openstaande kwesties. 

Een aantal geachte afgevaardigden - ik denk aan de heren 
Van Thijn en De Gaay Fortman - hebber, gesproken over het 
stakingsrecht. In de regeringsverklaring is gezegd, dat het ka-
binet daarover op korte termijn zijn standpunt zal meedelen. 
Ik zie, dat de heer Bakker iets wil zeggen. Ik moet opmerken, 
dat de heer Bakker heel nadrukkelijk hierover ook heeft ge-
sproken. Ik wil daaraan beslist niet voorbijgaan. De heer 
Bakker moet mij ten goede houden, dat hij op een zeer speci-
fieke manier hierover heeft gesproken, vanuit een zeer vastlig-
gend standpunt. Hij heeft niet gevraagd wat het kabinet ter 
zake precies gaat doen. Vandaar deze kortsluiting. De heer 
Bakker heeft echter met nadruk vanuit zijn opvattingen over 
het stakingsrecht gesproken. 

In de regeringsverklaring is gezegd, dat het kabinet zijn 
standpunt hierover op korte termijn wil bepalen. De Ministers 
die bij het onderwerp betrokken zijn hebben nog enige tijd ge-
vraagd om het vraagstuk, dat min of meer in een impasse was 
geraakt, weer in beweging te krijgen. Dat geldt ook voor de 
kwestie van het stakingsrecht van ambtenaren. Over de af-
schaffing van het staatsrechtelijke siakingsverbod, dus de straf-
sanctie, bestaat overeenstemming. Het standpunt van het ka-
binet daartegenover is duidelijk. De Regering stemt in met het 
bij de Tweede Kamer aanhangige wetsontwerp tot opheffing 
van het strafrechtelijke stakingsverbod voor ambtenaren en 
spoorwegpersoneel. 

De vraag die daarnaast aan de orde is, de vraag namelijk 
van het al of niet nemen van disciplinaire maatregelen in het 
ARAR, wil de Regering pas beantwoorden zodra de commis-
sie-Toxopeus, die op het ogenblik de rechtspositie van de 
ambtenaren bestudeert, daaromtrent advies heeft uitgebracht. 

De Regering heeft de commissie gevraagd, over dit speciale 
punt in haar opdracht bij voorrang advies uit te brengen. Ik 
neem aan, dat deze zaak op heel korte termijn bekend zal zijn. 

De heer Roethof (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Is het 
bekend wanneer het rapport van de commissie-Toxopeus kan 
worden tegemoet gezien? 

Minister Den Uyl: Ik zei zoeven dat over dit speciale punt 
bij voorrang advies is gevraagd. Dat kan binnen enkele weken 
worden tegemoet gezien. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik begrijp dat er nog wat 
moet worden nagedacht over allerlei uitwerkingen. Ik mag 
toch wel de uitspraak van het kabinet verwachten, dat voor dit 
kabinet het stakingsrecht een onvervreemdbaar recht is, dat 
ook gerealiseerd dient te worden? 

Minister Den Uyl: Daarmee heb ik helemaal geen moeite. 
Het gaat nu echter juist om de vorm waarin dat zal worden 
neergelegd. Daarvoor zijn verschillende regelingen in het ge-
ding. Hoe het daarmee staat, heb ik zo goed mogelijk proberen 
aan te geven. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Bij 
de behandeling van het betreffende wetsontwerp was al ge-
bleken dat de meerderheid in deze Kamer voor intrekking van 
de strafbepalingen is zonder daartegenover een disciplinair sta-
kingsverbod te willen stellen. 

Minister Den Uyl: Ik heb toch ook in die zin gesproken? Ik 
heb alleen gezegd, dat als op hetzelfde ogenblik een commissie 
op dat onderwerp studeert, het logisch en redelijk is dat men 
die commissie, die men nu eenmaal heeft ingesteid, vraagt of 
zij op dit punt bij voorrang op heel korte termijn advies wil 
uitbrengen. Dan kunnen wij die zaak regelen. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Dat punt is zelfs door het 
vorige kabinet niet aan de orde gesteld. Toen bestond al de be-
reidheid, de strafbepalingen direct in te trekken, zonder een 
advies van de commissie-Toxopeus af te wachten. 

Minister Den Uyl: De heer Van Gorkum haalt twee dingen 
door elkaar. Er is geen probleem over de afschaffing van de 
strafrechtelijke sanctie. Daarover bestaat dus duidelijkheid. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Daar heb ik het ook niet 
over. Het gaat om het invoeren van een disciplinair stakings-
verbod in het ARAR. Zelfs het vorige kabinet is niet op de ge-
dachte gekomen, daarover een advies te vragen aan de com-
missie-Toxopeus. 

Minister Den Uyl: Neen, maar de heer Van Gorkum ver-
geet, en daar gaat het om, dat in de vraagstelling en de op-
dracht aan de commissie-Toxopeus dat wel ligt opgesloten. 
Daarom hebben wij gevraagd, op de kortst mogelijke termijn, 
enkele weken, dat standpunt te kennen. Het kabinet zal geen 
moeite hebben, zijn eigen standpunt daaromtrent te bepalen. 

De heer Van Thijn heeft een aantal opmerkingen gemaakt 
over de problematiek van de gemeenten. Hij heeft gevraagd 
welke de inhoud is van het samenhangende beleid dat het ka-
binet op dat punt wil voeren. Ik zou hem willen antwoorden 
dat dit in menig opzicht vragen naar de bekende weg is. Zie 
Keerpunt, zie ook naar het bestek van de confessionelen op dit 
punt: Een praktisch gelijke redenering volgt. De problematiek 
is naar mijn mening niet de inhoud van het te voeren beleid, 
maar het tempo van doorvoering. Daarmee zijn uiteraard ge-
moeid de financieel-economische mogelijkheden voor de ko-
mende jaren. In dit verband mag ik de aandacht vestigen op 
het gebruik van de woorden „voorrang" en „prioriteit" in de 
regeringsverklaring. 
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De heer Van Thijn heeft gelijk als hij zegt, dat de ge-

meenten in vele opzichten met de rug tegen de muur staan. 
Ook de heer Van der Lek heeft in dat verband gevraagd, of de 
Regering het probleem van de financiën van de gemeenten 
structureel wil aanpakken. De Regering wil dit inderdaad 
doen. Deze herstructurering zal door een aantal maatregelen 
haar beslag moeten krijgen, ten dele liggende op het gebied 
van de verdeling van het Gemeentefonds, maar voor een 
belangrijk deel op een ander gebied liggend. Ik denk hierbij 
aan de doeluitkeringen voor onder meer onderwijs, ik denk 
aan de rijksbijdragen in de tekorten van het openbaar vervoer 
en voor de stadsvernieuwing. Dat raakt een complex van 
maatregelen. Vandaar de passage in de regeringsverklaring 
over de wenselijkheid van een grotere coördinatie. Daarbij 
gaat het erom, dat verscheidene departementen rechtstreeks 
bemoeiingen hebben met voorzieningen die voor de lagere 
overheid van essentieel belang zijn en die belangrijke finan-
ciële consequenties hebben. Vandaar ook de behoefte en het 
besluit over de coördinatie van het beleid dat op dit punt zal 
moeten worden gevoerd. 

Uiteraard zal veel afhangen van de omvang van de mid-
delen die in het kader van een evenwichtig beleid passend in 
het gehele begrotingsbeleid voor zaken van de gemeenten ter 
beschikking kunnen worden gesteld. Daaromtrent zal het ka-
binet bij de opstelling van de begroting en van de meerjarenra-
mingen een nadere beslissing nemen. 

Er is door de heren Van Thijn en Wiegel en ook door an-
deren gevraagd om een kwantitatieve aanduiding van de voor-
genomen wijzigingen in de lopende begroting voor 1973. De 
heren Aantjes en Andriessen hebben ten aanzien van die voor-
genomen wijzigingen een waarschuwend geluid laten horen. 
Zoals ik in de verklaring gisteren reeds heb meegedeeld, wil 
het kabinet nog voor het zomerreces voorstellen bij de Kamer 
daaromtrent indienen. De heer Tilanus heeft gevraagd, of dit 
zo tijdig kan gebeuren, dat de Kamer die voorstellen ook nog 
kan behandelen. Wij zullen trachten, dit zo snel mogelijk te 
doen. Ik mag in redelijkheid zeggen, dat een termijn van vier 
tot zes weken vanaf de beëdiging van het kabinet geen onre-
deiijke termijn is. Het is ten slotte ook aan de Kamer om te 
beslissen of zij deze voorstellen wil behandelen. Ons streven is 
echter op een snelle indiening van de voorstellen gericht. 

Er is gevraagd naar de plannen van het kabinet ten aanzien 
van de fiscale politiek. De heren Wiegel, Andriessen, Van 
Thijn en anderen hebben hierover vragen gesteld. Er is gg-
vraagd naar een verdere verhoging van de belastingvrije voet, 
verscherping van de progressie, verbetering van het fiscale re-
gime voor de werkende gehuwde vrouw; de heer Tilanus heeft 
gevraagd naar de consequenties van het standpunt van het ka-
binet ten aanzien van de bij de Kamer in behandeling zijnde 
f 200 rentevrijstelling uit bezit; de heer Van der Lek heeft ge-
vraagd naar de omvang van de opbrengst van de vermogens-
winstbelasting. 

Ten aanzien van al deze opmerkingen en vragen merk ik op, 
dat men van het kabinet nu geen uitspraken mag en kan ver-
langen noch verwachten over onderdelen van het uitgaven- en 
het belastingbeleid voor 1974. Het kabinet heeft hierop een uit-
zondering gemaakt. Het heeft op twee punten als het ware 
voor zijn beurt gesproken, mijns inziens gefundeerd voor zijn 
beurt gesproken, namelijk waar het heeft uitgesproken, dat hoe 
dan ook in de begroting voor 1974 maatregelen in de vermo-
genssfeer zullen worden getroffen en waar het heeft gezegd, te 
willen afzien van voorstellen tot verhoging van de omzetbelas-
ting in 1974. 

De aankondiging van beide besluiten die uiteraard onder-
deel uitmaken van een veelomvattender complex van maatre-
gelen, waarop het kabinet zich de komende weken moet be-
raden en het nog eens zal moeten worden, is naar mijn mening 
gemotiveerd, omdat het kabinet het noodzakelijk acht, een 
aanduiding te geven van de richting waarin het een oplossing 
zoekt, ook voor het budgettaire beleid voor 1974. Dit is een 
oplossing, die onderdeel uitmaakt van en ook weer inhaakt op 

het te voeren anti-inflatiebeleid, dat in nauwe samenhang staat 
met het streven naar verkleining van inkomensverschillen. Dit 
is een duidelijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! De uitspraak dat er iets zou ge-
beuren in de vermogenssfeer past daarin, alsmede de aankon-
diging dat ter vermijding van nieuwe inflatoire impulsen het 
kabinet wil afzien van een verhoging van de omzetbelasting in 
1974. Uiteraard hebben dergelijke uitspraken betekenis en mo-
gelijk consequenties. Ik heb echter geen vrijheid - noch ben ik 
daartoe in staat - om ten aanzien van deze consequenties en 
de vraag wat deze betekenen voor andere vormen van inkom-
sten en voor het uitgavenbeleid in 1974 thans nadere mededc-
lingen te doen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
begrijp wel, dat de Minister-President niet exact kan aangeven, 
in welke richting zijn fiscale beleid zich gaat ontwikkelen. Hij 
zegt dat hij voor zijn beurt heeft gesproken, toen hij opmcr-
kingen maakte over de niet-verhoging van de b.t.w. en de 
maatregelen in de vermogenssfeer. Ik geloof dat het toch wel 
merkwaardig is, dat enerzijds in de regeringsverklaring allerlei 
uitgavenstijgingen worden aangekondigd en dat anderzijds de 
Minister-President het vandaag laat bij de opmerking, dat hij 
niets kan zeggen over allerlei belastingmaatregelen. Als hij 
zegt dat er geen verhoging van de omzetbelasting zal plaats-
vinden, moet dit mijns inziens betekenen een verhoging, niet 
met een paar miljoen, in de directe sfeer in algemene zin. Ik 
mag toch wel aan de Minister-President vragen, daarover 
enige indicatie te geven? 

Minister Den Uyl: Ik begrijp de belangstelling van de heer 
Wiegel. Ik wil proberen, hem enigszins te bevredigen door 
hem te verwijzen naar de programgrondslag van het kabinet. 
Men vindt in Keerpunt een voorziene stijgingsmogelijkheid 
van de belastingdruk met 0,6 pet. en in het program van de 
confessionelen met 0,5 pet. Voorts wijs ik op de conclusie 
van de heer Burger daaromtrent. Wat dit betreft, kan de heer 
Wiegel zelf nagaan wat in ieder geval voor het kabinet als een 
toelaatbare stijging van de belastingdruk in de programgrond-
slag van het kabinet is gegeven. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat begrijp ik, mijnheer de 
Voorzitter. Ik wil dan nu aan de Minister-President vragen, 
wat zijn oordeel is over de stelling in het program van de con-
fessionelen, dat de verhouding directe-indirecte belastingen 
niet zal behoren te worden gewijzigd. 

Minister Den Uyl: Daarover vindt de heer Wiegel nadere 
informatie in de conclusies van de heer Burger. Deze zullen 
voor het kabinet een licht zijn bij het bepalen van zijn stand-
punt in de komende weken. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mag ik aannemen dat hier 
niet over een zijlicht wordt gesproken? De verhouding van de 
druk tussen de beide categorieën is ook voor ons een uitermate 
wezenlijk punt. Ik vind dat als de Minister-President om hem 
moverende redenen nu reeds meent te moeten meedelen dat in 
enig begrotingsjaar van verhoging van de meest belangrijke post 
van de indirecte belastingen wordt afgezien, daarbij een uit-
spraak van het kabinet behoort over de vraag, wat de beleids-
tendenties voor de drukverhouding zijn. Ik wil hierover in dit 
debat van de Minister-President iets vernemen. Dit behoort 
naar mijn oordeel tot de grondslagen van het beleid. 

Minister Den Uyl: Ik kan de heer Andriessen in die zin vol-
ledig tevreden stellen door erop te wijzen dat ik zojuist niet ge-
heel toevallig een onderscheid heb gemaakt tussen het zijlicht 
van de conclusies van het pre-constituerende beraad en het 
volle licht van de conclusies van de heer Burger. Hij kan wat 
dit betreft dus gerust zijn. Wij zullen dit niet vergeten als het 
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kabinet zich over deze moeilijke vraagstukken de komende 
weken beraadt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
mij kunnen voorstellen dat - dit is uiteraard ook ter beoorde-
ling van de heer Andriessen - dit toch wel een wat vage beant-
woording van de vraag van de heer Andriessen is. 

Minister Den Uyl: Dat de heer Wiegel dit nu vindt. . . 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat vind ik niet alleen. Daar 
zitten er nog meer. 

Minister Den Uyl: Ik begrijp wel dat de heer Wiegel een 
aandrift heeft op dit punt in plaats van de heer Andriessen te 
gaan optreden. Ik wil in alle ernst nog eens zeggen dat het niet 
anders mogelijk is en dat ik het beslist onjuist zou vinden als 
ik andere dingen zou zeggen dan op dit punt in de program-
grondslag is vastgelegd. Dit is niet zomaar niets, dit heeft ui-
teraard betekenis voor het beleid van het kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de heer Wiegel nog een ant-
woord schuldig op zijn vraag naar de betekenis van het te ver-
wachten rapport van de studiegroep over de structurele begro-
tingsruimte. Hij heeft een verduidelijking gevraagd. Verleden 
jaar heeft de studiegroep enkele rapporten uitgebracht over het 
kwantitatieve kader van het structurele begrotingsbeleid, waar-
onder één over het toelaatbare begrotingstekort. 

De heer Nelissen heeft verleden jaar in de miljoenennota 
1973 nadere studie op dit laatste punt in het vooruitzicht 
gesteld. In het voorjaar heeft de heer Nelissen dezelfde studie-
groep opdracht gegeven de vraag van het toelaatbare tekort 
nader te bezien. Minister Duisenberg verwacht het desbetref-
fende rapport op zeer korte termijn en uiteraard zal dat rap-
port bij de besluitvorming van het kabinet in de komende 
weken een belangrijke rol spelen. 

In verband met de mij toegemeten tijd moet ik nu echt naar 
beperking gaan streven. Het kabinet blijft bij de formulering 
die het in de regeringsverklaring heeft gebruikt in verband met 
de wenselijke studie over de fiscale behandeling van rente-in-
komsten en rente-uitgaven. De heer Drees heeft hieraan een 
enkele beschouwing gewijd. Ik kan hem verzekeren, dat zijn 
beschouwing ongetwijfeld in die studie zal worden verwerkt. 

Ik kom tot de beantwoording van enkele vragen over het 
leefmilieu. De heer Wiegel en ook anderen hebben gevraagd 
naar de omvang van het woningbouwprogram. Nu de woning-
nood zich steeds duidelijker concentreert op de laagstbetaalden 
en - regionaal gezien - op het westen van het land, zal een 
extra inspanning nodig zijn een omvangrijk program, als dit 
wordt gehandhaafd, te richten op de leniging van deze nood. 
De bouw van goedkope woningen en een krachtige aanpak van 
de stadsvernieuwing kunnen rechtstreeks soelaas bieden. Het 
zal noodzakelijk zijn om de zogenaamde doorstroming 
krachtig te stimuleren, om daardoor enerzijds de verhuur van 
nieuwbouwwoningen te bevorderen en anderzijds in het be-
staande woningbestand voldoende woningen vrij te krijgen 
voor de laagste inkomensgroepen. In dat verband is ook ge-
sproken over huurbelasting. De heer Andriessen heeft hier-
tegen gewaarschuwd. Ik heb mij wel enigszins verwonderd 
over de wijze waarop het begrip ,.doorstromingsheffing" in de 
Kamer is behandeld. Er is indertijd een voorstel hieromtrent 
gedaan dat het uiteindelijk in de Eerste Kamer niet heeft ge-
haald en dat was ingediend door de toenmalige minister Schut. 
Ik meen dat de discussies, ondanks de bezwaren die er van 
verschillende kanten werden aangevoerd, toch zo verliepen, 
dat de bevordering van de doorstroming als zodanig toen op 
aanzienlijk minder emotionele weerstanden stuitte. Het vraag-
stuk komt aan de orde bij de discussie over het aangekondigde 
nieuwe huur- en subsidiebeleid. Ik moet echter wel onder-
scheid maken tussen de nota die op zeer korte termijn in de re-
geringsverklaring is aangekondigd met betrekking tot enkele 
urgente vraagstukken zoals de bevoegdheid van de Minister 

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om maxima 
voor de huren vast te stellen, de toepassing van de huurharmo-
nisatie, en de behandeling van het nieuwe huur- en subsidiebe-
leid waarover het kabinet zich nog meer fundamenteel moet 
beraden en waaromtrent wij ons voorstellen in het najaar de 
gedachten aan de Kamer te kunnen voorleggen. 

De heer Van Thijn vroeg naar nadere cijfers over dat bouw-
program. Behoudens enkele wijzigingen in de begroting voor 
1973, die wat dat betreft ook reeds enige weerslag in het jaar 
zullen hebben, kan kwantificering van het program voor 1974 
eerst bij gelegenheid van de indiening van de begroting voor 
1974 worden gegeven. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat is totaal onvoldoende, 
mijnheer de Voorzitter. 

Minister Den Uyl: Dit kan de geachte afgevaardigde wel 
vinden, maar het is nooit anders gedaan. Het bouwprogram 
voor het volgende jaar wordt bij de begroting vastgesteld. 

De heer Wiegel (V.V.D.): De Minister-President weet bij 
voorbeeld nog heel duidelijk, dat, toen het kabinet-De Jong 
optrad, dit kabinet als doelstelling had de bouw van 125 000 
woningen per jaar; in totaal voor vier jaar 500 000 woningen. 
De heer Van den Doel herinnert het zich misschien, als de 
Minister-President het zich niet herinnert. Nu vraag ik hem 
helemaal niet, precies te zeggen, of het in dit of in het vol-
gende jaar zal gaan om 150 000 of 160 000. Deze zin van de 
Minister-President zonder enige nadere aanduiding, mijn-
heer de Voorzitter, is echter mijns inziens bepaald volstrekt 
onvoldoende. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De heer Wiegel 
i vraagt naar de bekende weg. Hij vergeet, dat ik er gisteren in 

het begin van mijn verklaring uitdrukkelijk op heb gewezen, 
dat de heer Wiegel de gegevens daaromtrent kan vinden in de 

; programs. Deze zijn volledig van gelding. Hij kan de conclu-
sies van de heer Burger erop naslaan. 

i De heer Wiegel (V.V.D.): Ik vind, dat 

Minister Den Uyl: U kunt het wel vinden, mijnheer 
[ Wiegel. . . 

De heer Wiegel (V.V.D.): . . . . wanneer er gegevens in de 
, programs over staan, ik thans de Minister-President mag 
j vragen, wat het bouwprogramma voor de komende tijd is. 

Minister Den Uyl: En ik zeg, mijnheer de Voorzitter, dat de 
[ kwantificering voor het program-1974, zoals telkenjare ge-
t schiedt, wordt gegeven bij de indiening van de begroting. 

j De heer Wiegel (V.V.D.): Dan constateer ik, mijnheer de 
Voorzitter, dat de fraaie van di P.v.d.A., toen zij nog in de 

5 oppositie was, aan een kabinet eisen heeft gesteld, die zij, nu 
zij zelf in de Regering zit, niet kan waarmaken. 

j Minister Den Uyl: Helemaal niet, mijnheer de Voorzitter. 
2 Wij hebben gevraagd om de vaststelling van een program. Dat 
t ligt in ons program vast. Het is precies hetzelfde als datgene, 

wat wij als norm hebben gesteld ten aanzien van andere rege-
ringen. Maar bet ligt niet in de eerste plaats op mijn weg, 

•, vragen van deze aard te beantwoorden... . 
i , . . 

p De heer Wiegel (V.V.D.): Ik dacht, dat de Mimster-Presi-
dent zijn best deed ook het program van zijn eigen partij uit te 

e voeren. Maar als hij niet in staat, bereid is, dat program hier 
uiteen te zetten, is hij ver gevorderd. . . . 

e Minister Den Uyl: Neen, mijnheer Wiegel. U vraagt naar de 
r bekende weg. Ik heb gewezen op de gepubliceerde en beschik-
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bare programgegevens. Ik heb deze nog speciaal gebundeld 
aan de Kamer doen toekomen. Mijn opmerking slaat uitslui-
tend hierop, dat als u bij voorbeeld opmerkt - dat is uw goed 
recht, mijnheer Wiegel - dat de fractie van de P.v.d.A. op dit 
punt andere normen aanlegt ten aanzien van dit kabinet dan 
zij heeft gedaan ten aanzien van andere kabinetten, dan de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. wellicht de eerstgeroepene is 
erop te antwoorden. Het heeft in geen enkel opzicht de zin, die 
blijkbaar even werd gesuggereerd, alsof ik niet er prijs op zal 
stellen antwoord te geven. Niets liever dan dat, mijnheer de 
Voorzitter. Maar elke functie brengt beperkingen mee. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik moge 
de Minister-President nog één vraag stellen. Hij zegt: De heer 
Wiegel vraagt naar de bekende weg. Nu, laat ik dit dan eens 
een keer doen. Deze vraag naar de bekende weg is - de heer 
Minister-President herinnert zich ongetwijfeld zijn plannen, 
die hij aan de kiezers heeft voorgelegd - : Wat is van die plan-
nen terug te vinden - concreet en in getallen uitgedrukt - in 
het kabinetsbeleid? 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
moet toch niet moeilijk zijn, als het gaat om de bekende weg, 
daarop morgen bij de duplieken terug te komen. Ik zou het op 
prijs stellen, als die bekende weg dan ook in de Handelingen 
kon worden opgetekend. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Als de 
heer Van Thijn zo moet reageren en op dit moment niet zijn 
verweer bij de hand heeft, is dat een beetje zwakjes. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als 
u het mij toestaat, wil ik één opmerking maken. Deze be-
kende weg is niet zo bekend, want in het program van de 
christen-democraten staan geen aantallen. 

De heer Koekoek (B.P.): Die weg is in elk geval aan het 
publiek niet bekend. Daarom stel ik het op prijs, dat de Minis-
ter-President er nu op ingaat. Hij kan wel zeggen, dat hij daar-
voor niet de man is. Hij heeft er echter zo naar gestreefd onze 
Minister-President te worden en laat hij dan eens zo'n een-
voudig vraagje ook maar beantwoorden. 

Minister Den Uyl: Neen, mijnheer de Voorzitter! Ik blijf 
erbij - daarvan laat ik mij niet afbrengen - , dat mijn antwoord 
volstrekt redelijk en sluitend is, dat de detaillering van het 
kwantitatieve bouwprogram voor 1974 aan de Kamer wordt 
voorgelegd bij de indiening van de begroting, zoals telkenjare 
het geval is geweest. Dat is ook een volstrekt normale gang 
van zaken. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Dat is zeker zo, 
mijnheer de Voorzitter. Dit zijn nu de dingen, die op basis van 
de program,; in het licht van de conclusies van Burger moeten 
worden uitgevochten. Mijnheer Wiegel mag niet vragen, dat 
alle kiezers, die op de partijen, die regeringsverantwoor-
delijkheid dragen, hebben gestemd, nu al gaan zien, voordat 
het kabinet nog maar de kans heeft gekregen, beleid te voe-
ren, wat allemaal van de programs waar is gemaakt. Dat zai 
gebeuren aan het einde van de vierjarige regeringsperiode. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Maar mijnheer de Voorzitter! 
Misschien kan de heer Van den Doel straks iets zeggen. Hij 
heeft jarenlang in deze Kamer van het begin van het kabi-
nct-De Jong tot het einde daarvan elke keer weer over het 
bouwprogramma gesproken. Nu zegt de heer De Gaay 
Fortman: Aan het eind van de periode van het kabinet kunnen 
wij oordelen over het beleid. Ik zou graag morgen willen oor-
delen, maar dat betekent dan in de opvatting van de heer De 
Gaay Fortman dat het kabinet morgen verdwijnt. 

De heer Van den Doel (P.v.d.A.): De heer Wiegel heeft al 
lang kunnen oordelen. Het verschil tussen het kabinet-De Jong 
en de P.v.d.A. is, mijnheer Wiegel, dat wij onze aantallen vóór 

de verkiezingen hebben gepubliceerd, terwijl de heer De Jong 
en zijn kabinet met de aantallen pas na de verkiezingen kwa-
men. Dat is het verschil. Volgens dit programma stijgt het 
aantal nieuwe en ingrijpend verbeterde woningen dat in ge-
bruik wordt genomen tot ten minste 170 000 in 1977. Dit is 
vóór de verkiezingen gepubliceerd. Dat heeft de heer De Jong 
nog niet voor elkaar gebracht. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat is juist, mijnheer de Voor-
zitter, maar er is een tweede verschil tussen het kabinet-De 
Jong en dit kabinet. 

Het kabinet-De Jong wist wél in de regeringsverklaring te 
zeggen wat het ging doen en de Minister-President en de frac-
tievoorzitter van de grootste partij weten dat niet precies te 
zeggen. 

De heer Van den Doel (P.v.d.A.): Dit is reeds vóór de 
verkiezingen gezegd, mijnheer de Voorzitter: dat is het punt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Men kan dat toch wel even her-
halen, of is men zo snel het program vergeten? 

De heer Van den Doel (P.v.d.A.): U kunt toch lezen? 

De heer De Brauw (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
begrijp, dat „Keerpunt '72" toch het uitsluitende uitgangspunt 
van dit kabinet is. 

Minister Den Uyl: Er zijn vele conclusies getrokken, 
mijnheer de Voorzitter. Ik wil de vraag beantwoorden, die 
voor mij en voor dit kabinet ter zake doet, ten aanzien van een 
ander belangrijk punt, namelijk de grondpolitiek. 

Ik wil de heer Van der Lek mededelen dat, wat het kraken 
van woningen betreft, het kabinet zich op de kwestie van de 
wetsontwerpen dienaangaande beraadt aan de hand van de 
binnenkort te verwachten voorlopige verslagen van de Kamer 
over deze ontwerpen. 

Wat de grondpolitiek betreft, heeft de heer Tilanus zich zeer 
bezorgd getoond over de rechtszekerheid die in gevaar zou 
komen bij toepassing van onteigening tegen gebruikswaarde 
voor degenen wier bedrijf wordt onteigend. Ook de heer 

I Abma heeft van zijn zorg op dat punt doen blijken. 
Ik vind het wel plezierig om de heer Tilanus op dit punt te 

t mogen herinneren aan het werkprogram van de C.H.U. in 
\ 1971 - de heer Tilanus kent dit ongetwijfeld - waarin staat, 
r dat voor het bepalen van de prijs, welke de gemeente bij ontei-

gening of bij het gebruik maken van het voorkeursrecht dient 
te betalen, de gebruikswaarde van de grondslag moet zijn. Ik 
meen, wat dat betreft de heer Tilanus zeer wel te kunnen 

! troosten met de gedachte dat dit wel zeer specifieke punt uit 
het werkprogram van de C.H.U. zo maar door dit kabinet 

t wordt meegenomen. 

t De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Er is 
wel een verschil in terminologie. Er is hier namelijk gezegd, 

i dat de gebruikswaarde uitgangspunt is en in de mededelingen 
die gisteren zijn gedaan, heeft de Minister-President gezegd 
dat het geen uitgangspunt is, maar dat het de vergoeding is. 

< Ik wil eveneens opmerken, dat er nog een andere paragraaf 
j in hetzelfde program staat en dat men die twee paragrafen 

met elkaar in verbinding moet brengen. 
X In de andere paragraaf staat, dat indien aan agrarische on-
y dernemers beperkingen moeten worden opgelegd in het ge-
n bruik van de grond of in de uitoefening van hun beroep, of in-

dien de grond aan de agrarische bestemming moet worden ont-
e trokken, een genoegzame schadeloosstelling van eigenaren en 

pachters vereist is. 
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Dit is iets geheel anders dan hetgeen nu wordt gesteld, na 

meiijk dat wij alleen maar de gebruikswaarde zullen vergoeden 
- dat is al minder dan de grondslag - en dat daarbij eventueel 
nog enkele correcties kunnen komen. Neen, hier staat een ge-
heel andere maatstaf. 

Minister Den Uyl: Dat is juist. De nadere bepalingen die de 
heer Tilanus opleest, verschillen inderdaad van die, welke men 
althans zou kunnen aflezen uit de conclusies van het pre-con-
stitueiend beraad. Daarin ligt een duidelijk verschil. Dat zal te 
zijner tijd dan ook wel tot uitdrukking komen. 

Ik heb ook niet de pretentie te zeggen, dat - dit geldt na-
tuurlijk verschillende van de gemaakte opmerkingen - het ka-
binetsbeleid steeds aan de verlangens van de Kamer tegemoet 
zal kunnen komen. 

Op het punt van het regionaal beleid is gevraagd naar een 
uitbreiding daarvan. Naast nota's over de drie noordelijke pro-
vincies en Limburg heeft de heer Tilanus gevraagd naar een 
nota over de situatie in het oosten. Er is aandacht gevraagd 
voor de situatie in Brabant. De Regering stelt er prijs op de 
behandeling van de bij de Kamer zijnde nota's over Limburg, 
het noorden en over het spreidingsbeleid ten opzichte van 
ambtelijke diensten te doen plaatsvinden nog voor de derde 
dinsdag van september. Ik meen dat het niet onredelijk zou 
zijn als de Kamer het kabinet de mogelijkheid zou geven de 
verschillende opmerkingen, welke zeer terecht zijn gemaakt en 
waarin werd gevraagd om een specificatie van het regionaal 
beleid, te beantwoorden in de discussie die de Kamer met het 
kabinet zal gaan voeren bij de behandeling van die nota's. Ik 
zou daarnaar gaarne willen verwijzen. 

De heren Van Mierlo, Drees, Tilanus en Abma hebben ge-
vraagd, of de afsluiting van de Oosterschelde nu wel of niet 
wordt gestaakt. Er is een nota op zeer korte termijn toegezegd. 
In afwachting van die nota worden de werkzaamheden in de 
Oosterschelde voortgezet, omdat zolang geen tegengestelde 
beslissing is genomen, krachtens de Deltawet de Oosterschelde 
moet worden afgesloten. De werkzaamheden worden voort-
gezet, maar dit betekent niet dat daarmee wordt vooruitge-
lopen op die beslissing. De Minister van Verkeer en Water-
staat streeft ernaar, de toegezegde nota nog voor het zomer-
reces bij de Kamer in te dienen. De door de heren Drees en 
Van Mierlo gesignaleerde onzekerheid zal zodoende zo kort 
mogelijk kunnen zijn. 

De Voorzitter: Ik moet de leden, uitsluitend in verband met 
de tijd, vragen van interrupties af te zien. 

Minister Den Uyl: Dit spijt mij bijzonder, mijnheer de 
Voorzitter. Ik stel mij graag beschikbaar voor vele uren meer, 
maar ik weet dat dit niet in uw programma past. Het draagt 
aanzienlijk bij tot de aanhoorbaarheid van mijn antwoorden op 
- het is uitgeteld - meer dan 200 vragen die de Kamer kans 
heeft gezien te stellen. Misschien is het een modaliteit dat het 
antwoord op een aantal vragen schriftelijk zal worden gegeven; 
ik ben daartoe graag bereid. Ik moet echter enkele zaken 
overslaan om een aantal essentiële zaken in de door u mij toe-
gemeten tijd te kunnen behandelen. 

Ik kom thans op enkele vragen betreffende de werkende 
jongeren. Daarnaar is o.a. door de heren Van Thijn, An-
driessen en Van der Lek gevraagd. Wat stelt het kabinet zich 
voor te doen? Het kabinet stelt zich voor in augustus 1975 ten-
minste de tweede dag partiële leerplicht voor de 16-jarigen in 
te voeren. De vraag naar verdere uitbreiding in of na 1975 is 
nog in beraad. 

Naar de kwestie van de ontkoppeling van de leer- en 
arbeidsovereenkomst is door de heer Van Thijn gevraagd. Ver-
leden jaar is hierover een advies aan de Sociaal-Economische 
Raad gevraagd. De ministeriële vertegenwoordigers in de 
daartoe gevormde werkgroep van de SER hebben opdracht ge-
kregen op spoed aan te dringen bij het uitbrengen van dit ad-
vies. In afwachting van het advies, kan op dit moment nog 

geen uitspraak worden gedaan. Wij hopen dit snel Ie kunnen 
doen; de zaak wordt onder stoom gezet. 

Het komende jaar zal de Kamer een nota bereiken - er is 
ook door enkelen om gevraagd - met betrekking tot de ver-
dere schematisering en programmering van de voorzieningen 
ten behoeve van de werkende jongeren. Ik meen. dat de heer 
Andriessen daarnaar heeft gevraagd. 

De heer Van der Lek heeft gevraagd naar de voornemens 
van de Regering met betrekking tot de inhoud van vormings-
onderwijs voor de werkende jongeren. In juni zal een werk-
groep beginnen met het ontwerpen van kaders voor pro-
gramma's, waarin elementen van vormingswerk en beroepsbe-
geleidend onderwijs worden geïntegreerd. Daarnaast zullen on-
dcrwijskundige experimenten, gericht op de ontwikkeling van 
participatie-onderwijs, verder worden uitgebouwd. 

Door de heer Van Thijn is gevraagd naar de mogelijkheid 
om nog dit jaar de zogenaamde 35-schaal bij het lager on-
derwijs in te voeren. Ik verwijs in dit verband in de eerste 
plaats naar wat ik heb gezegd in de regeringsverklaring over 
de voorbereidende maatregelen om tot een geleidelijke verla-
ging van de leerlingenschalen bij kleuter- en lager onderwijs te 
komen. Schaalverlaging voor het gehele land is in 1973 nog 
niet mogelijk. De verwachtingen omtrent de beschikbaar ko-
mende aantallen onderwijzers voor het schooljaar 1973-74 
wettigen die mogelijkheid ook niet. Het kabinet zal voor het 
komende schooljaar, dus te beginnen in augustus, door verrui-
ming van het aantal leerkrachten de voorwaarde scheppen, 
waardoor het mogelijk zal worden het beschikbare potentieel 
aan leerkrachten ook daadwerkelijk in te zetten. Hierbij zullen 
met name extra faciliteiten worden gegeven aan on-
derwijsprobleemgebieden. 

Tot de heer Van Thijn kan ik zeggen dat wij streven naar 
constante bouwstromen. De Kamer zal in de toelichting op de 
begroting nader worden ingelicht over de scholenbouw. 

De in de regeringsverklaring aangekondigde nota over de 
harmonisatie van de welzijnswetgeving, wat het kabinet ziet als 
een van de fundamentele zaken die moeten gebeuren, zal het 
volgende jaar aan de Kamer worden aangeboden. Daar is nog 
veel voorbereidende arbeid voor nodig. 

In de in te dienen aanvullende begroting voor CRM voor 
1973 zullen bepaalde taken worden opgenomen, die waren 
voorgesteld in een tweetal verworpen amendementen. Boven-
dien wil het kabinet op bescheiden wijze een aantal knelpunten 
opruimen in enkele stedelijke en herstructureringsgebieden. In 
beginsel moeten wij ermee rekenen, dat de bedragen voor de 
CRM-begrotingen in de komende jaren relatief sterker zullen 
stijgen dan het totaal van de rijksbegroting. Ik zeg dit in ant-
woord op vragen, die terecht gesteld zijn, naar de prioriteiten. 
Overigens zeg ik, wat ook het confessioneel program zegt: 
Welzijnsbeleid staat centraal. Als wij dat als kabinet willen, 
heeft dat als consequentie dat men ermee rekenen moet dat de 
welzij nsuitgaven relatief sterker zullen stijgen in de komende 
jaren dan het totaal van de rijksuitgaven. 

De heer Drees (DS'70): Het begrip „welzijn" wordt veel te 
veel gelijkgesteld aan CRM. De gemeenten hebben vele taken 
op dit terrein; voorts zijn er bij voorbeeld waterzuivering en 
nog tal van andere zaken. Ik vind het een hoogst verwarrende 
zaak als men de televisie, de bijstandsuitgaven of monumenten-
zorg als welzijn gaat boeken en alle andere departementen en 
de gemeenten niet. Ik geloof dat wij voor deze verwarring zeer 
moeten oppassen. 

Minister Den Uyl: Ik geloof dat dit een opmerking is, 
waarmee het kabinet zijn voordeel kan doen. In beginsel is het 
juist dat het gaat om welzijnsvoorzieningen. Die zijn niet uit-
sluitend te onderkennen op de begroting van CRM. Ik begrijp 
dat de heer Drees pleit voor uitbreiding van dit beginsel over 
andere begrotingen. 

De heer Andriessen meende in de formulering van de regc-
ringsverklaring met betrekking tot het opnamebeleid in de be-
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jaardenoorden een tegenstelling te zien tot het door de Kamer 
in de motie-Van Dijk aangenomen beleid. Dat is niet bedoeld. 
Bedoeld was duidelijk te maken, dat het kabinet de uitvoe-
ringsmaatregelen zou nemen die de motie beoogt: ervoor te 
zorgen dat alleen zij opgenomen worden, die dat ook nodig 
hebben. 

Bij de omroep heeft de heer Drees gevraagd naar het lichte 
programma. Dat kan naar het oordeel van het kabinet worden 
gerealiseerd zonder wijziging van de Omroepwet en ook zonder 
de oprichting van een nieuw zendstation. Het kan zeer wel 
worden gebracht door de omroep op basis van artikel 45 van 
de Omroepwet, dat de uitzending van een continu program 
voorschrijft. De Regering vertrouwt dat de omroep bij de pro-
grammering rekening zal houden met de verwachtingen van 
het publiek. 

Bovendien wil de Regering onderzoeken, mede gelet op de 
behoefte van de luisteraars, of het technisch-financieel mo-
gelijk is op korte termijn tot enige uitbreiding van de radio-
zendtijd te komen, waardoor het uiteraard nog iets gemak-
kelijker zal worden aan de gebleken behoefte op het gebied 
van de radioprogrammering te voldoen. 

Wat de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs 
betreft, de memorie van antwoord op het zeer uitgebreide 
voorlopig verslag van de Kamer wordt op het ogenblik voorbe-
reid en zal dit najaar worden ingediend. 

Ik kom nu op het collegegeld en de studiefinanciering. Tal 
van woordvoerders hebben verduidelijking gevraagd over dit 
beleid. Voor het lopende cursusjaar bedraagt het collegegeld 
f 1000. 

Daarin wordt nu geen verandering meer gebracht. De fei-
telijke situatie wordt bevroren, maar daardoor blijft een onbe-
vredigende situatie bestaan. Er zijn studenten die wèl en er zijn 
studenten die niet hebben betaald. Dat kan zo niet blijven. 
Daarom zal een verrekening plaatsvinden in een stelsel van 
studiefinanciering, zoals dat vanaf cursusjaar 1974-1975 zal 
gaan functioneren. 

Het hoe van deze verrekening wordt nog bekeken, maar 
over het beoogde resultaat kan duidelijkheid worden verschaft. 
Via de verrekening zal ervoor worden zorggedragen dat de 
studenten die in het lopende cursusjaar f 1000 hebben betaald 
niet worden benadeeld ten opzichte van studenten die niet 
hebben betaald. Het nieuwe stelsel van studiefinanciering is in 
bewerking. Daarmee wordt haast gemaakt. Gestreefd wordt 
naar het zo spoedig mogelijk verschijnen van een nota met een 
uiteenzetting over dit stelsel. Invoering voor het cursusjaar dat 
over een paar maanden begint, 1973-1974, is niet mogelijk. 
Daarvoor is de tijd veel te krap. Dat zal 1974-1975 moeten 
worden. Tussen de huidige regeling en het nieuwe stelsel moet 
dus een overbrugging komen. Daarvoor wordt een eenmalige 
regeling getroffen: f 500 collegegeld, met de mogelijkheid dit 
bedrag op schuldbekentenis te voldoen en het na de studie 
terug te betalen. Er is dus, in tegenstelling tot de huidige situ-
atie, ook in dit overgangsjaar voorzien in een financieringsmo-
gelijkheid. 

Terecht is gevraagd, hoe dit nieuwe collegegeld van f 500 
met terugbetalings- en leningsmogelijkheid aan een wettelijke 
basis komt. Als het enigszins mogelijk is, zal de bestaande 
Collegegeldwet in één keer worden aangepast aan de defini-
tieve regeling die van 1974-1975 af zal gelden. Dit is ook 
technisch denkbaar door het betalen op basis van de geldende 
wet in tweeën te knippen. Dit is een mogelijkheid, die trou-
wens al eerder is overwogen. Na overleg met de instellingen 
zal eer. maatregel worden genomen, die het de instellingen mo-
gelijk zal maken op eenvoudige wijze vast te stellen of de 
bijdrage is voldaan. 

De heer Vermaat (A.R.P.): U zegt dat het doormidden 
knippen mogelijk is. Wij hebben dat de vorige keer besproken 
en toen is gezegd, dat dit in strijd is met de wet. U zult dus 
toch de wet daarvoor moeten veranderen. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Mag ik het ant-
woord op die tegenwerping, waarop ik dan weer een contrair 
antwoord heb gehad in de discussie, in tweede termijn geven? 
De opmerking van de heer Vermaat is uiteraard besproken, 
maar ik wil haar gewoon bespreken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
nog één vraag. De Minister-President heeft helemaal uiteen-
gezet hoe hij het beleid gaat voeren; het gaat mij ook allemaal 
een beetje vlug. Mijn enige concrete vraag is de volgende: 
Wordt voor het studiejaar, waarvoor de f 1000 voor het eerst 
heeft gegolden, de zaak nu ook teruggedraaid tot f 500? 

Minister Den Uyl: In het kader van de studiefinanciering is 
dat mogelijk, mijnheer Wiegel. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik vraag niet of het mogelijk is. 
Gebeurt het ook? 

Minister Den Uyl: Ik heb zoeven gezegd, dat men nog 
nader ingelicht wordt over de wijze van verrekening. 

In dit verband zou ik nog een opmerking willen maken over 
de motie-Drees. Zoals in de conclusies van de heer Burger 
terecht is gezegd, ging het erom een modaliteit te vinden die 
aan de grote spanningen, die zijn ontstaan binnen de univer-
sitaire instellingen, op een redelijke en verantwoorde wijze 
een einde te maken en te komen tot normale verhoudingen. 
De Regering zal proberen de situatie, die ontstaan is door een 
wetgeving die ook gebreken heeft vertoond, waardoor m.b.t. 
grote groepen studenten volstrekte onduidelijkheid is ontstaan, 
vanuit die nieuwe opstelling te benaderen. Getracht zal worden 
de samenspraak met de studenten en de andere geledingen van 
de universiteiten te herstellen. Samenspraak en samen denken 
met alle betrokkenen zullen hard nodig zijn, willen wij een op-
lossing vinden voor de problemen van wetenschappelijk on-
derwijs en onderzoek. In die situatie zullen op korte termijn 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen vertegen-
woordigers van universiteiten en hogescholen worden uitgeno-
digd voor oriënterende besprekingen om een aanzet te maken 
voor de door dit kabinet zozeer gewenste normalisatie van de 
situatie aan de universiteiten. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit licht zou ik aanvaarding van 
de door de heer Drees ingediende motie nadrukkelijk willen 
ontraden. Hierbij ga ik nog voorbij aan de mijns inziens zeer 
eenzijdige zienswijze die in de laatste alinea van de motie 
wordt gegeven. 

Ik kom bij de opmerkingen die zijn gemaakt naar aanleiding 
van het hoofdstuk democratisering van de regeringsverklaring. 
Verschillende afgevaardigden, onder meer de heren Van 
Mierlo, Van Thijn en Andriessen, hebben het vraagstuk van de 
relatie tussen de uitspraak van de kiezers en de regeringsvorm 
aan de orde gesteld. De regeringsverklaring vermeldt dat bij de 
voorbereiding van de algehele grondwetsherziening de voor-
stellen van de staatscommsissie-Cals-Donner een belangrijk 
gegeven zullen vormen, met name ten aanzien van de vraag 
hoe bereikt kan worden dat bij de verkiezingen de kiezers een 
uitspraak doen over de te vormen regering. 

De Regering heeft dit onderdeel van het rapport van de 
staatscommissie-Cals-Donner met name vermeld, nu het ver-
loop van de laatste kabinetsformatie zo duidelijk heeft doen 
zien dat het hier een van de belangrijkste staatsrechtelijke 
vraagstukken van deze tijd betreft. 

Overigens zal het de heer Wiegel bekend zijn dat onder de 
voorstellen van de staatscommissie-Cals-Donner er ook een 
voorkomt over de vergroting van de invloed van de kiezers op 
de regeringsvorming door invoering van een districtenstelsel. 

De heer Wiegel vroeg zich af of niet moest worden ge-
komen tot institutionalisering van de motie-Kolfschoten inzake 
een voordracht door de Tweede Kamer aan de Koningin met 
betrekking tot de aanwijzing van een kabinetsformateur. Ik 
vind het natuurlijk plezierig dat de heer Wiegel oog heeft voor 
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de noodzaak van beraad over de wijze van regeringsvorming in 
ons staatkundig bestel. De gang van zaken tijdens de langdu-
rige kabinetsformatie heeft nog eens onderstreept dat hier 
sprake is van een problematiek die dringend aandacht vraagt. 
Ik verwijs echter naar de aangekondigde nota inzake de herzie-
ning van de Grondwet en het daarbij te voeren beleid. 

De heer Van Mierlo heeft gevraagd naar de wet op de open-
baarheid van bestuur. Het is bekend dat onder het vorige ka-
binet de indiening van een dergelijk wetsontwerp moeilijkheden 
heeft ondervonden. Het kabinet heeft daarvan ook mededeling 
gedaan. Het streven van het nieuwe kabinet is er ongetwij-
feld op gericht een dergelijke wet zo snel mogelijk bij de 
Kamer in te dienen. Wij vragen echter de ruimte en de tijd 
om ons te bezinnen op de problemen - ten dele problemen 
van technische aard - die zijn gerezen bij de invoering. 

Ik vind het erg verheugend dat in het algemeen in de Kamer 
zeer positief is gereageerd op wat het kabinet heeft mcdege-
deeld over zijn voornemens met een bespoediging van een 
verdere herziening van het ondernemingsrecht en de positie 
van de ondernemingsraden. 

De heer Van Thijn heeft nog ter sprake gebracht de vrijheid 
van meningsuiting en het recht van vereniging en vergadering 
in de werksituatie. Ik meen te begrijpen wat hiermee wordt be-
doeld. Ik kan de heer Van Thijn een nadere gedachtenwisse-
ling in het kabinet over een nadere wettelijke regeling daarom-
trent toezeggen. Ik neem op mij dit ook te betrekken bij de in 
het vooruitzicht gestelde adviesaanvrage. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijn hoofdvraag was of het 
kabinet bereid is tot een gerichte adviesaanvrage te komen, 
aan een termijn gebonden, zodat inderdaad het jaar 1975 als 
streefdatum kan worden gehaald. 

Minister Den Uyl: De wet kent niet het aan een termijn 
binden van een adviesaanvrage. Wij hebben natuurlijk wel de 
mogelijkheid - mijn opvatting daaromtrent heb ik in een ander 
verband al uiteengezet - op de grootst mogelijke spoed aan te 
dringen. Natuurlijk blijft er ook een verantwoordelijkheid van 
het kabinet bestaan. Die is tot uitdrukking gebracht in de zin-
snede dat in e'.k geval wordt gestreefd naar partiële invoering 
in 1975. Er bestaan naar mijn mening geen bezwaren tegen 
het voorleggen van concreet uitgewerkte alternatieven aan de 
SER. Het kabinet zal het beleid in die zin toespitsen. 

De Voorzitter: Mag ik de Minister-President vragen, nu het 
half acht is, hoeveel tijd hij nog nodig denkt te hebben voor 
het afronden van zijn betoog? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! U stelt mij nu 
een gewetensvraag. De tijd, die ik nog nodig heb, hangt af van 
wat de Kamer van mij vraagt en wat zij van mij verdraagt. Ik 
vrees, de notities doorlopend, dat ik als ik alle gemaakte op-
merkingen wil beantwoorden toch zeker een drie kwartier a 
een uur nodig zal hebben. Als u mij toestaat, mij tot de hoofd-
zaken te beperken - ik heb al medegedeeld dat ik gaarne be-
reid ben, de Kamer nog schriftelijk enige informatie te geven 
over meer gedetailleerde punten - meen ik de uitspraak voor 
mijn rekening te kunnen nemen, dat mijn antwoord binnen een 
half uur rond is. 

De Voorzitter: Gehoord deze verwachting van de Minister-
President, stel ik de Kamer voor, de vergadering nu te 
schorsen en haar om 21.00 uur te hervatten met de voortzet-
ting van het antwoord van de Minister-President. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kan uw voorstel niet helemaal volgen. Hoe moet dan het frac-
tieberaad over het antwoord van de Minister-President worden 
gevoerd? 

De Voorzitter: Ik begrijp, dat de Kamer enige tijd nodig zal 
hebben om zich op haar tweede termijn te beraden. 

Ik heb er echter wel bezwaar tegen, de avondpauze nog 
langer uit te stellen. Ik heb geprobeerd de gang van zaken zo 
goed mogelijk te plannen, zoals uit het verspreide tijdschema 
blijkt. Het is mij niet mogelijk gebleken, mij precies aan het 
plan te houden. 

Ik meen, dat de Kamer eerder prijs zal stellen, zoals mijns 
inziens ook blijkt uit de interrupties, op een uitvoerig ant-
woord van de Minister-President dan op een verkort antwoord. 

Ik leg het oordeel echter in handen van de Kamer. Is het 
meer in overeenstemming met de gevoelens van de Kamer dat 
de Minister tot een uur of acht doorgaat met zijn (verkorte) 
antwoord? 

Naar mijn indruk is dit het geval. 
Ik stel dan ook voor, de Minister-President nu in de gele-

genheid te stellen, ongestoord zijn antwoord voort te zetten, 
zodat hij om ongeveer acht uur klaar kan zijn. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
zou de Minister-President wel de vrijheid willen geven om in 
aile rust zijn antwoord uit te spreken zonder door de zweep 
van de tijd te worden opgejaagd. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
sluit mij bij die opmerking aan. Ik heb eerlijk gezegd meer be-
hoefte aan een wat langer en uitvoerig antwoord dan aan een 
bekort antwoord, dat het, naar ik vrees, noodzakelijk zal 
maken om in de tweede termijn de probleemstelling opnieuw 
naar voren te brengen, met ais gevolg dat het antwoord dan 
in tweede termijn toch weer meer tijd zal vergen. 

Ik vind het voor de verdere oordeelvorming beter, dat de 
Minister-President nu het antwoord geeft, zoals hij dat meent 
te moeten doen, ook al betekent dat, dat wij dan nu wat langer 
moeten vergaderen. 

Ik zou zeggen: Laat de Minister-President zijn antwoord 
maar afmaken, dan houden wij ons wel aan het tijdschema 
dat is afgesproken. 

De heer Koekoek (B.P.): Als wij nu gewoon doorgaan, 
mijnheer de President, waar blijven wij dan? Zeven uur is 
altijd zo'n beetje het uiterste tijdstip waarop wij gaan eten. Als 
wij doorgaan wordt het na achten. 

Is het niet beter, morgen het kijken naar de voetbalwedstrijd 
tussen Ajax en Juventus maar te vergeten en het landsbelang 
te laten voorgaan? 

Wij hebben nu na een half jaar eindelijk een nieuw kabinet 
en een nieuwe Minister-President. Dan kunnen wij nu toch niet 
zeggen, dat er te veel vragen te beantwoorden zijn en dat daar-
voor geen tijd is? 

Ik zou als ik u was, mijnheer de President, orde op zaken 
stellen, de vergadering nu tot negen uur schorsen en desnoods 
ook morgenavond, of volgende week een dag dan te verga-
deren over de regeringsverklaring. 

De Voorzitter: Aangezien, naar mij blijkt, de Kamer in 
meerderheid het antwoord van de Minister-President graag 
nog voor de avondpauze beluistert, geef ik nu wederom het 
woord aan de Minister-President. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nu toe 
aan de beantwoording van een aantal opmerkingen op het ter-
rein van de internationale samenleving. Verschillende sprekers 
hebben vragen gesteld over de democratisering van de Euro-
pese Gemeenschappen en de uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europese Parlement. Het democratiseringsbeleid komt 
in het bijzonder tot uitdrukking bij de overgang van de eerste 
naar de tweede fase van de Economische Monetaire Unie. 

Ik wil er nogmaals geen misverstand over laten bestaan, dat 
naar het oordeel van de Regering het toekennen van nieuwe 
bevoegdheden aan de Europese Gemeenschap onverbrekelijk is 
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verbonden en noodzakelijkerwijs gepaard dient te gaan met 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement. 

De totstandkoming van rechtstreekse verkiezingen is even-
eens urgent, maar is niet op die wijze gekoppeld aan de tot-
standkoming van de tweede fase van de Economische en Mone-
taire Unie. Wel is het streven van de Regering erop gericht, zo 
spoedig mogelijk een datum te fixeren, waarop een nadere be-
sluitvorming hieromtrent zou kunnen plaatsvinden. 

De heer Tilanus heeft mij gevraagd om een nadere uitspraak 
met betrekking tot de NAVO. Ik wil nog eens herhalen, wat 
het kabinet heeft gezegd in de regeringsverklaring, namelijk 
dat de Regering de voortzetting van het NAVO-lidmaatschap 
ziet in het perspectief van de verzekering van veiligheid en 
ontspanning in Europa. Ik heb er geen behoefte aan en ik ben 
ook niet bereid dat anders te stellen. Het is naar ik meen ge-
heel overeenkomstig datgene wat ook programmatisch daar-
omtrcnt in de grondslag van het kabinet is geformuleerd. Ik 
vind ook, dat als ik dat zeg, dat toereikend behoort te zijn. 
Het is het standpunt van het kabinet. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik 
nog even wat vragen? U hebt als antwoord alleen maar her-
haald wat u ook in de regeringsverklaring hebt gezegd. Ik heb 
gevraagd, of u de uitlating van de heer Van der Stoel, 
waarmee ik het volstrekt eens was, wilt onderschrijven. 

Minister Den Uyl: Ik weet niet, op welke uitlating dat slaat. 

De heer Tilanus (C.H.U.): De uitlating, dat niet zal worden 
gesleuteld aan het lidmaatschap van de NAVO. 

Minister Den Uyl: Dat is mijn opvatting, mijnheer de Voor-
zitter. „Sleutelen" is trouwens een uitdrukking, die ik reser-
veer voor slechte zaken. Daar heb ik natuurlijk geen moeite 
mee, al vind ik het niet zo aardig, dat de heer Tilanus per-
sisteert. Wat de Regering erover zegt is namelijk naar mijn 
mening toereikend. 

Naar aanleiding van vragen over Griekenland, Portugal en 
de NAVO wil ik erop wijzen, dat de Regering bijzondere bete-
kenis hecht aan de preambule van het NAVO-verdrag. Dat zal 
op de komende vergadering van de Ministerraad van de 
NAVO in Kopenhagen duidelijk tot uiting worden gebracht. 
Voorts zal op grondslag van de op 2 december 1971 door de 
Kamer aanvaarde motie-Van der Stoel in nauw overleg met 
gelijkgezinde regeringen worden gezocht naar de meest doel-
treffende manier om democratische verhoudingen in deze 
landen te bevorderen. 

Wat het vraagstuk van de wapenleveranties aan de Portu-
gese gebieden in Afrika betreft wil ik de heer Van Thijn en an-
deren nog eens de verzekering geven, dat deze Regering erop 
zal toezien, dat de resoluties van de Veiligheidsraad betref-
fende een embargo voor wapens die in de Portugese gebieden 
in Afrika zouden kunnen worden gebruikt, ook stipt door Ne-
derland zullen worden nageleefd. 

De heer De Gaay Fortman heeft een aantal indringende 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de bewapenings-
wedloop met name op het gebied van de kernwapens. In de re-
geringsverklaring is al tot uitdrukking gebracht, dat dit kabinet 
bijzondere aandacht zal geven aan de problematiek van de 
kernwapens. Voor zover het gaat om de wedloop in strategi-
sche wapens wil ik opmerken, dat dit vraagstuk natuurlijk in 
de eerste plaats bij uitstek de twee grote kernmogendheden be-
treft. Het is op zichzelf een bemoedigende ontwikkeling, dat 
verleden jaar in het kader van de SALT-besprekingen enkele 
beperkende regelingen van kwantitatieve aard tussen de Ver-
enigde Staten en de Sovjet-Unie tot stand zijn gekomen. Dat is 
echter een eerste stap, die door verdere overeenkomsten zal 
moeten worden gevolgd, met name met betrekking tot een be-
perking van de kwalitatieve bewapeningswedloop. De Regering 
rekent erop, dat bij de nu in gang zijnde tweede fase van de 
SALT-besprekingen ook op dit laatste gebied vorderingen 

zullen worden gemaakt. De Amerikaanse regering houdt haar 
NAVO-bondgenoten voortdurend op de hoogte van het ver-
loop van deze onderhandelingen. Mede aan de hand van deze 
inlichtingen is de Regering in staat zich een eigen oordeel te 
vormen en haar stem te laten horen. 

Wat de tactische kernwapens in Europa betreft, is er in de 
regeringsverklaring al blijk van gegeven, dat wij een nader on-
derzoek naar de betekenis van juist deze wapens voor de stra-
tegie van het aangepaste antwoord willen laten instellen. Het is 
niet de bedoeling van het kabinet, naast het Instituut voor Vre-
desvraagstukken ook het Polemologisch instituut te Groningen 
of andere universitaire instituten om advies over deze proble-
matiek te vragen. Het Instituut voor Vredesvraagstukken zal 
het materiaal voor een advies aan de Regering vergaren en 
verwerken. De gedachte is, dat het instituut daartoe onder 
meer op een breed en representatief samengestelde groep 
van deskundigen, ook mensen van het Polemologisch insti-
tuut te Groningen, een beroep zal willen doen. 

Aangezien centrale onderdelen van de brief van een aantal 
polemologen, waaraan de heer De Gaay Fortman heeft herin-
nerd, juist betrekking hebben op de plaats van de tactische nu-
cleaire wapens van de NAVO-strategie, zal de beantwoor-
ding van de brief ten dele tot uitdrukking kunnen komen in de 
standpuntbepaling van de Regering naar aanleiding van het ad-
vies, dat nu aan het Instituut voor Vredesvraagstukken wordt 
gevraagd. 

Ik kan eraan toevoegen, dat de Regering er voorstander van 
is en zulks ook al in NAVO-kringen heeft uitgesproken, dat in 
de loop van de MBFR-onderhandelingen bepaald ook het pro-
bleem van de tactische nucleaire wapens in centraal Europa in 
beschouwing wordt genomen. 

Ik wil nog eens zeggen, dat de afwijzing van de gedachte 
van een Europese kernmacht door de Regering op zowel prin-
cipiële als praktische gronden berust. Wat betreft de Europese 
kernmacht als onderhandelingsobject wijst de Regering op het 
non-proliferatieverdrag, dat reeds aan het parlement ter goed-
keuring is voorgelegd. Volgens een algemeen aanvaarde inter-
pretatie van dit verdrag zijn de niet-nucleaire landen die dit 
verdrag ratificeren daarmee tevens gehouden tot het afzien 
van deelneming aan enigerlei vorm van Europese kernmacht, 
zolang in West-Europa op het gebied van defensie en buiten-
landse politiek niet een federaal gezag tot stand is gekomen. 
De Franse regering is de afwijzende houding van het Neder-
landse kabinet ten aanzien van kernproeven in de Pacific dui-
delijk bekend. 

De heer De Gaay Fortman heeft gewezen op de noodzaak 
van een uitdieping van het begrip sociale verdediging. In inter-
departementaal overleg zullen de mogelijkheden van de ge-
dachte van wat de heer De Gaay Fortman heeft aangeduid als 
sociale verdediging nader worden betrokken. 

De heer Wiegel heeft gevraagd, of de Regering bereid is, de 
Kamer vooraf in te lichten, alvorens het overleg in de NAVO 
te openen over de daarvoor in aanmerking komende beleidsbe-
slissingen ter zake van de defensie. Dat kan ik hem toezeggen 
in die zin, dat de Kamer gelegenheid zal krijgen, zich een oor-
deel te vormen over het te voeren defensiebeleid in het kader 
van de aan de Kamer toegezegde defensienota. Overleg over 
mogelijk te nemen maatregelen zal het best kunnen plaats-
vinden in de vaste Commissie voor Defensie, waarbij dan te-
vens ook het oordeel van bondgenoten in beschouwing kan 
worden genomen. 

De Regering heeft er prijs op gesteld, in de verklaring een 
passage op te nemen over de NAVO-consultatieprocedure, in-
dien de te nemen beslissingen hiertoe aanleiding zouden geven. 
Daarmee heeft zij ook welbewust de indruk willen vermijden, 
dat het voornemen zou bestaan, eenzijdig beslissingen te 
nemen, zonder rekening te houden met het oordeel van bond-
genoten. 

Wat het concrete vraagstuk van de nucleaire taak van de 
Koninklijke luchtmacht betreft - de heer Van Thijn heeft er 
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naar gevraagd - verwijs ik naar de defensienota, die daarover 
mede zal handelen. 

De heer Wiegel heeft gevraagd, hoe het voornemen van de 
Regering om bij Defensie een betere verhouding tussen de ex-
ploitatiekosten en de investeringen te bereiken, zich laat rijmen 
met verkorting van de eerste oefentijd. 

Het kabinet is van mening, dat deze doeleinden zich laten 
verenigen; in de Defensienota zal over de wijze, waarop dit 
kan gebeuren, dan ook een nadere uiteenzetting worden ge-
geven. 

Een actuele zaak, waarover de heren Van Thijn en De Gaay 
Fortman vragen hebben gesteld, betreft deelneming van ons 
land aan het Lance-project, de partiële vervanging van het Ho-
nest John raketwapensysteem. Ik kan de Kamer daarover het 
volgende meedelen. Bij het optreden van het kabinet bleek, dat 
de procedure die zou moeten leiden tot vervanging van het 
Honest John raketwapensysteem door het Lance-systeem in een 
vergevorderd stadium verkeerde. Het plan is de invoering van 
de Lance in bondgenootschappelijke verdediging van Europa 
te doen geschieden in het kader van een samenwerkingsproject 
van België, Duitsland, Italië, Nederland en Engeland. In ver-
band met het aflopen van bepaalde aanbiedingen, waarop be-
stellingen zouden moeten plaatsvinden, zou een beslissing 
daarover eind mei genomen moeten worden. Het kabinet heeft 
zich op het standpunt gesteld, hoezeer de beleidsvormings- en 
beleidsvoorbereidingsprocedure ook gevorderd was, zich op 
deze zaak grondig te willen beraden. Met het oog daarop heeft 
de Minister van Defensie uitstel gevraagd, en gekregen, van 
de te nemen beslissing tot eind juni, waardoor hij tevens 
de gelegenheid krijst een en ander op de eerstkomende ver-
gadering van de Eurogroep, die op 6 en 7 juni wordt gehou-
den, te bespreken. 

Het kabinet heeft een eerste bespreking aan deze zaak 
gewijd en zal vrijdag daarop dieper ingaan. Het kabinet zal bij 
zijn besluitvorming een aantal zaken hebben te overwegen. 
Welke afspraken zijn door een voorafgaand kabinet over deTe 
zaak gemaakt in bondgenootschappelijk verband? Wat is de 
betekenis van het tot dusverre gevoerde bondgenootschappelijk 
overleg, opdat komt vast te staan, welke ruimte er is voor na-
dere besluiten over al dan niet deelneming? Uiteraard speelt 
hier mede de vraag om welke redenen en met welke bedoe-
lingen het vorige kabinet de deelneming aan het Lance-pro-
ject aan de orde heeft gesteld en daarover besprekingen 
heeft gevoerd. 

Het ligt voor de hand, dat de Kamer omtrent de besluitvor-
ming van het kabinet in deze moeilijke zaak - die het bij zijn 
optreden heeft aangetroffen - zo snel mogelijk zal worden in-
gelicht. 

De heer Bakker (C-P.N.): Zo te horen, is het er al bijna! 

Minister Den Uyl: Neen, mijnheer Bakker. Het gehele ka-
binet is zich zeer goed bewust van hetgeen daarover in de pro-
gramgrondslag staat en het wenst zich dit ook voortdurend 
bewust te blijven. Dit is één voorbeeld uit vele. Het kabinet 
treedt op in juni, 9 maanden na de vaststelling van 
bijvoorbeeld het program van de progressieven, in de eerste 
week van oktober vorig jaar. Het treft dan situaties aan, 
waarbij afspraken zijn gemaakt, voorbereiding ter zake van be-
sluitvorming is getroffen. Soms maakt dit heroverweging nood-
zakelijk. Het kabinet wenst dit met een grote openheid te 
doen, lettend op hetgeen het programmatisch heeft gesteld en 
afwegende, welke ernstig te nemen afspraken zijn gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk, dat het kabinet op 
het standpunt staat: Afspraak is afspraak, maar wat de NAVO 
betreft is er juridisch gesproken, één verplichting - vastgelegd 
in een verdragsartikel - namelijk, dat de leden elkaar bijstaan 
in geval van een aanval. Al het andere berust op vrijwillig aan-
gegane afspraken, besprekingen, overeenkomsten. Uiteraard 
dienen die afspraken ook getoetst te worden. Het kabinet zal 

op dit punt zijn eigen beleid gaan voeren, ook in de daarop be-
trekking hebbende internationale organen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Wat ook de stand van de 
afspraken moge zijn, het parlement staat nog volledig vrij, 
omdat, voor zover ik weet, het parlement nimmer over deze 
zaak is geraadpleegd. 

Minister Den Uyl: Uiteraard, mijnheer de Voorzitter! Het 
parlement heeft hier opnieuw een eigen verantwoordelijkheid. 

Ik heb er behoefte aan te zeggen naar aan'eiding van op-
merkingen, gemaakt door de geachte afgevaardigden de heren 
Bakker, Van der Lek en Van Thijn en betrekking hebbend op 
het lot van de politieke gevangenen in onder meer Vietnam en 
Indonesië, dat het kabinet het tot een bijzondere taak rekent, 
aan de kwestie van de politieke gevangenen waar zij zich ook 
ter wereld bevinden grote aandacht te schenken en, waar mo-
gelijk, initiatieven te nemen om verlichting in hun lot te 
brengen of hun vrijlating te bevorderen. Ik wil er echter de 
aandacht van de Kamer voor vragen, dat, waar het gaat om 
acties ter verlichting van het lot van politieke gevangenen of de 
vrijmaking en bevrijding van politieke gevangenen, het soms 
gewenst kan zijn, bekendmakingen omtrent de activiteiten 
niet te afficheren. Het kabinet is graag bereid, in de betrokken 
kamercommissies over deze zaak nader te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn verschillende opmerkingen 
gemaakt over de hulp aan bevrijdingsbewegingen. Sommige 
bevatten instemming, andere kritiek. De Regering is van me-
ning, dat de internationale gemeenschap een verantwoorde-
lijkheid heeft met betrekking tot de dekolonisatie van zuide-
lijk Afrika. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot 
de inwoners van de bevrijde gebieden, waarin door het beheer 
van de koloniale mogendheid grote achterstand is ontstaan op 
sociaal, humanitair en onderwijskundig terrein, een achter-
stand die alleen met behulp van buitenlandse steun kan worden 
overbrugd. De verantwoordelijkheid van de internationale ge-
meenschap op deze terreinen dient te worden geconcretiseerd 
en gekanaliseerd middels steun aan bevrijdingsbewegingen ten 
behoeve van de inwoners van door deze bewegingen bevrijde 
gebieden. Ik ben het geheel eens met de opmerking van de 
heer Andriessen, dat wij in dit verband uitvoering moeten 
geven aan VN-resoluties, waar Nederland voor heeft gestemd. 
Ik mag eraan herinneren, dat Nederland heeft gestemd vóór 
een aantal resoluties van de Verenigde Naties inzake Portu-
gese gebiedsdelen, waarin onder meer een oproep wordt ge-
daan aan alle staten om aan de bevolking in deze gebiedsdelen 
alle morele en materiële steun te verlenen, die zal leiden tot 
een verwezenlijking van het onvervreemdbare recht op ze!fbe-
schikking. Men kan ons beleid in dezen beschouwen als een 
nadere uitwerking van deze en andere VN-resoluties. In de 
eerste plaats richten wij ons er dus op om die steun te kana-
liseren via multilaterale organen van de Verenigde Naties. 
Voor zover in de overgangsfase de hulpinstellingen van de 
Verenigde Naties ten gevo'ge van allerlei procedures met 
betrekking tot de aanvragen om hulp, procedures, die samen-
hangen met de formele erkenning van de bevrijdingsbewe-
gingen, nog niet in staat zijn deze hulp te bieden, wensen 
wij andere kanalen niet uit te sluiten, omdat de behoefte aan 
hulp voor de inwoners van de voorheen onderdrukte ge-
bieden nu eenmaal te groot is. Nederland - ik mag hieraan 
herinneren - heeft ook in het verleden herhaaldelijk bevrij-
dingsbewegingen gesteund. Ik meen, dat het de plicht en de 
taak is van ons land om dit ook in de huidige verhoudingen te 
doen. 

De heer Andriessen heeft gevraagd naar een verduidelijking 
van de doelstelling van het kabinet ten aanzien van het op-
hogen tot 1,5 procent van het netto nationaal inkomen tegen 
factorkosten in 1976 van het bedrag van de Nederlandse ont-
wikkelingssamenwerking. Deze doe'stelling zal alle uitgaven 
voor de ontwikkelingssamenwerking omvatten, dat wil zeggen 
zowel de directe ontwikkelingshulp aan de ontwikkelingslan-
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den en via multilaterale organisaties als ook de andere, meer 
ondersteunende uitgaven in het kader van het samenwer-
kingsbeleid, die hoofdzakelijk binnen Nederland plaatsvinden. 

Binnen die onderverdeling za! de Regering ernaar streven, 
de directe ontwikkelingsbijstand zo hoog moge.ijk op te voeren 
en de uitgaven die binnen Nederland plaatsvinden te beper-
ken. Over de precieze verdeling hiervan, evenals over de 
mate waarin gebruik zal worden gemaakt van garantiefinancie-
ring, hetgeen op zich zelf mogelijk is, zullen wij in de begro-
ting 1974 voorstellen doen. 

De heer Andriessen heeft gevraagd naar de totale kosten 
van dit ontwikkelingsprogramma. Die zijn afhankelijk van de 
raming van de ontwikkeling van het nationaal inkomen. An-
derhalf procent van het nationaal inkomen in 1976 zou neer-
komen op 2,5 mld. Ook wil ik de heren Andriessen en Abma 
in dit verband antwoorden, dat het kabinet positief staat tegen-
over de activiteiten die in het kader van verschillende mede-fi-
nrincieringsprograms worden ondernomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van der Lek vroeg een 
verduidelijking van de passage over de ontwikkelingshulp aan 
Suriname en de Antillen. De strekking is, dat die ontwikke-
lingshulp meer dan in het verleden wat het economisch deel 
betreft voor direct produktieve projecten, die blijvend werkge-
legenheid bieden, wordt verleend en voorts, dat alleen de eco-
nomische infrastructuur wordt gefinancierd die snel leidt tot 
uitvoering van direct produktieve projecten. Bedoeld is dus het 
bevorderen van een zo spoedig mogelijke economische zelf-
standigheid. 

Ik kom tot een paar slotopmerkingen. Ik hoop een korte tijd 
nog aandacht van de Kamer daarvoor te mogen vragen. Die 
slotopmerkingen hebben betrekking op een enkele reactie op 
hetgeen is gezegd door met name de heren Andriessen, Aan-
tjes, Tilanus en de vertegenwoordigers van de progressieve 
partijen over de formatie en de totstandkoming van het ka-
binet. Het woord is gevallen dat de Minister-President de ge-
vangene zou zijn van zijn partij of de linkervleugel van zijn 
partij. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik beschouw mij als gevangene van 
mijn opvattingen en inzichten en misschien — al is dit wellicht 
een erg zwaar woord - waar het gaat over zo fundamentele 
zaken als de totstandkoming van dit kabinet en de kritiek die 
daarop is uitgeoefend, als de gevangene van mijn geweten. Ik 
mag bij voorbeeld noemen de kritiek van de heer Abma, die 
heeft gesproken over een zaak van politieke zeden en van poli-
tiek geweten, die in het geding was. Zoals ik dat heb gezegd 
voor mijn eigen partij in de partijraad wil ik in de Kamer nog 
eens nadrukkelijk zeggen, dat ik bij alle ontwikkelingen die er 
zijn geweest de totstandkoming van dit kabinet verantwoord 
vind. De kwalificaties daaromtrent in afwijzende zin die zijn 
gebruikt wijs ik ook af. 

Er is daarbij één punt dat ik mij aantrek. Het is gesteld door 
de heer Tilanus en op een wat andere manier ook door de heer 
Andriessen. Er is gesteld dat de opstelling van de progressieve 
partijen in strijd was met de spelregels van de parlementaire 
democratie. Zij wordt dus eigenlijk als ondemocratisch gekwa-
lificeerd. Aangezien ik daarin een rol heb vervuld, aangezien 
het kabinet is tot stand gekomen als resultaat van die ontwik-
keling, voel ik mij toch verplicht, daar kort op te reageren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is volkomen juist - ik heb 
daarvoor ook begrip - , dat de opstelling die de progressieve 
drie hebben gekozen in de afgelopen jaren ook duidelijk in te-
genstelling staat met wat de traditionele spelregels van kabi-
netsvorming, of zo men wil spelregels van het parlementaire 
stelsel zoals wij dat kennen. 

Het inzicht echter, dat die spelregels herziening behoeven, is 
bepaald niet het monopolie van de progressieve partijen ge-
weest. Er is ook in de sfeer van de christen-democratische 
partijen de afgelopen jaren herhaaldelijk gepleit voor herzie-
ning. Ik denk bij voorbeeld aan de motie-Kolfschoten, aan de 
formatiedebatten, de commissies-Duidelijkheid en -Grondwets-

herziening en het programma-Steenkamp. Dat behoef ik niet 
allemaal te memoreren. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan het adres van de geachte afge-
vaardigde de heer Andriessen merk ik op, dat een nadrukkelijk 
streven, te komen tot een herziening van de bestaande spel-
regels, mijns inziens bepaald niet in strijd moet worden ge-
acht met de democratie of dat wij daardoor het accent van 
onvoldoende democraten verdienen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Zo heb ik het ook niet ge-
zegd. 

Minister Den Uyl: Ik zeg niet, dat de heer Andriessen die 
term heeft gebruikt; daar wil ik af zijn. Ik wil echter met na-
druk zeggen, dat de heer Tilanus een dergelijke zin wel heeft 
gebruikt. Ik wil duidelijk stellen, dat de kabinetsformatie en de 
lange duur ervan, de opstelling van de progressieve partijen en 
ook mijn eigen opstelling in sterke mate zijn ingegeven door 
het verlangen, te komen tot een andere relatie tussen kiezers-
uitspraak en regeringsvorming. Dat kan wel eens tot contraire 
resultaten leiden. Dat is volkomen ter discussie. Maar waar ik 
begrip voor vraag, waarvoor ik erkenning vraag bij alle op-
merkingen die over de totstandkoming van dit kabinet zijn ge-
maakt, is naar mijn mening, dat over en weer hierbij de in-
tentie heeft voorgezeten - ik heb geen moment de behoefte, in 
twijfel te trekken dat deze intentie niet bij de christen-demo-
cratische partijen heeft voorgezeten - om te komen tot verster-
king van het functioneren van onze parlementaire democratie. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
de terechtwijzing van de Minister-President, dat ik het op-
treden van de progressieven „ondemocratisch " heb genoemd, 
van de hand wijzen. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb gezegd, dat 
het in strijd was met onze Nederlandse parlementair-democra-
tische spelregels. Dat is iets anders. Er zijn andere parlemen-
taire spelregels, die wel degelijk democratisch kunnen zijn. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de heer 
Tilanus voor deze opheldering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had behoefte aan de aanvulling 
die ik zoeven heb gegeven. Ik wil echter nog een aanvulling 
maken, betrekking hebbend op de positie van het kabinet. Er 
is door de heer Aantjes kritisch gesproken, door de heer An-
driessen is een tiental malen gezegd, dat hij het kabinet be-
paalde stappen wilde ontraden. Op haast paulinische wijze 
heeft de heer Andriessen het kabinet vermanend toegesproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij ervan bewust, dat het 
kabinet in zijn voornemens en voorstellen niet altijd zal 
kunnen rekenen - dat is ook het uitgangspunt en de positie van 
het kabinet - op zekerheden met betrekking tot de aanvaar-
ding van de door het kabinet ingediende voorstellen. Dit ligt in 
de positie van het kabinet opgesloten. Als de heer Andriessen 
zegt, dat het kabinet niet met een doorstromingsheffing moet 
komen, omdat zijn fractie daaraan niet zal meedoen, dan. . . 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik heb gezegd: „kom niet 
met een huurbelasüng a la Schaefer!". Dat is iets anders. 

Minister Den Uyl: Goed, mijnheer de Voorzitter. Het ver-
schil tussen een huurbeiasting en een doorstromingsheffing is 
mij niet geheel en al duidelijk. 

Ik denk dat het voor het kabinet een aantrekkelijke bezig-
heid is, verschillen en overeenkomsten daartussen nog eens te 
bezien. Ik vind in elk geval deze toevoeging van de heer An-
driessen zeer verhelderend. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Het was geen toevoeging. 

Minister Den Uyl: Het was geen toevoeging, maar ik con-
stateer daarmee dat de gedachte van de doorstromingsheffing 
niet bij voorbaat op een afwijzend gebaar van de heer An-

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



Beraadslaging over de regeringsverklaring 42ste vergadering - 29 mei '73 1 6 6 3 

Minister-President Den Uyl e. a. 
driessen stuit. Dat vind ik plezierig. Ik aanvaard dat er na-
tuurlijk voorbehouden zijn; deze zijn wezenlijk voor de positie 
van dit kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog bij een opmerking van de 
heer Andriessen een kanttekening maken. Als het kabinet po-
lariseert, zal er, naar hij voorspelt, een vroeger of later einde 
aan dit kabinet komen. Het woord polarisatie vindt men niet 
in de regeringsverklaring. Ik heb mij zelf eraan leren wennen, 
dit woord zoveel mogelijk te vermijden omdat het zo'n belast 
begrip is en in zoveel verschillende betekenissen wordt ge-
bruikt. 

Ook al is dit in de letterlijke zin geen afgesproken werk, ik 
wil nog eens namens mijn collega's in het kabinet zeggen dat, 
als het kabinet zijn beleid uitvoert, het er dan op uit is, tegen-
stellingen in onze samenleving te verminderen. Het is mij op-
geval'en dat van de kant van de Kame- praktisch geen kritiek 
is uitgeoefend op de uitgangspunten, die het kabinet heeft ge-
formuieerd. Men kan natuurlijk zeggen dat onze tijd beter kan 
worden besteed dan te praten over wat men zou kunnen 
noemen de filosofie van het kabinet. Men kan het ook van 
harte met dit kabinet eens zijn. De uitgangspunten zijn door-
drongen van het verlangen om de bestaande tegenstellingen, 
verschillen en ongelijkheden te verminderen en, waar moge-
lijk, op te heffen. In die zin wil het kabinet depolariserend 
werken. 

Overal echter waar verzet ontstaat tegen dit streven en waar 
zich tegenstellingen vormen en toespitsen, omdat de wil be-
staat bestaande ongelijkheden te handhaven - ook dit is on-
vermijdelijk en kan een gevolg zijn - is het onontkoombaar, 
dat deze tegenstellingen ook naar voren treden. Er is gezegd 
dat wij niet het conflict, maar de dialoog zouden moeten 
hebben. Daarop wil ik antwoorden dat het conflict soms naar 
buiten komt, juist als gevolg van het pogen, tegenstellingen op 
te heffen. Dit conflict mogen wij dan niet vermijden. Waar an-
deren dit zoveel hebben gedaan, wil ik in dit verband mij zelf 
aanhalen uit het stuk over de smalle marges: Uiteindelijk is na-
tuurlijk het doel van dit kabinetsbeleid niet het conflict, maar 
de overwinning van het conflict. 

De vergadering wordt te 20.10 uur geschorst 
en te 21.49 uur hervat. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag beginnen met de Minister-President dank te brengen 
voor het antwoord dat hij heeft gegeven. Hij is zeer uitvoerig 
ingegaan op de gemaakte opmerkingen, ook op die van de 
zijde van de oppositie. Mijn fractie is daarvoor zeer erkente-
lijk. Voordat ik kom tot een nadere bespreking van een aan-
tal hoofdpunten van beleid wil ik een serie korte opmerkin-
gen maken. 

De Minister-President heeft gezegd dat zijn kabinet door 
deze Kamer genuanceerd tegemoet getreden is. Ik vind dat een 
genuanceerde wijze van uitdrukken van de Minister-President 
over het oordeel dat de Kamer tot nu toe over zijn beleid heeft 
gegeven. De Minister-President heeft bij voorbeeld nog eens 
gezegd dat de conclusies, die in het pre-constituerende beraad 
zijn getrokken door de bewindslieden, een zijlicht - zo heeft de 
Minister-President dit herhaald - hebben gegeven op het pro-
gram „Keerpunt 1972". 

Mijnheer de Voorzitter! Als de Minister-President dat 
zegt... 

Minister Den Uyl: Op beide programs, heb ik gezegd. 
De heer Wiegel (V.V.D.): Op beide programs, hebt u ge-

zegd. 
Minister Den Uyl: Ja, op de programgrondslag. 
De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind 

dat bij interruptie van de Minister-President ook al weer een 
genuanceerde uitlating. Ik had de indruk, dat, toen de Minister-
President het woord „zijlicht" gebruikte... 

Minister Den Uyl: Ik ben altijd genuanceerd. 

Wiegel 
De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Als de 

Minister-President zegt dat hij altijd genuanceerd is, is hij dat 
misschien tot nu toe in zijn functie als Minister-President, 
maar toen hij die functie nog niet bekleedde - ik geloof dat 
wij dat bescheidenlijk kunnen vaststellen — was hij niet altijd 
even genuanceerd, laat ik het zo maar formuleren. 

De Minister-President heeft, mede op ons verzoek, een na-
dere uiteenzetting gegeven over het soort kabinet, dat hij aan-
voert. Hij heeft gezegd dat het een kabinet sui generis is. Ik 
vind dat niet zo'n heldere uitleg van het eventuele onderscheid 
extra-parlementair-parlementair. Ik heb er begrip voor dat hij 
dit woord heeft gebruikt. Als men het vrij vertaalt zou men 
kunnen zeggen dat een kabinet sui generis hetzelfde is als een 
eigensoortig of eigenaardig kabinet. Het is geen enkele toevoe-
ging aan hetgeen is gebeden, maar ik moet de Minister-Presi-
dent toegeven dat ik ook niets anders had verwaï ht. Ik zou 
ook niets anders hebben kunnen bedenken, want het kabinet 
dat nu voor ons zit is zo'n merkwaardige constructie dat men 
het inderdaad niet in de oude en nog steeds goede staatsrech-
telijke termen kan vertalen. 

Ik ben er blij mee dat de Minister-President heeft gezegd 
dat het feit, dat hij niet als formateur is opgetreden, een van 
het niet geringe aantal gebreken van deze formatie is. Dat is 
een juiste constatering en ik ben hem erkentelijk voor het ook 
nog eens publiekelijk doen van deze constatering. 

Zeer interessant vindt mijn fractie een aantal uitspraken van 
de Regering. De Regering heeft bij voorbeeld gezegd dat nog 
niet bekend is welk soort overleg met het bedrijfsleven zal 
worden gevoerd: óf een sociaal contract, of een centraal ak-
koord of: de vorm staat opnieuw ter discussie. Ik vind dit een 
interessante ontwikkeling, vooral omdat ik daaruit proef, om 
het genuanceerd te zeggen, enige afwijking van het standpunt, 
dat de Minister van Sociale Zaken tot nu toe heeft ingenomen. 

De tweede interessante opmerking, die de Minister-Presi-
dent heeft gemaakt, was: Natuurlijk, wij vragen adviezen aan 
de SER, maar daarop moeten wij niet altijd v/achten bij het be-
palen van ons beleid; wij moeten ook zelf een beleid voeren. 
Wij zullen hem daaraan houden, mijnheer de Voorzitter. 

De derde interessante opmerking, die de Minister-President 
naar onze opvatting maakte, betrof zijn mededelingen over het 
stakingsrecht voor ambtenaren. Daarop is een rits van inter-
rupties gevolgd. De heer Van Gorkum was een van de meest 
actieven bij de interruptiemicrofoons. Misschien staat ons nu 
de motie van wantrouwen, die de heer Van Gorkum al in het 
vooruitzicht heeft gesteld, te wachten. 

Ik v/il, wanneer ik spreek over de defensie, waarop ik straks 
terugkom, in ieder geval de Regering dank zeggen voor de toe-
zegging, die zij op ons verzoek aan de Kamer heeft gedaan, 
namelijk dat het kabinet bereid is om, voordat men in de 
NAVO gaat spreken over coördinatie en taakverdeling, over 
de voornemens inzake het beleid met de Kamer in de vorm 
van een gesprek met de vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken van gedachten te wisselen. 

Thans kom ik op een aantal opmerkingen over het 
prijsbeleid. Het verbaast mij enigszins, dat de Minister-Presi-
dent daarover maar ze<*r kort heeft gesproken. Hij heeft niet 
gesproken - wij hebben hem er we! om gevraagd - over de 
wijze, waarop het overleg met het bedrijfsleven ter zake heeft 
plaatsgehad. Uit de kringen van de organisaties, die bij dat 
overleg zijn betrokken, heb ik begrepen, dat men dat overleg 
inderdaad ziet, zoals wij voor mogelijk hebben gehouden, als 
een overleg in de vorm van een dictaat. Wij hebben voor die 
procedure, vooral nu het kabinet zich zo sterk maakt voor 
praten met buitenparlementaire groepen, niet zo geweldig veel 
waardering. 

Wat de problematiek zelf betreft, mijnheer de Voorzitter, 
wil ik zeggen, dat wij in de nieuwe maatregel, die de Regering 
heeft afgekondigd, bepaald geen prijsstop zien. Ik zie de Mi-
nister van Economis he Zaken knikken. Was dat wel zo, dan 
zouden wij er bepaald tegen zijn geweest. 
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Ik wil vervolgens opmerken dat, als de Regering voor-

nemens is, het gevecht tegen de inflatie eenzijdig te voeren op 
het terrein van de matiging van de prijzen, zij dan bepaald ons 
tegenover zich zal vinden, omdat een eenzijdige kijk, alleen 
naar prijsmatiging en niet naar loonmatiging, voor ons be-
paald onaanvaardbaar zal zijn. 

Vervolgens kom ik bij een van de kernen van mijn betoog. 
De Minister-President heeft vandaag wat hij noemt een nadere 
uiteenzetting gegeven omtrent de voornemens voor het beleid 
van de Regering. Ik begin met de fiscale politiek. Daarover 
heeft hij nauwelijks meer gezegd dan hetgeen er reeds in de re-
geringsverklaring over stond. Hij heeft toegegeven, dat hij 
twee keer voor zijn beurt heeft gesproken. Hij heeft maatre-
gelen in de vermogenssfeer aangekondigd. Als ik hem goed 
heb beluisterd, heeft hij daarbij gezegd: Hoe dan ook, maar in 
de vermogenssfeer moet worden ingegrepen. Dat was niet zo 
genuanceerd, mijnheer de Voorzitter. Hij heeft ook gezegd: In 
ieder geval in 1974 geen verhoging van de omzetbelasting. 
Daarna ontstond een diepe stilte; geen nadere concrete mede-
deling volgde over de verhouding tussen directe en indirecte 
belastingen. Wij hebben in dezen een aantal nadere vragen 
gesteld. De heer Andriessen heeft er een aantal vragen over 
gesteld. Daarop is geen enkel antwoord gekomen. Wij vinden 
dit bepaald volstrekt onvoldoende. 

Ik zou mij overigens kunnen voorstellen, dat het wellicht 
nog meer dan voor de oppositie voor sommige regeringspar-
tijen toch wel erg moeilijk zal zijn, nu te kunnen zien naar 
maatregelen op het terrein van de uitgaven, die worden aange-
kondigd, terwijl op het terrein van de rekening, de belasting-
druk, geen nadere uitwerking wordt gegeven. Ik zal dan ook 
straks met belangstelling naar de nadere interventies van som-
mige van mijn collegae luisteren. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat geldt voor de fiscale politiek, 
geldt ook voor de bouwpolitiek. De Minister-President heeft 
gezegd: Kijk maar eens in ons program, hoeveel er gebouwd 
gaat worden. Toen ik hem vroeg naar de bekende weg, na-
melijk wat er dan zou worden gebouwd en welk aantal huizen 
in het komende jaar zou worden gebouwd, is daarop geen ant-
woord gegeven. De heer De Gaay Fortman heeft gezegd: 
„Maar mijnheer Wiegel moet rustig aandoen, hij moet eerst de 
hele periode van kabinetsbeleid afwachten". Pas als dat kabi-
netsbeleid voltooid is - dat is, naar ik aanneem, in de gedach-
tengang van de heer De Gaay Fortman na vier jaar - mag er 

, worden gesproken over het aantal te bouwen huizen. 
Als zo van de zijde van de regeringspartijen tegen de oppo-

sitie wordt gezegd, dat zij niets te zeggen heeft over het aantal 
in aanbouw te nemen woningen en dat wij dus maar vier jaar 
moeten afwachten, wil ik tegen de heer De Gaay Fortman 
zeggen dat hij nog maar eens moet nalezen hetgeen de heer 
Van den Doel, zeer treffend, daarover jarenlang in deze 
Kamer heeft betoogd. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Die woningen kunnen 
pas worden gebouwd in de tijd. Het kabinet kan niet in twee 
dagen de woningen bouwen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
alsof ik de toenmalige minister Schut hoor en alsof ik de rege-
ringspartijen van 1967 hoor. 

Ik begrijp best, mijnheer De Gaay Fortman, dat de heer 
Gruijters als Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening - eenvoudig is het niet - heel veel moeite zal hebben 
om het bouwniveau de komende jaren te halen. Dat is heel 
moeilijk, gezien de vele ingrijpende voorbereidende proce-
dures. 

Het Nederlandse volk en dit Huis hebben er echter recht op 
te weten wat de concrete doelstelling van het kabinet is. Wij 
hebben er recht op, dat straks van de Minister-President te 
horen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het is nu uitgerekend 
de heer Wiegel, mijnheer de Voorzitter, die van het kabinet 
een parlementair kabinet wil maken. Hij heeft vanmiddag het 
kabinet-De Jong ten tonele gevoerd en door dit kabinet-De 
Jong was, door overeenstemming tussen fractievoorzitters, het 
een en ander vastgelegd: de bekende Zijlstra-punten. Dat was 
een parlementair kabinet. 

Wij hebben nu een kabinet met een programformule. Er zijn 
een aantal zaken die worden uitgevochten en wel zo, dat de 
partijen, die dat met elkaar doen, aan het eind van de rege-
ringsperiode met vertrouwen naar de kiezers kunnen gaan om 
te laten zien wat er gebeurd is. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
staatsrechtelijk niet zo op de hoogte als de heer De Gaay 
Fortman. Ik wist dus niet precies het verschil tussen parlemen-
tair en extra-parlementair, maar nu weet ik het wel. Het ver-
schil zit hem in het aantal in aanbouw te nemen huizen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn conclusie voor het volgende 
onderdeel van het beleid kan precies hetzelfde zijn als mijn 
conclusie ten aanzien van de bouwpolitiek. Ook daarover is 
niets gezegd. Ik maak er nog een opmerking bij: de ver-
schillen, die er op het terrein van de grondpolitiek liggen 
tussen socialisten en confessionelen, worden verdoezeld. 

Ik heb ook geen nadere opheldering verkregen op onze 
vraag, wat er nu precies met het collegegeld gaat gebeuren. 

Hierop is een heel ingewikkeld en technisch goed in elkaar 
zittend - ik wil dat graag tegen de Staatssecretaris zeggen -
antwoord gekomen, maar de essentie is mij toch niet duidelijk. 
Wat gaat er nu gebeuren met de verhoging van de college-
gelden? Wordt zij nu teruggeschroefd of niet? Wat voor beleid 
wordt er gevoerd? Hoe kijkt de Regering tegen eventuele on-
billijkheden op dat terrein aan? Ik hoop, dat de Minister-Presi-
dent luistert, want ik zou graag ook op die vragen een nader 
antwoord krijgen. 

Wat geldt voor het fiscale beleid, wat geldt voor de woning-
bouw, wat geldt voor de grondpolitiek, wat geldt voor de colle-
gegelden, geldt ook voor een ander hoofdpunt van beleid. Wij 
hebben namelijk niets concreets gehoord over het beleid, zoals 
dat ten aanzien van de zelfstandigen zal worden gevoerd; wel 
vage zinnen, maar niets concreets. Ook het beleid ten aanzien 
van de middengroepen blijft in de schaduw. Ik heb gisteren ge-
zegd, dat het best eens zo zou kunnen zijn, dat die groepen de 
sluitpost van de begroting van dit kabinet zullen worden. De 
Regering praat over mooie plannen, maar presenteert de reke-
ning niet. Ik houd de Minister-President een uitspraak voor, 
die hij zelf op 5 augustus 1971 heeft gedaan. Deze uitspraak is 
toepasbaar op het antwoord dat de Regering op de vragen van 
de Kamer heeft gegeven. Deze uitspraak luidt: 

„Het is opvallend dat bij de presentatie van het nieuwe 
kabinet over een aantal, voor de burgers onaangename, 
maatregelen, niets of nagenoeg niets wordt gezegd.". 

Dat kenmerkt de regeringsverklaring en het antwoord in 
tweede termijn van de Minister-President; mooie volzinnen, 
waslijsten van wensen, maar de rekening houdt men verstopt. 
Dat is de kern van ons bezwaar tegen het optreden van het ka-
binet op dit moment in deze vergadering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb enkele vragen over de de-
fensie. In de regeringsverklaring is aangekondigd, dat de groei 
van de defensieuitgaven wellicht geen gelijke tred zal behoeven 
te houden met de groei van het nationale inkomen. Dit is een 
principieel ander geluid dan doorklonk in de meerderheids- en 
minderheidsrapportages van de commissie-Van Rijckevorsel. 
Ook Staatssecretaris Kooijmans, ook Staatssecretaris Brink-
horst, indertijd leden van de commissie-Van Rijckevorsel, 
hebben toen gezegd, dat er een vast percentage van het natio-
naal inkomen aan de defensie moet worden besteed. Zij 
denken er nu anders over. Als zij er niet anders over denken, 
hoor ik dat graag van de Minister-President. Ik ben er in ieder 
geval blij mee, dat - dat is heel duidelijk uit de interventies, 
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ook van twee woordvoerders van de regeringspartijen, ge-
bleken - twee van de regeringspartijen, net als een belangrijk 
deel van de oppositie, al hebben laten weten dat afbraak van 
onze defensie niet door hen zal worden getolereerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft gezegd 
dat wij in de NAVO de taak hebben, elkaar te helpen. Dat is 
juist. Ik meen ook - en ik zou dat aan de Minister-President 
willen vragen - dat de NAVO-landen zijn overeengekomen, 
niet over te gaan tot eenzijdige vermindering van de bewape-
ning. Ook op deze vraag zou ik graag een concreet antwoord 
van de Regering krijgen. 

Ik kom thans toe aan de houding van de regeringspartijen 
tegenover dit kabinet. Gisteren heb ik de heer Oud kunnen ci-
teren. In 1956 zei hij dat de V.V.D. er belangstellend getuige 
van zou zijn als de bondgenoten in de Regering elkaar in de 
haren zouden vliegen. Ik heb dat gisteren bij toeval instem-
mend geciteerd. Wij hadden niet verwacht dat wij al zo snel 
gelijk zouden krijgen. Nog nooit is het kabinet-Biesheuvel zo 
door de fracties van de A.R.P. en de K.V.P. geprezen als nu, 
nu het kabinet er niet meer is. Het oude adagium geldt ook 
hier: van de overledene niets dan goeds. 

De heer De Ruiter (P.v.d.A.): De heer Aantjes maakte een 
wegwerpgebaar. 

De heer Wiegel (V.V.D.): O, ik ben overigens gaarne be-
reid, op de interruptie van de heer Aantjes in te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De fracties van de K.V.P. en van 
de A.R.P. hebben dat kabinetsbeleid niet vrijblijvend gecom-
plimenteerd. Zij hebben ook duidelijk laten weten dat de 
hoofdlijnen daarvan moeten worden doorgetrokken. De heer 
Aantjes heeft gezegd dat zijn fractie geen medewerking zal 
verlenen aan verlaging van de defensiebegroting voor 1973. 
Hij heeft ook gezegd dat zijn fractie geen steun zal geven aan 
het terugdraaien van de collegegelden. De heer Andriessen 
heeft nog wat meer voorbeelden genoemd. Hij heeft gezegd 
dat de woonbelasting kan worden vergeten. Hij heeft de woon-
belasting, of de huurbelasting, of hoe het beestje ook moge 
heten, in de grond geboord voordat het officieel op tafel is ge-
komen. Hij heeft ook gezegd dat zijn fractie het eventueel niet 
meer aftrekbaar zijn van renten afwijst. Hij heeft gewaar-
schuwd tegen de belastingplannen. Hij heeft nog eens het 
handhaven van de verhoudingen van dit moment tussen de di-
recte en indirecte belastingen onderstreept en hij heeft de Mi-
nister-President en de drie partijen ter linkerzijde eraan herin-
nerd dat „Keerpunt '72" alleen door een minderheid wordt ge-
steund. Ik vond vooral de interventie van de heer Andriessen -
en ook die van de heer Aantjes - interessant. Ik zou mij ook 
kunnen voorstellen dat een aantal van de kiezers van de con-
fessionele partijen die interventie wat onbegrijpelijk achten, 
want na alle kritische opmerkingen werd toch min of meer het 
groene licht voor het kabinet-Den Uyl gegeven. 

Dat is echter niet mijn zaak; dat is de zaak van de A.R.P. 
en de K.V.P. 

De heer De Rekker (K.V.P.): Juist. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik ben blij dat de heer De 
Bekker dat nog eens onderstreept. Wij zijn er in ieder geval 
verheugd over, dat K.V.P. en A.R.P. zich hebben opgesteld 
zoals zij zich hebben opgesteld. Wij hopen - ook dat zeg ik 
aan het adres van de heer De Bekker - dat de confessionele 
partijen waar zullen maken wat zij hebben gezegd. Wij zullen 
hen aan hun woorden houden. 

Heel interessant vond ik gisteren in de discussie de opstel-
ling van de heer Van Thijn. Hij heeft een paar keer geïnter-
rumpeerd toen ik sprak, maar toen de heer Andriessen en de 
heer Aantjes het woord voerden, heeft hij niet gereageerd. De 
fractievoorzitter van de grootste partij, de fractievoorzitter van 
een partij die gewonnen heeft, de fractievoorzitter van een 
partij die een belangrijke invloed heeft in het kabinet, zat er 

wat verslagen bij. Geen interruptie, een beetje aangeslagen 
door de harde taal van de heer Andriessen en de heer Aantjes. 
Ik hoop dat hij in de tweede linie misschien nog iets van zich 
zal laten horen. 

De heer Faas, lid van de P.P.R. en een groot kenner van 
het werk dat hier geschiedt, heeft in een interview gezegd: 
Misschien is het wel eens een keertje zo, dat de linkse drie de 
grootste schade zullen oplopen van dit kabinet. Hij zou daar 
best eens gelijk in kunnen krijgen. Na de interventies van de 
heer Andriessen en de heer Aantjes zeg ik tegen de heer Van 
Thijn, een uitweiding van hetgeen de heer Gruijters heeft ge-
zegd maar wel met andere woorden, niet: Tel je vingers na, 
maar: Tel uit je winst. 

Gisteren heb ik gezegd, dat het niet te voorspellen is hoe 
lang dit kabinet aan het bewind zal zijn. Nu is gebleken, dat 
A.R.P. en K.V.P. zich te weer hebben gesteld tegen veel van 
de plannen van dit kabinet. Ik zie de heer Den Uyl begrijpend 
knikken. 

Als de Minister-President aan het doorzetten van die 
plannen eventueel de vertrouwenskwestie zou verbinden - hij 
heeft daartoe de mogelijkheid en het recht - en als dan de con-
fessionelen stand zouden houden, dan zou best de heer Van ' 
Mierlo een keer gelijk kunnen krijgen in zijn opvatting, dat dit 
kabinet niet de hele rit zal uitzitten. Maar ook als de Minis-
ter-President dat niet zou doen, zou de heer Van Mierlo best 
eens gelijk kunnen krijgen. De linkervleugel van de Partij van 
de Arbeid - zo heb ik dat tenminste, ook al weer uit de pers, 
begrepen - staat geloof ik niet zo verschrikkelijk te juichen 
over dit kabinet. Ik neem niet aan, dat door de interventies 
van de fractievoorzitters van de Antirevolutionaire Partij en 
van de K.V.P. hun enthousiasme zal zijn vergroot. Wij 
wachten op een mogelijke tweede fakkeldragersdag. 

Het is niet mijn taak - ik heb geprobeerd, hoewel het af en 
toe een beetje moeilijk is die taak ook te vervullen - om er-
voor te zorgen dat de regeringspartijen op één hoop worden 
gedreven. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Daar slaagt u anders 
heel behoorlijk in. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Denkt u dat? Wacht u maar even 
af tot straks sommigen van de collega's spreken. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Er schijnen afspraken te zijn 
gemaakt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik heb helemaal geen afspraken 
gemaakt. Ik luister gewoon naar wat gezegd wordt. Ik neem 
aan, dat de heer Kombrink dat ook doet. Ik neem aan, dat de 
heer Kombrink door de interventies van de heer Aantjes en 
van de heer Andriessen bevestigd b in zijn opvatting, dat dit 
kabinet niet het beste kabinet is dat er had kunnen zitten. 

Voordat dit debat begon, hebben wij uiteraard de mo-
gelijkheid onder ogen gezien om sommige uitspraken aan de 
Kamer te vragen. Een van de gedachten daarbij was het 
vragen van een uitspraak aan de Kamer in deze zin, dat wij 
tegen het kabinet zouden zeggen: Zie af van het indienen van 
voorstellen om de defensiebegroting voor 1973 te verlagen. Ik 
heb dat gisteren inhoudelijk betoogd. De heer Aantjes heeft 
dat gisteren ook inhoudelijk precies zo betoogd en ook de heer 
Andriessen heeft heldere taal over de defensie gesproken. 

De heer Aantjes A.R.P.): Kunt u zien hoe wij het beleid 
van het kabinet-Biesheuvel gesteund hebben. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik heb ook gezegd dat u dat hebt 
gedaan. Maar de heer Aantjes heeft ook gezegd: Wij wachten 
de voorstellen van het kabinet af. Dit betekent dat uiteraard 
de mogelijkheid bestaat dat, terwijl de fracties van de A.R.P. 
en de V.V.D. het erover eens zijn dat de defensie-uitgaven 
voor 1973 niet mogen worden verlaagd, als wij op dit moment 
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zo"n motie indienden, de heer Aantjes met zijn fractie zou 
kunnen zeggen: Laten wij op die voorstellen wachten. Nu de 
heer Aantjes die mogelijkheid heeft opengelaten, zeg ik: Wij 
willen graag dat gevecht over een eventuele verlaging van de 
defensieuitgaven voor 1973 uitstellen tot het debat - als dat er 
komt - over het wijzigingsvoorstel dat de Regering wellicht zal 
indienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat was één punt. Wij hebben een 
tweede mogelijke uitspraak overwogen, een uitspraak geënt op 
het belangrijkste deel van het beleid van dit kabinet. Wij 
hebben grote zorg over het uitgavenbeleid van deze Regering. 
Wij hebben grote zorg over de waslijst van wensen. Wij hebben 
grote zorg over de belastingdrukstijging. Wij hebben grote zorg 
over de eventuele concrete belastingmaatregelen die ons te 
wachten staan. Wij hebben ook grote zorg over het drastische 
nivelleringsbeleid dat de Regering schijnt te gaan voeren. Onze 
conclusie was gisteren - en die conclusie is vandaag precies 
dezelfde - , dat de middengroepen, onderverdeeld in zelfstan-
digen en geschoolde werknemers, wel eens de dupe zouden 
kunnen zijn van dit beleid. Maar, mijnheer de Voorzitter, gis-
teren is heel duidelijk gebleken dat niet alleen mijn partij, 
maar ook de K.V.P., de A.R.P., de C.H.U. en DS'70 zich in 
ronde bewoordingen hebben uitgesproken tegen een zodanig 
beleid, tegen een beleid dat de middengroepen zou aanpakken, 
tegen een beleid dat de zelfstandigen niet zou geven waarop zij 
recht hebben. De confessionele partijen hebben gezegd: Wij 
v/achten dat concrete beleid af. Ik zeg dan op dit moment met 
hen om puur tactische redenen: Wij wachten dan ook . . 

Minister Den Uyl: Hebt u andere? 

De heer Wiegel: Om puur tactische redenen, mijnheer de 
Voorzitter, want de Minister-President die een grote ervaring 
heeft met het indienen van moties weet net zo goed als ik dat 
moties, die niet op de juiste momenten worden ingediend, 
worden verworpen. Ik zeg daarom tegen de Minister-President 
en ook tegen de Kamer: Wij hebben kennis genomen van de 
uitspraken van de meerderheid in de volksvertegenwoordiging; 
wij wachten dat beleid af; wij wachten ook op dat punt op de 
rekening die automatisch in de miljoenennota zou moeten 
worden geproduceerd. 

Ik kom tot mijn slot. De Minister-President heeft al iets ge-
zegd over het eventuele indienen van moties. Op twee hoofd-
punten van beleid doen wij dat niet, omdat wij met moties be-
ogen dat wij onze zin krijgen. Uit het feit dat wij op dit mo-
ment niet met die rissen van moties komen waar de heer Den 
Uyl zo'n kampioen in was toen hij leider van de oppositie was, 
mag ook blijken . . . . 

Minister Den Uyl: U ziet waar het toe geleid heeft. Dat 
moet u wel bedenken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ja, mijnheer de Voorzitter, het 
heeft op dit moment geleid tot een enorme stapel paperassen 
in onze archiefkast. Wij zullen de heer Minister-President aan 
de uitspraken die hij aan de Kamer heeft gevraagd blijven 
houden in de komende jaren, maar wij doen niet aan inflatie 
mee en ook niet aan motie-inflatie. Wij hebben geen motie 
nodig om onze emoties uit te drukken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af. De Minister-President 
heeft in een theatraal slotwoord gezegd: Niemand heeft de fi-
losofie van mijn beleid bestreden. Mijnheer de Voorzitter! Dat 
kon ook helemaal niet. Het gaat als je een beleid aankondigt 
niet alleen om wat de heer Den Uyl „filosofie" noemt. Genu-
anceerd als ik ben, houd ik dat woord aan. Het gaat er na-
tuurlijk ook om, hoe je dat doet met die filosofie. Welnu, op 
het terrein van het uitgavenbeleid, op het terrein van de belas-
tingpolitiek, op het terrein van de nivellering en op het terrein 
van een eerlijke behandeling van andere groepen waarover de 
Minister-President met geen woord heeft gesproken - ik doel 
op de groep van de zelfstandigen - , heeft hij geen enkel con-
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creet antwoord gegeven. Daarom kon ook niet worden inge-
gaan op een filosofie, want een filosofie die niet hard wordt 
gemaakt kunt je betitelen met het woord kletspraat. 

De heer Den Uyl heeft de duidelijkheid, waar hij altijd zo 
vóór is, verdoezeld. „Een rode vaan in de mist", om de heer 
Oud weer eens te citeren. Wij zullen in september wel kijken 
of die duidelijkheid er komt. Dat moet; de heer Duisenberg is 
daarvoor de eerst verantwoordelijke. Wij wachten rustig - wij 
hebben de tijd - op de tweede ronde. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Wiegel heeft gisteren blijkbaar de indruk gehad dat ik er 
verslagen bij zat. Ik wil wel toegeven dat ik urenlang in bange 
spanning heb zitten wachten op de motie, die de heer Wiegel 
zou indienen, en dat ik mij heb afgevraagd: wat moeten wij 
met de motie, wat doen wij met die motie? Maar zij is niet ge-
komen en ik ben opgelucht. Ik ben de heer Wiegel bijzonder 
dankbaar. 

Hij heeft, na alle stampij die hij in de afgelopen tijd heeft 
gemaakt over de harde oppositie, zojuist toch een betrekkelijk 
genuanceerd betoog afgeleverd. De Minister-President heeft 
dan ook terecht geconstateerd dat dit kabinet een genuan-
ceerde ontvangst in deze Kamer heeft gekregen. 

Daarin heeft hij gelijk. Het is ongelooflijk wat voor ver-
schillende etiketten deze Kamer allemaal op dit kabinet heeft 
kunnen plakken. De heer Wiegel noemde het - op dat punt 
zijn wij het eens - een links kabinet. Anderen zeiden: A^h het 
is wel een ander kabinet, maar toch is het de voortzetting van 
het beleid van vorige kabinetten. Uit de speech van de heer 
Bakker kreeg ik de indnik dat hier het meest rechtse kabinet 
sinds de Franse Revolutie zijn intrede had gedaan. Dat kan 
allemaal, iedereen heeft zijn eigen verhaal, dat is begrijpelijk. 

Het deed mij wel denken aan de interviews en gesprekken 
in de kleedkamers na een voetbalwedstrijd. Dan worden de 
spelers, net van het veld, geïnterviewd onder de douche en 
soms onder een koude douche. Dan geven zij allemaal hun 
eigen mening, hun eigen ervaringen en hun eigen verhaal over 
de wedstrijd. 

Hoe is dat in dit debat gegaan? De heer Wiegel is gevraagd: 
Wat vindt u er nu van? De heer Wiegel wijt zijn verlies aan de 
scheidsrechter, die was partijdig. Hij floot te snel voor buiten-
spel. 

En de heer Aantjes, wat vond die ervan? Die zei: Wij zijn 
zwaar gehandicapt, want onze aanvoerder viel halverwege de 
wedstrijd geblesseerd uit en tot overmaat van ramp schoot 
onze linksback ook nog in eigen doel. De uitslag is ons toch 
wel meegevallen. 

De heer Andnessen zei: Het veld was zo glad en onze te-
genstanders speelden veel te grof, dat had met voetbal niets te 
maken, maar al met al was het toch wel een eervol resultaat. 

En de heer Van Thijn zei natuurlijk dat het een goede 
wedstrijd geweest was. Jammer van dat schot tegen de paal en 
wij hebben een paar kansen gemist, maar wij zijn tevreden met 
de uitslag en de scheidsrechter heeft prima gefloten. 

Zo gaat dat in de kleedkamer, ieder heeft zijn eigen verhaal. 
Het publiek moet zelf maar oordelen. De uitslag staat op het 
scorebord en de ploeg die voor de uitslag gezorgd heeft zit 
daar. Het verdere verloop van de competitie moeten wij nu 
maar afwachten. 

Een ding is wel duidelijk geworden uit dit debat, namelijk, 
dat de competitie nog spannend genoeg zal worden. De heer 
Wiegel heeft het een en ander reeds gesignaleerd: de heer Aan-
tjes moet niets hebben van een defensieverlaging en de heer 
Andriessen is niet in voor de plannen met de huren. Welnu, ik 
dacht, mijnheer Wiegel, dat dit het beste bewijs ervan was, dat 
er geen programafspraken zijn gemaakt, dat er geen compro-
missen zijn gesloten en dat er een programformule is, maar 
nog geen program. Het beleid zal nog gestalte moeten krijgen. 

De heer Van Mierlo heeft hedenmorgen gesproken over de 
toverformule van dit kabinet. Welnu, mijnheer de Voorzitter, 
die toverformule is: Dat zien wij morgen dan wel weer! 
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Van Thijn 
Ik ben niet zo bang voor morgen. Dit debat was al een 

voorteken. De heer Wiegel, die met een motie dreigde, is 
daarmee niet gekomen. Wat ligt er op tafel? Wat kruimelwerk 
van de heer Drees. Dat is alles. Het kabinet staat recht over-
eind. Er is wat met de wapens gekletterd, maar ik heb goed 
geluisterd en geconstateerd, dat de heren Aantjes en An-
driessen beiden zeiden: Er is vandaag geen alternatief. Neen, 
maar is er morgen een alternatief? Is er over één jaar of over 
twee jaar een alternatief? Deze keer was een kabinet met de 
V.V.D. niet mogelijk. De redenen daarvoor zijn aangegeven. 
Zullen die mogelijkheden er over één of twee jaar wel zijn? 

Ik heb goed geluisterd en gehoord dat de heer Wiegel, zich 
uitlatend over de heren Aantjes en Andriessen, heeft gezegd: 
Kijk, dat zijn nou de slippendragers van de heer Den Uyl; zij 
hebben zich in het stof gebogen. Terwijl hij hier bezig was 
heeft het brein achter de heer Wiegel, de heer Van Riel, in 
het kader van de arbeidsverdeling gisteravond in Winterswijk 
gezegd: Kijk, de confessionelen lopen zoet achter het socia-
lisme aan als jonge eendjes achter hun moeder en zo houden 
zij de verkiezingswolf buiten de deur. 

Ik zie die toenadering niet zo, mijnheer de Voorzitter, maar 
wat belangrijker is - want wat koop je voor dit soort kwa-
lificaties? - en wat fundamenteler is, is de programmatische 
verwijdering, die wij in dit debat hebben kunnen constateren. 

Ik heb wederom goed geluisterd naar de heren Aantjes en 
Andriessen en vastgesteld, dat zij de prestatiemaatschappij 
hebben afgewezen, waarbij ik in eerste termijn zoveel kantte-
keningen heb geplaatst en waartegenover ik de welzijnsmaat-
schappij, soüdariteitsmaatschappij, heb willen plaatsen. Zij 
wezen dus de ellebogenmaatschappij van de heer Wiegel af. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mag ik een vraag stellen? 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Natuurlijk mag dat. 

De heer Wiegel (V.V.D.): U geeft geen juiste en eerlijke 
benadering. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik heb geen harde en 
eerlijke oppositie in het vooruitzicht gesteld, mijnheer Wiegel! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Neen, maar ook van de woord-
voerder van een regeringspartij wordt verwacht dat hij een 
juiste weergave van de feiten geeft. 

Waar u zegt, de prestatiemaatschappij af te v/ijzen en die 
aanduidt met de term „de ellebogenmaatschappij", wil ik u 
vragen, of onze benadering van het begrip prestatiemaat-
schappij niet dichter bij de gedachte van het Leistungsprinzip 
van de socialistische kanselier Brandt staat dan bij uw onbe-
nullige en beneden-de-maatse kwalificatie van ellebogensamen-
leving. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Als 
de heer Wiegel het op dit niveau gaat zoeken, stel ik er prijs 
op om hem niet te antwoorden. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Geeft u nu eens antwoord. Wie 
gebruikt, sprekend over de kijk op de samenleving, ten aanzien 
van een van de uitgangspunten, namelijk de beloning naar 
prestatie, de term „ellebogenmaatschappij"? Wie gebruikt de-
nigrerende opmerkingen? 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Dat is, mijnheer de Vcor-
zitter, geen denigrerende opmerking, maar een volkomen cor-
recte vertaling van de prestatiemaatschappij zoals de heer 
Wiegel die hier heeft geschilderd en zoals die in het rapport 
van de fractie van de V.V.D. over inkomenspolitiek is toege-
licht. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat moet u dan maar 
eens lezen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Die maatschappij wijzen wij 
af, mijnheer de Voorzitter, omdat die strikt materialistische 
benadering onderstreept - en ik dacht dat ik dat gisteren in 
een genuanceerd betoog duidelijk uiteen heb gezet - het be-
ginsel: de sterken voor de sterken. Ik constateer in dat verband 
in dit debat een politiek feit. Ik kom dan weer terug op de be-
togen van de heren Aantjes en Andriessen. 

De heer Aantjes heeft in een betoog waar ik respect voor 
heb de volgende uitspraak gedaan: De V.V.D. heeft zich 
verwijderd van de christen-democratische partijen, die vanuit 
hun principiële uitgangspunt de zorg voor de zwakken in de 
samenleving, de zorg voor degenen die niet kunnen presteren 
voorop wensen te stellen. De heer Andriessen heeft gezegd: 
Het beeld van de V.V.D. dat de heer Wiegel heeft opgeroepen 
heeft velen in mijn partij van de V.V.D. vervreemd. Dat zijn 
keiharde feiten in dit historische debat. Als dan geconstateerd 
wordt, dat er vandaag geen alternatief is, vraag ik mij af, of 
dat morgen anders zal zijn, of over twee jaar. De heer Wiegel 
is nog maar net begonnen. De V.V.D. van de heer Wiegel zal 
nog wel een aantal jaren bestaan en de heer Van Riel is hele-
maal niet weg te branden. Ik meen daarom, dat in de komende 
jaren ondanks het wapengekletter, dat door de heer Wiegel is 
geconstateerd, er geen alternatief is voor deze politieke oplos-
sing van de politieke noodsituatie, waarin ons land in de afge-
lopen jaren heeft verkeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geconstateerd, dat op het 
punt van de afwijzing van de prestatiemaatschappij er grote 
overeenstemming begint te ontstaan tussen de programs van de 
linkse drie en van de confessionelen. Ik wil er niet aan voorbij, 
dat er ook verschillen zijn. Ik ga speciaal in op de betogen die 
zijn gehouden over het verschil tussen harmonie en conflict. In 
een maatschappij van solidariteit is ook voor mij die harmonie 
het einddoel, maar zij is geen middel. Als men zegt, zoals dat 
is gedaan, solidair te zijn met de zwakken in de samenleving, 
dan moet men ook solidair zijn met hun strijd om maat-
schappijverandering, om verbetering van hun positie. De heer 
Andriessen heeft gisteren in een betoog, dat ik helemaal van 
hem kan begrijpen, gezegd: Is er nu niets fundamenteel veran-
derd in de laatste jaren? Hij heeft gewezen op de herziening 
van de Wet op de ondernemingsraden. Mijn antwoord is, dat 
natuurlijk die herziening een verbetering was. Het kenmer-
kende echter is - dat was ook kenmerkend voor het beleid in 
de afgelopen jaren - dat de die verbetering geen gelijke tred 
hield, maar achterbleef bij de veranderingen die de samen-
leving voor zich opeiste. 

Inmiddels hebben er stakingen plaatsgevonden. Inmiddels 
heeft men gestreden voor meer zeggenschap in de fabrieken. 
Natuurlijk is het aanpakken van het ondernemingsrecht in ze-
kere zin een voortzetting van het beleid, zoals de heer An-
driessen zei, maar het moet dan wel in een hogere versnelling 
gebeuren. Juist het verschil in tempo, waarmee men probeert 
de maatschappijvernieuwing tot stand te brengen, is v^k be-
palend voor de scheidslijn in de politiek. Een politiek die ach-
terblijft bij het gewenste tempo van maatschappijvernieuwing 
houdt geen stand en heeft ook geen stand gehouden. 

Daarom zit hier nu een links kabinet. Geen kleedkamerver-
haal kan dat verdoezelen. De maatschappijbeschouwing die 
door dit kabinet op tafel is gelegd, loog er niet om. Die is ge-
richt op een radicale verkleining van de inkomensverschillen in 
ons land, op een spreiding van macht en zeggenschap. Die 
stelt welzijn boven welvaart en de solidariteit met de arme 
landen boven defensieuitgaven. Ook bij de concrete beleids-
aankondigingen gisteren en vandaag kan geen twijfel bestaan 
over de intenties van dit kabinet. Ik doe maar een greep. Er 
komt een vermogenswinstbelasting. De waardestijging van de 
grond zal via wetswijziging aan de gemeenschap toekomen. 
Het eigen risico in de ziekenfondsverzekering, een voornemen 
van het vorige kabinet, wordt ingetrokken. Het prijsbeleid 
wordt verscherpt. Er wordt een gericht advies aan de SER gc-
vraagd over de democratisering van de onderneming. 

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



1 6 6 8 42ste vergadering - 29 mei '73 Beraadslaging over de regeringsverklaring 

Van Thijn e. a. 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie had graag meer concre-

tiscringen van dit kabinet gehoord. Wij zijn ongeduldig; als je 
zo lang in de oppositie hebt gezeten, wil je wat zien. Ik 
begrijp, dat wij in dat ongeduld niet van dit kabinet kunnen 
vragen, dat het na anderhalve week voorbereiding van deze re-
geringsverklaring alle knopen in deze samenleving al heeft 
doorgehakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Op enkele punten zou ik toch een 
nadere verduidelijking willen vragen. Ik heb er maar enkele 
geselecteerd, die stuk voor stuk te maken hebben met het weg-
nemen van de verschillen in onze samenleving, „het optillen 
van de onderkant.". 

Ik denk in de eerste plaats aan het minimumloon. Er is een 
wetsontwerp aangekondigd om een wijziging van het mini-
mumloon mogelijk te maken binnen drie jaar. Dat zou snel in 
de Kamer kunnen worden behandeld. Kan nog in de loop van 
dit jaar, snel op de aanvaarding van dat wetsontwerp, een ver-
hoging van 20 pet. worden gerealiseerd? 

Het stakingsrecht. De Minister-President heeft toegegeven, 
dat dit een onvervreemdbaar recht is. Welnu, dit onvervreemd-
baar recht is neergelegd in het Europees Sociaal Handvest. Ik 
vraag mij af, waarom het niet mogelijk is, dat de Minister-Pre-
sident toezegt, dat dit Handvest onverwijld wordt geratificeerd. 

De verkenning van de klassen bij het onderwijs: een ander 
belangrijk punt. Er zijn op dit punt toezeggingen gedaan. Ik 
zou concreet willen vragen, hoeveel extra onderwijzers er 
worden ingezet om per 1 augustus de beleidsvoornemens waar 
te maken. 

De oude wijken en de woningproduktie. Ik zou de Minister-
President nog eens willen attenderen op het feit, dat in zijn 
programgrondslag is opgenomen het streven naar 170 000 wo-
ningen in 1977, met binnen dit aantal een prioriteitverlegging 
naar de woningverbetering in de oude wijken. Naar mijn me-
ning is het in dit kader volstrekt essentieel, dat het noodpro-
gramma van 25 000 woningen onmiddellijk voorziet in de 
nood van degenen, die het meest met de woningnood te maken 
hebben: de lagere inkomensgroepen in de oude wijken. Ik wil 
in dit verband wijzen op het belang hiervan bij de aanpak van 
de werkloosheid, die in de bouw is ontstaan. 

Ik wil in dit verband ook nog een vraag over de huurpolitiek 
stellen. Er is een nieuwe huurnota toegezegd, maar betekent 
dit, dat de oude daarmede van de baan is en dus ook het voor-
nemen om tot huurharmonisatie te geraken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het regionaal beleid betreft, 
heb ik in eerste termijn gezegd: Geen lippendienst van dit ka-
binet aan het noorden, maar concrete maatregelen. In dat ver-
band heb ik het aardgaspotje voor het noorden genoemd. Ik 
zou graag zien, dat de Minister-President in tweede termijn 
aandacht besteedt aan de problematiek van Zuid-Limburg, 
Twente en midden-Brabant. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zijn deze concrete punten, 
waarop de geloofwaardigheid van de drang naar maat-
schappijvernieuwing van dit kabinet wordt getoetst. Dit ka-
binet is uit die drang naar maatschappijvernieuwing, die zich 
gedurende de laatste jaren in onze samenleving heeft opge-
hoopt, geboren. Dit kabinet zal daarop moeten inspelen, 
daarop een concreet antwoord moeten kunnen formuleren. Ik 
zie dit antwoord met vertrouwen tegemoet. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Aan 
het einde van de rit - het is als met concessies — heeft ieder 
zijn gelijk; aan de onderhandelingstafel ligt het precies an-
dersom. Het gaat er op het ogenblik om, wie het meeste van 
de goede beleidsmaatregelen, die in het vorige kabinet waren 
genomen of aangekondigd, naar zich toe kan halen en kan 
zeggen: Kijk eens, wat wij allemaal gaan doen. 

Als hier wordt gesproken over de A.O.W., die per 1 juli a.s. 
op 991 p?t. van het minimumloon zal liggen, dan is dat een 
verworvenheid, waarop wij met zijn allen trots kunnen zijn. 
Wij moeten dan evenwel bedenken, dat het een resultaat is van 
een beleid, dat in de afgelopen periode is gevoerd. Ik vind het 

Andriessen 
niet erg, dat wij dat naar ons toe proberen te halen, want als 
wij zo grabbelen in die ton van het beleid van het voorgaan-
de kabinet dan was dat kennelijk niet zo'n slecht beleid, dan 
was het kennelijk niet een beleid, waarvoor wij ons behoeven 
te generen. De erkenning komt dan wel wat laat, maar goed, 
beter laat dan nooit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vervolgens de Minister-Presi-
dent danken voor de antwoorden, die hij heeft gegeven op een 
aantal vragen, die ik hem heb gesteld. Ik ben met name erken-
telijk voor zijn toezegging inzake de nota voor de beleidsvisie 
in de toekomst voor de werkende jongeren, waarom ik heb ge-
vraagd. Ik heb in zijn beantwoording een aantal malen de 
woorden „evenwichtig beleid" aangetroffen. Dat heeft mij 
deugd gedaan. Ik ben er blij om, want ik heb gisteren, toen ik 
mijn vermaningen - ik had het zo niet bedoeld, maar het is 
blijkbaar zo overgekomen - uitsprak, dat als een van de essen-
ties beschouwd. Ik begrijp heel goed, dat de Minister-President 
niet op alle onderdelen is ingegaan. Dat behoefde van mij ook 
helemaal niet. Uit de toon, die de Minister-President heeft ge-
bezigd, heb ik opgemaakt, dat wij het eens zijn in een aantal 
opzichten over het feit, dat een evenwichtig beleid moet 
worden gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de Minister-President van-
daag ook een aantal malen „neen" horen zeggen. Dat vind ik 
op zichzelf als antwoord op een vraag niet leuk, maar to.h 
vind ik het een goed ding, want in die positie bevinden wij ons 
nu eenmaal ten opzichte van elkaar. 

Minister Den Uyl: Dat vind ik zeer bemoedigend. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik ben ook bemoedigend 
bezig. 

Minister Den Uyl: U kunt zich op het een en ander voo.be-
reiden. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
was nog niet helemaal klaar met mijn zin. De Minister-Presi-
dent moet er ook weer niet al te optimistische gevolgtrek-
kingen uit maken. Ik wilde namelijk zeggen, dat onze positie 
meebrengt dat ik het op prijs stel, als hij meent vanuit zijn 
overtuiging als leider van de Regering, verantwoordelijk voor 
de totaliteit, „neen" te moeten zeggen en dat ik verwacht, dat 
hij er begrip voor zal hebben, als wij „neen" menen te moeten 
zeggen, vanuit onze verantwoordelijkheid en onze relatie tot 
het kabinet. Ik vind dit op zichzelf, parlementair gesproken, 
helemaal geen gekke positie, waarin wij verkeren. 

Ik wil verder ingaan op een aantal concrete punten. Ik kom 
nog even terug op de kwestie van de dekking van de uitgaven. 
Wij hebben via de interruptiemicrofoon met elkaar nog even 
van gedachten gewisseld over deze zaak. Ik meen, dat het voor 
de duidelijkheid van de discussie goed is te zeggen dat ik mij 
op zichzelf niet heb verzet tegen het beleidsvoornemen van de 
Regering, ook in het kader waarin de Minister-President het 
vanmiddag nog eens nadrukkelijk heeft geplaatst - de inflatic-
bestrijding - om af te zien van de verhoging van de b.t.w. in 
1974. Daarover gaat de discussie niet. Ik meen, dat wij dit 
punt in het kader van het totale dekkingsplan moeten beoor-
delen. Ik zeg zeker niet op dit moment, dat het niet moet ge-
beuren. Het gaat erom, dat de Minister-President zelf zei, dat 
hij voor zijn beurt had gesproken, dat men het niet kan laten 
bij deze ene uitspraak en dat, als zo'n uitspraak wordt gedaan, 
de vraag rijst: Wat zijn de beleidsintenties van het kabinet op 
het stuk van - in dit geval - de drukverhouding tussen de di-
recte en de indirecte belastingen? 

Als men een groot aantal geld kostende wensen van de Mi-
nister-President, waarvan vele ons sympathiek zijn - daarover 
laat ik geen misverstand bestaan - heeft aangehoord, is toch, 
ook met verwijzing naar de programformules, de vraag aan de 
orde hoe het dan staat met de dekking van de uitgaven, nu en 
ook in latere jaren van dit kabinet. Die programverwijzing lijkt 

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 

http://voo.be


Beraadslaging over de regeringsverklaring 42ste vergadering - 29 mei '73 1669 

Andriessen 
duidelijker dan zij is, in de eerste plaats door hetgeen er in die 
programs zelf staat omtrent de toelaatbare stijging van de be-
lastingdruk: 0,5 pet. bij de één, 0,6 pet. bij de ander. Daarover 
is gesproken in de programconclusies van de heer Burger. Er 
wordt gesproken over een streven naar vermindering van de 
drukverzwaring in de toekomst. Dat is een punt dat in het ant-
woord van de Minister-President ook niet naar voren is ge-
komen. Ik heb daarover vragen gesteld. Op blz. 14 van de re-
geringsverklaring heeft de Minister-President een uitspraak ge-
daan die ik nog eens wilde citeren. Hij heeft gezegd: 

„Teneinde de uitgaven-ontwikkeling binnen aanvaard-
bare grenzen te houden en tevens ruimte te scheppen 
voor nieuwe activiteiten en intensiveringen zullen op an-
dere terreinen herzieningen van beleid tot stand moeten 
worden gebracht. Het kabinet ziet hier mogelijkheden op 
grond van een bij zijn politieke visie aansluitende andere 
afweging van prioriteiten.". 

Ik heb de Minister-President gisteren gevraagd wat dat bete-
kent. Wat komt daar uit? Wat heeft dat voor de dekking te be-
tekenen? In de programs wordt gesproken over herwaardering 
van overheidstaken. Daar praten wij nu al jaren over. Ge-
bleken is hoe moeilijk het is, op die manier reële middelen te 
vinden. Ik zou met het oog op de dekking van de Minister-Pre-
sident althans een aanduiding willen horen waar hij middelen 
ziet. Wat in onze ogen essentieel is, is dat dit kabinet in deze 
discussie duidelijkheid moet verschaffen over de grondslagen 
van zijn beleid op dit punt. Daar hebben wij gisteren naar ge-
vraagd. Dat kan niet worden afgedaan met een verwijzing naar 
de programformule. 

Mijnheer de Voorzitter! Het moet duidelijk zijn dat wij een 
redelijke stijging van de belastingdruk aanvaardbaar achten. 
Daarover bestaat wat ons betreft geen misverstand. Wij vinden 
wel, dat bij die drukstijging het materiële feit van onze Euro-
pese gezindheid moet blijken. De verhouding van de druk 
tussen beide soorten belasting zal gehandhaafd moeten blijven. 

Dan heb ik een enkele opmerking te maken over het college-
geld. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet begrijp. Dat 
komt niet alleen door de snelheid waarmee de Minister-PresU 
dent ten slotte een passage die een toelihting beoogde te zijn 
aan de Kamer heeft voorgelezen. Ik begrijp het eenvoudig niet. 
Ik vraag mij af, of wij daar in deze discussie uit zullen komen. 
Daarom zeg ik nu dat ik bij de volstrekte onduidelijkheid over 
de vraag wat nu precies de voornemens van de Regering zijn 
op geen enkele wijze enige verbintenis, enig commitment kan 
aangaan met betrekking tot de voornemens van het kabinet in-
zake de collegegeldherziening. Wel wil ik nog eens nadruk-
kelijk uitspreken, dat naar onze mening een wijziging van het 
bedrag alleen maar bij wetswijziging mogelijk is. Gelet ook op 
de interruptie van de heer Vermaat ben ik bijzonder benieuwd 
naar de reactie van de Minister-President op dit punt. 

Ik kom tot het bouwprogramma en dan niet in de eerste 
plaats omdat ik op dit moment zo vreselijk geïnteresseerd zou 
zijn in de vraag of dit kabinet nu 120, 130, 140 of 150 000 
huizen bouwt. De problematiek is vandaag de dag veel te ge-
compliceerd om met dit soort categorale uitspraken het be-
leid vast te leggen. Daar gaat het mij niet om. Aan het adres 
van de heer Van den Doel teken ik echter wel aan, dat het 
program-Steenkamp, het program dat is gebruikt tijdens de 
verkiezingen waarna het kabinet-Biesheuvel is geformeerd, 
aantallen woningen heeft vermeld. Dat gebeurde heel nadruk-
kelijk. 

Aan de kiezers werden wel degelijk aantallen woningen voor-
gehouden. De eerste maal sinds de afgelopen 10 jaar dat in 
onze programma's geen concrete aantallen woningen worden 
genoemd, is juist in het allerlaatste programma. Daarom is de 
weg, waarnaar de Minister-President verwees, niet zo bekend. 
Het gaat erom. dat in een discussie in het kabinet, waarbij 
Keerpunt van 170 000 woningen spreekt - overigens wordt dit 
aantal ook niet over de verschillende categorieën gespecifi-
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ceerd - en waarbij ons programma spreekt over een be-
langrijke inspanning in de procedures die daarvoor zijn aange-
geven, het programma zal moeten worden vastgesteld. Dan 
heb ik er wel begrip voor, dat dit programma vandaag nog niet 
is vastgesteld, maar ik zal er geen begrip voor hebben dat, 
omdat die discussie niet heeft plaatsgevonden, vandaag moet 
worden aangenomen, dat de aantallen woningen die in Keer-
punt staan genoemd, zonder meer moeten gelden. Dat acht ik 
in strijd met de programformule, zoals zij aan het kabinet ten 
grondslag ligt. 

Mijnheer de Voorzitter! Sprekende over de woningbouw zal 
ik niet op de problematiek van de maximale huur terugkomen. 
Ik wil echter nog wel iets over de doorstromingsheffing 
zeggen. Ik vind, dat de Minister-President ten onrechte mijn 
bezwaar tegen de huurbelastingplannen a la de heer Schaefer 
als doorstromingsheffing zó heeft geïnterpreteerd, dat daar-
voor onzerzijds een zekere instemming zou bestaan. Ik heb 
mij heel nadrukkelijk tegen de gedachtengang van de heer 
Schaefer verzet. 

Ik wil nu geen enkele uitspraak doen over de vraag, noch in 
positieve noch in negatieve zin, of in de toekomst een nieuwe 
doorstromingsheffing moet worden ingevoerd of althans po-
gingen moeten worden gedaan, een dergelijke doorstromings-
heffing in te voeren. Die kwestie is wat mij betreft volledig 
open en kan niet via het debatje, dat ik er met de Minister-
President over had, als een soort van instemming a priori of 
althans als een niet te verwerpen zaak worden opgevat. 

Als wij praten over opvoering van de besparingen en de be-
zitsvorming wil ik nog eens zeer nadrukkelijk wijzen op de 
grote betekenis van de subsidiëring en stimulering van de eigen 
woning. Een van de bezwaren die ik tegen het plan van de 
heer Schaefer had was, dat hij de heffing ook op eigen wo-
ningen betrekking wilde laten hebben. Dat vind ik nu juist een 
volstrekt onjuist element in de gedachte, die de heer Schaefer 
naar voren heeft gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de ontwikkelings-
samenwerking ben ik erkentelijk voor de kwantitatieve mede-
deling die de Minister-President heeft gedaan. Ik heb er begrip 
voor, dat de verdeling van het bedrag over de verschillende 
uitgavencategorieën nog niet precies kan worden gegeven; wij 
zullen daarover bij de komende begrotingsbehandeling uitvoe-
rig debatteren. Ik blijf zeggen, dat het een geweldig zwa^e 
wissel zal trekken op de mogelijkheden die wij hebben. Wat 
dat betreft kan naar mijn smaak de wijsheid van deze beslis-
sing op dit moment, in deze omvang en in deze formulering 
toch worden betwijfeld. 

Over missie en zending heb ik van de Minister-President 
woorden gehoord, die mij er toch toe brengen, tegen hem te 
zeggen, dat ook als de ontwikkelingssamenwerking zal worden 
uitgebreid - ik meen, dat dit er bij deze beleidsformule be-
paald in zit - ik vind en blijf vinden - wij zullen erop terug-
komen - dat missie en zending meer dan proportioneel 
daarvan moeten kunnen profiteren. 

Over het regionaal beleid wil ik een kleine opmerking 
maken, pour acquit de conscience. Ik heb gisteren opgemerkt, 
dat ik concentratie van dat beleid op de grote knelpunten kan 
aanvaarden, mits er een mogelijkheid komt om voor de tussen-
gebieden wat te doen in uitzonderlijke situaties als de omstan-
digheden dat rechtvaardigen. Ik heb hierop geen reactie van de 
Minister-President vernomen en zou er nog graag een krijcen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu iets over het welzijn«be-
leid zeggen. Wij zijn ernstig teleurgesteld over de mededeling 
van de Minister-President, dat wij eerst in het volgend jaar de 
knelpuntennota zullen krijgen. Ik wil eraan herinneren dat 
de huidige Staatssecretaris van CRM als kamerlid van oordeel 
was, dat dit jaar het voorontwerp van de kaderwet klaar zou 
kunnen zijn. Aan wie zouden wij het beter kunnen toever-
trouwen dan aan deze Staatssecretaris om met deze hartewens, 
ook van onze fractie, rekening te houden en te zamen met zijn 
Minister ervoor te zorgen dat deze nota er snel komt, zodat 
er snel beleid kan worden gevoerd? 
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Andriessen 
Ik herhaal dat men van ons niet kan verwachten dat wij aan 

sectorsgewijze wetgeving onze medewerking zullen geven, als 
wij niet een fundamentele discussie over de algemene beleids-
punten met betrekking tot dit beleid hebben gevoerd. Ik wil op 
dit punt graag een positief antwoord van de Regering ver-
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervolgens aan de volksver-
zekering arbeidsongeschiktheid. Ik heb er gisteren mijn voldoe-
ning over uitgesproken dat aan deze voorziening voorrang zal 
worden gegeven. Ik heb begrepen dat onze aandrang om 
daarbij de vrocg-gehandicapten direct te betrekken in ieder 
geval een punt van serieuze overweging zal worden. 

De opmerking van de Minister-President dat de invoering 
van dit wetsontwerp nog aanzienlijk nader beraad vraagt 
maakt mij weer wat ongerust. Onder het kabinet-De long en in 
het bijzonder door minister Roolvink is destijds al veel voor-
bereidend werk verzet. Er ligt een advies van de SER. Wij 
begrijpen zeer wel, dat men zich in deze problematiek moet in-
werken. maar ik wil er toch met klern op aandringen, dat dit 
wetsontwerp in het eerste jaar van dit kabinet aan de Kamer 
wordt voorgelegd. Ik meen dat dit technisch mogelijk is en zou 
dit ook bijzonder op prijs stellen. 

In het kader van vooral de zelfstandigen heb ik niets ge-
hoord over de detailhandelactiviteiten buiten de winkelge-
bieden. Misschien kan de Minister-President daarover nog een 
enkele opmerking maken. 

Ik heb de indruk dat mijn opmerking over het bejaardenbe-
Ieid niet helemaal goed is overgekomen. De motie, die door de 
Kamer is aanvaard, dient naar ons oordeel te worden uitge-
voerd. Dit betekent dat een wijziging van het beleid alleen dan 
kan plaatsvinden, wanneer aan de Kamer verslag is uitge-
bracht over de vraag, of inderdaad de beschikbare ruimte niet 
op een rechtvaardige wijze wordt verdeeld en of een dergelijke 
maatregel gerechtvaardigd zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het grondbeleid betreft, wil ik 
het volgende zeggen. Hierover is in dit debat veel gesproken. 
Ook in mijn kring wordt over de beleidsvoornemens gereser-
veerd gedacht. Naar ons oordeel houdt de regeringsformule 
voldoende mogelijkheden in om tot een bevredigende regeling 
te komen. Wij zullen het wetsontwerp afwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wil ik nog iets zeggen 
over de bevrijdingsbewegingen. Ik ben blij met de aange-
brachte clausuleringen door de Minister-President. Wij blijven 
van mening dat andere kanalen dan de multilaterale en de re-
gionalc alleen dan zullen kunnen worden benut, indien daar-
vr>or werkelijk zwaarwegende redenen zijn. Wij zien dit der-
halve als een uitzondering. Wij zijn van mening dat, als dit 
moet gebeuren, daarover eerst overleg moet worden gepleegd 
met de desbetreffende kamercommissies. Daarbij zou dan de 
reden, v/aarem van de normale procedure wordt afgeweken, 
moeten worden uiteengezet. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft ge-
sproken over mijn benadering van de gehele formatie. Ik wil 
nog eens nadrukkelijk zeggen dat ik de woorden „strijd met de 
democratie" niet heb uitgesproken. Ik heb gezegd dat een ex-
treme opstelling van een minderheid het functioneren van ons 
democratische stelsel in gevaar brengt. Dat heb ik gezegd. In 
dit debat is op geen enkele wijze het tegendeel van die stelling 
gebleken. Als men de spelregels wil veranderen - ik heb laten 
merken dat ik daarvoor bepaald niet ongevoelig ben - dan 
moet men dat niet doen door de bestaande spelregels te for-
ceren. Men moet binnen die spelregels proberen tot andere 
te komen. Dat moet mogelijk zijn. Dat gebeurt op tal van ter-
reinen. Wij hebben ons verzet tegen extreme opstelling. Daar-
op wil ik nog eens zeer sterk de nadruk leggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gisteren 10 adviezen ge-
geven. Ik heb die niet geteld; de Minister-President heeft dat 
gedaan. Men heeft deze „vermaningen" genoemd. 

Ds Minister-President heeft gezegd dat hij geen zekerheid 
kan geven dat de voorstellen die door het kabinet zullen 
worden gedaan, alle instemming in deze Kamer zullen 

Andriessen e. a. 
verkrijgen. Dat is juist. Ik heb uit het door mij niet als thea-
traal aangevoelde slotbetoog van de Minister-President be-
grepen, dat ik mag verwachten dat rekening zal worden ge-
houden met de teneur van hetgeen ik naar voren heb willen 
brengen. 

De Minister-President heeft gesproken over de overwinning 
van het conflict. De fractievoorzitter van de P.v.d.A. heeft gis-
teren gesproken over zijn visie op de polarisatie. Ik heb toen 
gezegd dat die visie afwijkt van de polarisatiestrategie zoals 
die de laatste jaren naar voren is gebracht en zoals die van-
morgen door de heer Van Mierlo werd voorgesteld. 

Ik heb mij in die benadering voor een aanzienlijk deel 
kunnen herkennen. Het gaat mij ook cm de overwinning van 
het conflict in de samenleving. Wij menen dat dat anders moet 
dan het de laatste jaren dikwijls cok om politiek-strategische 
redenen - het is vanmorgen nog weer gezegd — is gepropa-
geerd. 

Ik meen dat, als wij het eens zijn over de doelstelling, na-
melijk de overwinning van het conflict, en er daarbij niet van 
uitgaan, dat tegenstellingen moeten worden geëxploiteerd, 
maar via een dialoog tot die oplossing moeten leiden, daarin 
veel meer dan in talloze concrete punten waarover wij met el-
kaar zullen blijven discussiëren, een basis kan liggen waarop 
het succes van dit kabinet kan worden gerealiseerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gisteren - ik heb het ge-
hoord en ik v/ist het ook - een kritisch betoog gehouden. Men 
heeft het een hard betoog genoemd. Het ging er evenwel om, 
duidelijk te maken dat wij ten slotte wensen dat dit kabinet een 
succes zal worden. Er moet aan voorwaarden worden voldaan 
die ik heb geformuleerd. Ik heb in de benadering van de frac-
ticvoorzitter van de Partij van de Arbeid en in de s!otbenade-
ring van de Minister-President aanwijzingen gevonden dat v/ij 
wat de mentcliteit betreft op dit ogenblik heel wat dichter bij 
elkaar staan dan in de laatste jaren wel eens het geval is ge-
weest. Dat acht ik een positieve start van een debat dat ten 
slotte nog zoveel onzeker laat, dat de parlementaire discussie 
in de komende periode over en weer een pittige en een pikante 
mag zijn. Dat wens ik ons en het kabinet graag toe. 

De heer Aantjcs (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
ben de Minister-President dankbaar voor zijn antwoord waarin 
hij vaak heeft verwezen naar nog komende wetsontwerpen, 
nota's en de begroting. Ik veronderstelde niets anders. Het is 
ook heel begrijpelijk. Het was kennelijk ook nodig dat de Mi-
nister-President nog vaak verwees naar hetgeen nog komen 
moest. Dit vormt het duidelijkste bewijs dat het verschil met 
het beleid van het voorgaande kabinet niet zo luce clarius is 
dat de Minister-President daar nu zo maar een ander beleid 
tegenover kon stellen. In ieder geval is het antwoord van de 
Minister-President niet de vertaling van de preambule van 
„Keerpunt". Dat kan ook niet, want de preambule van „Keer-
punt" behoort niet tot de programgegevens, die betrekking 
hebben op de grondslag van het beleid. De Minister-President 
heeft ons keurig bij stuk nr. 12 383 alle programgegevens die 
op de grondslag van het beleid betrekking hebben, toege-
zonden. Daarin is „Keerpunt" opgenomen, maar niet de pre-
ambule daarvan, waarin het beleid van het kabinet-Biesheuvel 
wordt veroordeeld. 

Ik betreur het, dat de heer Wiegel - ik moet er nog even op 
terugkomen - zijn knappe repliek, waarbij hij weer op z'n best 
was - daarmee kan hij aan het slot van dit debat naar Hooge-
veen - , heeft ontsierd door te zeggen, dat de K.V.P.-fractie -
ik laat dat over aan de heer Andriessen - en de A.R.P.-fractie 
het beleid van het kabinet-Biesheuvel nog nooit zo loyaal 
hebben gesteund als vandaag. 

Het ontsiert de repliek van de heer Wiegel, als hij zo'n uitla-
ting doet zonder dat hij het dan ook concreet aangeeft. Hij 
laat het bij de kreet. De heer Wiegel had het moeten zeggen, 
toen wij in de afgelopen jaren samen als regeringspartijen 
loyaal het kabinet-Biesheuvel tegen de vaak onredelijke kritiek 
van een vaak onredelijke oppositie hebben gesteund. 
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Aantjes 
Wij hebben de verantwoordelijkheid voor het beleid van het 

kabinet-Biesheuvel als regeringspartij - dit heb ik reeds gis-
teren gezegd; na de uitlating van de heer Wiegel stel ik er prijs 
op, mijnheer de Voorzitter, het te herhalen - gedragen. Wij 
hebben die verantwoordelijkheid in de verkiezingsstrijd niet 
ontlopen en wij hebben haar in de formatietijd niet ver-
loochend. Ik heb gisteren duidelijk laten blijken, dat wij dat 
ook nu niet zullen doen. 

Ik wil een opmerking maken over hetgeen de Minister-Presi-
dent heeft gezegd over de verwijten van het handelen in strijd 
met de spelregels van de parlementaire democratie. Hij 
proefde daarin het verwijt van ondemocratisch handelen. Het 
is mij natuurlijk niet ontgaan, mijnheer de Voorzitter, dat de 
Minister-President - terecht - mijn naam in dat verband niet 
heeft genoemd. Aangezien ik er wel uitvoerig over heb ge-
sproken, zou het mijn inziens toch tot een verkeerde indruk 
kunnen leiden. Daarom wil ik er nogmaals zeer nadrukkelijk 
op wijzen, dat ik gisteren uitvoerig heb gesproken over mijn 
visie op de democratie en over de vraag, hoe naar mijn mening 
in verhouding daartoe is gehandeld in deze formatietijd. Ik 
vond, dat is gehandeld tegen de spelregels van de parlemen-
taire democratie, zoals wij die in onze verhoudingen kennen. 
Ik heb ge?egd, dat men, wanneer men tegen deze spelregels 
handelt, dan in feite tegen die parlementaire democratie zelf 
handelt. Ik heb er uitdrukkelijk bij gezegd, dat ik sprak niet 
over „de" democratie, maar over „onze" democratie. 

Ik wil ook een enke'e opmerking maken naar aanleiding van 
hetgeen de Minister-President heeft gezegd over de staatssecre-
tarissen, in de eerste plaats wat het aantal staatssecretarissen 
betreft. De Minister-President heeft gezegd: Daarbij hebben 
zakelijk-organisatorische motieven een rol gespeeld; daarbij 
heeft echter ook de wens een rol gespeeld - als ik het althans 
goed heb gehoord, mijnheer de Voorzitter, ik vond het echter 
zeer merkwaardig, maar misschien kan het nog worden toege-
licht - , recht te doen aan de getalsverhoudingen van de aan 
het kabinet deelnemende partijen. Ik meen, dat, wanneer er 
één punt is, waaraan geen recht is gedaan, bij het aantal mints-
ters en ook het aantal staatssecretarissen, dit wel deze getals-
verhoudingen zijn. 

Het gaat mij niet om de persoon en het is zeker niet mijn 
bedoeling, de bekwaamheden of integriteit van betrokkene in 
twijfel te trekken, maar ik wil nog een opmerking maken over 
Staatssecretaris Marcel van Dam op Volkshuisvesting. 

Ik heb gezegd: Voor mij hangt het af van de taakinhoud. De 
Minister-President heeft nu gezegd, hoe de taakverdeling zal 
worden geregeld. Ik heb drie punten genoteerd: aandacht voor 
bijzondere groepen (bejaarden en buitenlandse werknemers); 
bescherming van de huurders en kopers. Ik zie niet in, waarom 
dat niet in de portefeuille van Staatssecretaris Schaefer, die op 
deze punten van een grote belangstelling, een grote bewogen-
heid en een grote inventiviteit blijk heeft gegeven als kamer-
lid, kan worden opgenomen. 

Als derde punt heb ik genoteerd de coördinatie van het on-
derzoek op het terrein van de volkshuisvesting en de 
bouwnijverheid. Mijnheer de Voorzitter! Als er één punt is 
waarvan ik vind dat het tot de taak van de Minister zelf be-
hoort, is het dit punt, zeker in de situatie waarin wij met het 
onderzoek in de bouwnijverheid op het ogenblik verkeren. Ik 
ben dus bepaald niet overtuigd van de zin van het '3taatssecre-
tariaat, maar wij zullen afwachten hoe het in de praktijk func-
tioneert. Daarvan zal het afhangen of wij er aanleiding toe 
zien, hierop nog eens terug te komen. 

Ik ben gisteren voldoende duidelijk geweest over de voor-
stellen die betrekking hebben op de reeds aanvaarde begroting 
voor 1973. De Minister-President heeft gezegd dat het kabinet 
binnen enkele weken met voorstellen zal komen. Het kabinet 
heeft zeer veel te doen; laat het zich vooral op dit punt niet 
overwerken. 

Ten aanzien van de steun aan bevrijdingsbewegingen en 
de steun aan de bevolking in bevrijdingsgebieden - dit onder-
scheid moet v/el worden gemaakt, ik merk, dat dit in de dis-

cussie niet altijd gebeurt - delen wij de sterke voorkeur voor 
de steunverlening via organen van de Verenigde Naties. Die 
organen zijn nu juist opgericht om bilaterale acties te voor-
komen; de individuele landen hebben daarvoor trouwens ook 
niet het apparaat. Voor ons standpunt mag ik verwijzen naar 
de brief, die de vorige Minister, belast met de Ontwikkelings-
samenwerking, de heer Boertien, nog op de valreep, namelijk 
op 27 april, aan de Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van 
een vraag van ons toenmalige medelid, de heer Pronk. Wij 
zullen hierop bij de begrotingsbehandeling gaarne terugkomen, 
omdat deze zaak te belangrijk is om haar hier in een a twee 
minuten af te doen. 

Aan hetgeen de heer Andriessen heeft gezegd over de 
kwestie van de woningen, heb ik weinig toe te voegen. Ik heb 
hierover nog maar één opmerking. Ik heb mij er zeer over ver-
baasd hoe ook nu weer van alle kanten een grote ijver tentoon 
is gespreid om de cijfers van de beleidsvoornemens van het ene 
kabinet te vergelijken met de beleidsvoornemens van het an-
dere kabinet. Laten wij maar liever kijken naar de beleids~e-
sultaten. Wat dat betreft, zijn de aantallen bij het kabinet-De 
Jong - men moet dan, wat de resultaten betreft, rekenen van 
ongeveer anderhalf jaar na het optreden tot anderhalf jaar na 
het aftreden - hoger geweest dan zij door de oppositie toen 
bij herhaling zijn gevraagd. Ik zal de naam van de toenmalige 
Minister van Volkshuisvesting niet weer noemen; dat is voor 
een ieder duidelijk genoeg. Ik begrijp dan ook niet hoe de 
heer De Brauw kan zeggen dat hieruit duidelijk blijkt, dat 
Keerpunt '72 toch de grondslag van het beleid is. Al? dat zo 
zou zijn, dan had de Minister-President wel dat cijfer uit 
Keerpunt genoemd. Op alle manieren is hier geprobeerd hem 
hiertoe te verleiden, maar hij heeft het niet gedaan. Ik zou zo 
zeggen dat dit het beste bewijs is, dat niet uitsluitend Keer-
punt de grondslag van het beleid is. 

De heer De Brauw (D.S.'70): Het is heel eenvoudig, 
mijnheer de Voorzitter. De Minister-President heeft juist niet 
op die vraag geantwoord. Het kabinet bleef dus dat antwoord 
schuldig. Het antwoord werd ingevuld met een exegese van de 
heer Van den Doel, die niet werd tegengesproken. Welnu, de 
enig moee'ijke conclusie is dan, dat Keerpunt klaarblijkelijk 
het recept is. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik vind dit een heel merkwaar-
dige manier van conclusies trekken ten aanzien van het beleid 
van het kabinet. 

Ik prijs het in de heer Van den Doel dat hij zijn verkiezings-
programma niet is vergeten. Dat geldt voor ons ook. 

De heer De Brauw (D.S. '70): Laat de Minister-President 
het dan ontkennen. Dan weten wij precies waar wij aan toe 
zijn. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik weet nu al waaraan ik toe 
ben, omdat de Minister-President zich daarover heel duidelijk 
heeft uitgelaten. Hij heeft gezegd: U krijgt de kwantificering in 
de begroting 1974. Wat de grondslag van het beleid betreft -
ik ben daarvoor erkentelijk en ik vind dit een duidelijk winst-
punt van dit debat - heeft de Minister-President zeer nadruk-
kelijk opgemerkt dat beide programma's grondslag van het be-
leid zijn en dat het kabinet daaraan gebonden is. Iedere keer 
als de Minister-President het woord „Keerpunt" in zijn mond 
nam, heeft hij er zorgvuldig voor gewaakt om. nevens^hik-
kend, daarbij ook het program van de confessionele drie te 
noemer. Dat vind ik dan voldoende. 

Minister Den Uyl: Het versimpelt de zaak natuurlijk wel 
sterk als het „groene boekje" erover zwijgt. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik constateer desondanks dat de 
Minister-President datgene, wat in Keerpunt staat, niet heeft 
gepresenteerd als de cijfers voor het komende jaar en dat hij 
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Aantjes 
heeft gezegd, dat die cijfers uit de begroting zullen blijken. Wij 
zullen aan de hand van de beleidsgrondslag van het kabinet 
dan beoordelen, of het voor ons al dan niet aanvaardbaar is. 

De heer De Brauw (D.S.70): Gelet op uw rol bij een vorig 
regeringsdebat, zou ik mij hebben kunnen indenken dat u 
zich in de eerste plaats zou realiseren dat de heer Den Uyl 
hiermede de gedragslijn van zijn fractie volkomen heeft ver-
loochend. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Nu kan ik het helemaal niet 
meer volgen. Ik heb niet het gevoel dat ik de heer De Brauw 
heb overtuigd, maar ik ben toch blij dat hij er ondanks mij nu 
toch van overtuigd is. 

De heer De Brauw (D.S.'70): Wishful thinking! 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De Mi-
nister-President heeft ten slotte gezegd, dat niemand de uit-
gangspunten van het beleid had bestreden. Zonder dat expli-
ciet te doen vind ik het dan toch wel nodig om nog eens met 
zoveel woorden te verwijzen naar de beschouwing die ik in 
eerste instantie heb gegeven over de visie op de overheid en de 
democratie. 

De Minister-President heeft ten slotte een uiteenzetting ge-
geven over het begrip polarisatie. Hij mag vinden dat hij 
daarmee handelt in overeenstemming met het begrip polari-
satie zoals hij dat tot nu toe als de heer Den Uyl en niet als 
Minister-President heeft gehanteerd, ik - dit mag liggen aan 
wie het ligt - heb er niet het begrip polarisatie in herkend, 
zoals het de afgelopen tijd is gehanteerd. 

Minister Den Uyl: Mag ik erop attenderen dat hetgeen ik 
daarover heb gezegd, precies hetzelfde is als wat ik vóór de 
verkiezingen in een televisiedebat met de heer Biesheuvel daar-
over heb gezegd? Het is dus precies hetzelfde als wat ik de kie-
zers heb voorgehouden, namelijk mijn opvatting over de nood-
zakelijke en de te overwinnen polarisatie. 

De heer Aantjes (A.R.P.): De Minister-President zegt het 
zo. Ik neem aan dat de Minister-President vindt, dat hij in 
overeenstemming handelt met de wijze waarop hij het begrip 
tot nog toe heeft gehanteerd. Uit de wijze waarop de Minis-
ter-President het nu heeft uiteengezet en ook uit de wijze 
waarop de heer Van Thijn dat gisteren heeft gedaan, blijkt een 
hantering van het begrip „polarisatie" die bepaald het begrip 
niet dekt, zoals dat naar mijn indruk - ik ben niet de enige -
tot nog toe is gehanteerd. 

De Minister-President heeft gezegd dat de verhuizing van de 
ene kant van de regeringstafel naar de andere kant ook een 
distantie ten aanzien van tal van zaken voor hem meebrengt en 
dat deze functie beperkingen oplegt. Ik heb zoeven één winst-
punt uit dit debat genoemd; ik vind dit een tweede winstpunt. 

Gisteren is uit mijn bijdrage aan het debat gebleken - wij 
hebben daarover geen misverstand laten bestaan — dat er een 
verschil is in verantwoordelijkheid binnen mijn fractie voor de 
totstandkoming van dit kabinet. Er zijn leden die verantwoor-
delijkheid voor de totstandkoming van dit kabinet op zich 
hebben genomen en er zijn er die die verantwoordelijkheid 
niet op zich hebben genomen. Gisteren heb ik gezegd dat onze 
gehele fractie dit kabinet een reële en faire kans zal geven. Dit 
betekent dat onze gehele fractie voor het voortbestaan van dit 
kabinet een zekere mate van verantwoordelijkheid heeft aan-
vaard. Er is echter niet alleen sprake van een zekere verant-
woordelijkheid, maar ook van een duidelijke distantie. Na dit 
debat is het nog te vroeg om al ver gaande conclusies te 
trekken over de vraag hoe de verantwoordelijkheid die wij 
dragen en de distantie die er voor ons is zich nu tot elkaar ver-
houden. Met inachtneming daarvan wil ik toch niet ongezegd 
laten dat die distantie door het antwoord van de Minister-Pre-
sident in elk geval niet is vergroot. 

De Gaay Fortman 
De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-

zitter! Mijn fractie heeft er in dit debat de voorkeur aan ge-
geven niet de wonden te likken uit de zes maanden, die achter 
ons liggen, want met alle pijn dat de verkiezingsuitslag ons niet 
een kabinet heeft gegeven, dat een waterdichte garantie is voor 
vier jaar lang beleid van maatschappijhervorming, is het dan 
toch zo dat de kiezers ons voor het eerst een uitslag hebben 
gegeven, die voor de P.P.R. betekent, dat zij verantwoor-
delijkheid kan dragen voor een regering die zij ziet als aan-
vaardbare uitgangsstelling, om van daaruit te knokken voor 
dat beleid van maatschappijhervorming. 

Ik wil die uitgangsstelling als volgt illustreren. Het is naar ik 
meen uit de regeringsverklaring en het antwoord van de Minis-
ter-President gebleken, dat in stelling wordt gebracht een in-
komenspolitiek, een beleid gericht op vermindering van de on-
gelijkheid die er is. In het antwoord is daaraan nog toege-
voegd, dat niet noodzakelijk gewacht zal worden op een SER-
advies, wat betekent dat in deze zaak werkgeversorganisaties, 
als zij dat zouden wensen, de zaak niet linger kunnen ver-
tragen. 

Er zijn duidelijke toezeggingen gedaan op het gebied van de 
democratisering van het bedrijfsleven. Het jaar 1975 belooft 
het jaar te worden, waarin een vernieuwde structuur van de 
ondernemingsraad en vergrote bevoegdheden wettelijk zijn 
vastgelegd en waarin wij de weg verder zijn opgegaan naar ar-
beiders-zelfbestuur. 

Er is een prioriteit op tafel gekomen voor een welzijns-
beleid. Er is een duidelijk beleid van milieubeheer en een 
filosofie, die kritisch staat tegenover de economische groei. 
Er is ook afstand genomen van het profijtbeginsel, van de 
toepassing daarvan in onze maatschappij. Het onderwijs is 
volgens het kabinet een welzijnsvoorziening. 

De heer Wiegel heeft ons verteld dat hij weinig behoefte 
heeft aan filosofieën. Het zou mij een lief ding waard zijn, als 
hij wel kwam met zijn filosofie; als hij zijn visie op zo iets als 
het inkomensbeleid niet richtte op: Ja maar, dan gaan de hoge-
re-inkomens-verdieners weg of dan werken ze niet meer zo 
hard. Het zou mij een lief ding waard zijn, als hij, met een 
visie op rechtvaardigheid, kwam met een inkomensfilosofie; 
als hij wel koos voor een filosofie als het gaat om de zelfstan-
digen. Dan zou hij niet meer zonder meer naar midden-
standsorganisaties behoeven te luisteren, maar dan zou hij dat 
kunnen toetsen op het behoud van kleine zelfstandigen, die 
vaak een doodsstrijd voeren om behoud van hun bestaan. 

Een volgende uitgangsstelling voor het beleid van het ka-
binet voor maatschappijhervorming is de belofte van openheid 
en openbaarheid voor wat betreft inkomens en vermogens, 
voor wat betreft de daden van ondernemingen. 

Ten slotte is er een duidelijke opstelling m.b.t. de be-
vrijding in de derde wereld van onrecht en van armoede. De 
heer Tilanus heeft gezegd, dat dit gaat leiden tot inmenging in 
binnenlandse troebelen. Het valt mij dikwijls tegen van de 
Christelijk-Historische Unie, dat zij op dit punt de Neder-
landse geschiedenis van steun aan bevrijdingsbewegingen wil 
verlaten. Ik noem enkele elementen uit de geschiedenis. 
The glorious revolution van 1688, toen Willem III uittrok om 
Engeland te bevrijden van het bewind van koning James II. 
Misschien is de K.V.P. er achteraf niet helemaal tevreden 
mee, dat dit gebeurd is, maar toch althans wel de Chris-
telijk-Historische Unie. Vervolgens onze steun aan de Ameri-
kaanse kolonisten in hun vrijheidsoorlog. Wij waren de eerste 
natie die Amerika als zelfstandige staat erkende. Wij hebben 
Simon Bolivar de gelegenheid gegeven om vanuit Curacao zijn 
strijd voor de bevrijding van het kolonialisme in Latijns-
Amerika te voeren, voor het Gran Columbia. 

Die traditie, die geschiedenis moet worden voortgezet. Ne-
derland kan weer de eerste natie worden die Guinee Bissoa er-
kent als een zelfstandige staat. 

Dat is de uitgangsstelling die wij zien, waardoor wij rege-
ringsverantwoordelijkheid aanvaarden en waardoor wij bereid 
zijn niet tegen, maar met het kabinet de komende jaren poli-

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



Beraadslaging over de regeringsverklaring 42ste vergadering - 29 mei '73 1 6 7 3 

De Gaay Fortman 
tiek te bedrijven. Er zijn echter enkele punten waarvoor wij -
dat hebben wij dezer dagen ook gemerkt - zullen moeten 
knokken. 

Wij krijgen het met dit kabinet op basis van deze verkie-
zingsuitslag niet cadeau. Een paar van die moeilijke punten 
hebben wij hier al de revue horen passeren: de woningbouw, 
de belastingverdeling, de internationale politiek, het vredesbe-
leid. Hoe zou dat moeten gebeuren? Het kabinet heeft een pro-
gramformule. De heer Wiegel heeft ons nog eens proberen 
duidelijk te maken hoe prettig het is als je een parlementair 
kabinet hebt, want dat legt tevoren vast dat er op dit punt dit 
gebeurt en op dat punt iets anders. Mijn fractie is dolblij dat 
de tijd van het regeerakkoord-Steenkamp voorbij is, dat de tijd 
dat discussies hier geen zin hadden voorbij is en dat de tijd 
waarin wij hier niet naar elkaar behoefden te luisteren voorbij 
is. 

Ik herinner mij nog, mijnheer de Voorzitter, dat hier op de 
voorste banken de fractie van de C.H.U. zat. Deze fractie had 
de gewoonte om, als wij gingen staan, per se te blijven zitten. 
Een enkele keer kwam het voor, dat wij te zamen met die 
fractie vóór een motie wilden stemmen. Het duurde dan altijd 
minstens enige minuten eer men door had dat men, nadat wij 
waren gaan staan, toch ook moest gaan staan om voor die 
motie te stemmen. Die tijd is voorbij. Wij zullen naar elkaar 
moeten luisteren. Wij zullen tot parlementaire besluitvorming 
moeten komen. Maar, mijnheer de Voorzitter - en dat heeft 
hij ons al toegezegd - , dan zal de heer Wiegel dat proces zo-
veel mogelijk proberen tegen te gaan en te verhinderen. Hij is 
daar niet in geïnteresseerd. Hij heeft in alle eerlijkheid zijn 
motieven op tafel gelegd. Zijn doel is niet, de regeringspartijen 
op één hoop te drijven; de uitsluitende reden waarom hij van-
daag geen motie heeft ingediend is, dat hij dacht: Die motie 
zal wel zo dom zijn en zo hoog over alle doelen heenschieten, 
dat de regeringspartijen samen daartegen zullen stemmen; dan 
heb ik ze weer op één hoop gedreven, maar ik wil die mensen 
juist uit elkaar drijven, ik wil het kabinet nog liever vandaag 
dan morgen zien verdwijnen en Nederland in weer nieuwe ver-
kiezingen storten. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik proef uit de woorden van de 
heer De Gaay Fortman een beetje, mijnheer de Voorzitter, dat 
hij diep teleurgesteld is dat ik geen motie heb ingediend. Dat 
bevestigt de juistheid van ons beleid. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Wiegel heeft de motie niet ingediend, met het 
oogmerk partijen juist uit elkaar te drijven, maar voorts heeft 
hij ook op enkele programpunten laten zien wat hij van plan 
is. Het is niet alleen het kabinet dat twee programs heeft om 
van daaruit tot overeenstemming te komen; de heer Wiegel 
heeft beide programs ook in zijn zak. Zodra men ook maar 
aan enige kant bereid is te zeggen: Er is nog geen meerderheid 
voor een bepaald punt, wij moeten naar elkaar luisteren en er 
samen uitkomen, pakt de heer Wiegel uit zijn linker zak het 
program van de progressieven en zegt: Denk erom - wij 
hebben gezien hoe honend hij kan optreden in dit opzicht - , 
houd je aan de letter van het program. Vervolgens pakt hij het 
program van de christen-democraten uit zijn rechter zak en 
zegt: En denk erom, houden jullie je aan jullie program. Dat is 
zijn oogmerk. Hij wil, dat wij hier niet tot besluitvorming 
komen, en dat wij alles van elkaar afstemmen en dat wij nega-
tief zijn. Hij wil dat wij allemaal voor honderd prorent vast-
houden aan ons eigen gelijk, want dan bereikt hij dat het ka-
binet misschien maar een paar weken of een paar maanden zal 
bestaan en dan komen er weer nieuwe verkiezingen die weer 
geen uitzicht zullen bieden op een stabiel en homogeen beleid 
in Nederland. 

Het is goed, dat wij dit weten en het is mijns inziens ook 
goed voor de christen-democraten dat de heer Wiegel deze 
demonstratie van zijn optreden deze dagen al heeft gegeven. 

Ik heb al gezegd, dat mijn fractie voor het bestaansrecht van 
centrumpartijen begrip heeft, maar dat wij er wel bezwaar 
tegen hebben als zij links en rechts tegen elkaar uitspelen. De 
formatie-Burger was zo aanvaardbaar, omdat de heer Burger 
van het begin af zei: Ik ga dit kabinet maken en geen ander. 
Het werk van de informateurs Van Agt en Albeda was voor 
ons aanvaardbaar, omdat zij zeiden: Wij richten ons uitsluitend 
op dit kabinet, op de voltooiing van de formatie-Burger. Ook 
het werk van de formateurs Burger en Ruppert te zamen was 
uitsluitend hierop gericht. 

Welnu, wat toen gebeurd is - wij maken één kabinet en 
boven de formatie van dit progressieve kabinet hangt niet het 
zwaard van Damocles, dat het misschien toch nog eens de an-
dere kant op gaat —, moet ook de komende jaren in deze 
Kamer gebeuren. 

Wij zijn van onze kant bereid - men zal aan ons geen ge-
makkelijke hebben - tot compromisvorming in alle openbaar-
heid. Wij willen er ook in alle openbaarheid verantwoording 
van afleggen, waarom wij, ondanks het gehoon van de heer 
Wiegel, niettemin met een compromis op bepaalde punten ge-
noegen nemen. 

Wij vragen dan ook van de christen-democraten dat zij ons 
niet van te voren al mededelen wat zij hebben vastgelegd. Ik 
proefde uit het verhaal van de heer Andriessen: Denk erom, in 
mijn program staat dat de verhouding directe en indirecte be-
lastingen moet blijven zoals die nu is. Er is voor het kabinet 
op deze manier niet uit te komen. 

Bovendien staat ook in zijn program dat inflatie volksvijand 
nummer 1 is. Dat geeft het kabinet een grondige reden om de 
b.t.w. niet te verhogen. Het kabinet moet er met beide pro-
grams zien uit te komen en dat is niet gemakkelijk. 

Dan bestaat de mogelijkheid, zo heeft de Minister-President 
ons gezegd, dat de Regering in conflict komt met de Kamer, 
dat de Regering komt met een plan dat in eerste instantie van 
de Kamer geen instemming krijgt. Hij heeft daaraan toege-
voegd: Dan moeten wij er met elkaar uitkomen. Dat kan al-
leen als wij dan duidelijk weten dat wij binnen de club van 
partijen die geestverwanten in het kabinet hebben er ook uit 
moeten komen. 

De heer Wiegel staat klaar om zo snel mogelijk de rege-
ringspartijen uit elkaar te drijven en nieuwe verkiezingen te 
krijgen. Dat geeft de christen-democraten de aanwijzing dat zij 
met hem beslist geen zaken moeten doen. 

Op het ene punt, waarop veel progressieven geneigd zijn met 
de partij van de heer Wiegel zaken te doen, het punt van de 
abortus, is een duidelijke afspraak gemaakt. De progressieven 
zullen wachten op de christen-democraten en met hen praten 
over deze zaak. Dan mogen wij ook vragen van de christen-de-
mocraten om niet op allerlei wezenlijke punten van maat-
schappijhervorming zaken te doen met de heer Wiegel door 
het afstemmen van voorstellen van de Regering. Wij mogen de 
christen-democraten vragen met de Regering en met de pro-
gressieve partijen te komen tot overeenstemming. 

Ik heb op één punt wel duidelijk aangegeven dat wij met het 
kabinet en met de Kamer willen knokken voor onze opvat-
tirgen. Ik doel nu op het punt van de Lance-raket. Ik heb 
daarbij niet gezegd: Dit staat in mijn programma en daarom 
mag die Honest lohn niet vervangen worden. Ik ben met argu-
menten gekomen. Mijn fractie wil de komende jaren steeds 
met argumenten komen. 

Wij hebben gezegd: Als je af wil van de kernwapenstrategie, 
laat je dan niet steeds weer vernieuwing van de tactische kern-
wapensystemen opdringen, maar zeg een keer nee. Wij hebben 
gezegd: Als je met het Oostblok gaat onderhandelen over de-
nuclearisatie van Europa, ga dan niet op die onderhandelingen 
vooruitlopen door het wapensysteem weer helemaal te ver-
vangen. Dat zijn argumenten geweest. Op die manier willen 
wij het de komende jaren doen. Wij zullen hard knokken voor 
onze maatschappelijke inzichten, maar wij zijn bereid om niet 
tegen, maar met het kabinet zaken te doen. 
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Bakker 
De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

hebben gisteren gezegd dat het kabinet-Den Uyl gaat opereren 
met een verwaten fractie van confessioneel rechts in het ka-
binet en er tegenaan de groep van Andriessen-Van Agt. Dat 
maakt van het kabinet zelf en van de ondersteuning in het par-
lement van dat kabinet een onderling botsend geheel. Dat moet 
je niet verdoezelen, zoals de heer Van Thijn vanavond nog 
heeft gedaan. 

De heer Van Thijn heeft zich zo terloops tot onze fractie ge-
richt: De C.P.N, stelt het voor alsof dit de meest rechtse rege-
ring is sedert de Franse Revolutie. Wat hebben wij gisteren ge-
daan? Wij hebben gewaarschuwd tegen de rechtse krachten die 
er zijn in deze Regering en die tegen deze Regering aanleunen. 
Datgene wat de heer Van Thijn zegt, is in dat licht niet zo 
maar zonder meer kolder. Het is in werkelijkheid een 
bijzonder gevaarlijke stelling die hij kiest. Ze betekent dat hii 
onmiddellijk begint met het tegen de kritiek van links verde-
digen van de rechtse krachten, waarvoor wij waarschuwen en 
waartegenover wij herhaalde.ijk samen met de heer Van Thijn 
hebben gestaan. Daar moet de heer Van Thijn voor oppassen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik heb ze niet verdedigd, 
mijnheer Bakker. Ik heb alleen gesignaleerd dat u bijzonder 
weinig goede woorden voor dit kabinet over had en dat u zich 
heeft opgeworpen als oppositiepartij. En niet mis ook! 

De heer Bakker (C.P.N.): Natuurlijk zijn wij oppositie-
partij. Wij zijn gekend in het program noch in de samenstelling 
van deze Regering. Wij hebben op een aantal wezenlijke 
punten kritiek op het program van deze Regering. Wij willen 
dat op onze wijze benaderen. Wij willen namelijk op een op-
bouwende wijze proberen met behulp van de linkse krachten 
die er zijn het regeringsbeleid in de best mogelijke richting te 
stuwen. Dat noemen wij het voeren van een opbouwende op-
positie. 

Als u een dergelijke engheid van blik hebt, dat u dit ver-
gelijkt met de houding die wij tegenover een kabinet-Bies-
heuvel en tegenover een kabinet-De Jong hebben aangenomen, 
dan begaat u, mijnheer Van Thijn, een vergissing die geweldig 
gevaarlijk is voor de groep, die u vertegenwoordigt, want dan 
neemt u automatisch diegenen in bescherming die gisteren en 
vandaag de hevigste druk op dit kabinet hebben uitgeoefend 
om Biesheuvelpolitiek te voeren. Dat is waarom het gaat. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): U wekte gisteren wel een 
dergelijke indruk, maar ik begrijp nu dat u ook enkele lovende 
woorden voor het kabinet over heeft. 

De heer Bakker (C.P.N.): Misschien moet u de volgende 
keer toch ook maar eens luisteren. Dat is toch ook wel aardig. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Ik ben geestiger antwoor-
den van u gewend. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Onder 
de huidige omstandigheden is het grote gevaar, dat de heer 
Den Uyl en de zijnen terugwijken voor rechtse druk, toe-
geven aan de verlangens om Biesheuvelpolitiek te bedrijven 
en daardoor maatregelen, die moeten worden genomen, na-
laten. 

Wij hebben in de afgelopen dagen veel gehoord over 
bijlichten en zijlichten. Het bijlicht of zijlicht van de heer 
Burger wordt met name door de heer Andriessen zo gehan-
teerd, dat de schaduw die van zijn groep op de wand valt tien 
keer zo groot en zo zwaar lijkt als die groep in werkelijkheid 
is. En dan doet hij het nog liefst zo dat de schaduw voor de 
groep wordt aangezien. 

Wij zien hoe hij dat doet in interruptiedebatten. Het lijkt op 
een aardige werkverdeling met de heer Wiegel. Als het mes er 
dan in gezet is, worden er plcistertjes omheen geplakt om het 
bloeden te stelpen. 
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Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt ons dat het antwoord van 
Ministec-Piesident Den Uyl een weerspiegeling is van deze 
werking en ook een weerspiegeling van het door hem aange-
kondigde toeziende oog van de vice-Minister-President de heer 
Van Agt. Immers, blijkens het antwoord wemelt het van de te-
gengestelde meningen, maar gebeurt de verzoening van het 
onverzoenlijke per nota, morgen. 

Wij heboen bezwaren tegen de manier van antwoorden van 
de Minister-President, mijnheer de Voorzitter. Wij vinden 
daarin één elementje van voortzetting van slecht beleid. Door 
de voorgaande kabinetten is het systeem van beantwoording 
ingevoerd, waarbij alleen diegenen die een vraag hadden 
gesteld een antwoord kregen en niet iemand werd geantwoord 
die een betoog had gehouden. Ik meen, dat dit ook een be-
zwaar is geweest van de beantwoording door de nieuwe Minis-
ter-President. Hij knikt. Ik hoop, dat hij en de andere leden 
van het kabinet met dit al eerder vanuit de Kamer naar voren 
gebrachte bezwaar rekening zullen houden bij hun werkwijze. 

Ik heb nog wel een enkel puntje ten aanzien van die beant-
woording. Wij hebben namelijk even de indruk gekregen, dat 
de machtige arm van de NOS zover reikt, dat van achter de 
regeringstafel alleen die namen mogen worden genoemd die 
tot de NOS-rubriek „Den Haag vandaag" worden toegelaten. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarom vallen wij nu over een der-
geüjke wijze van benadering en vooral over de dreiging van 
een wiebelgeest? Als je niet serieus ingaat op grote vraag-
stukken - wij zijn van mening, dat wij serieus een aantal grote 
vraagstukken aan de orde hebben gesteld - zoals de veiligheid, 
daarbij de rol van West-Duitsland, kernbewapening, atoom-
opslag in Nederland, de bewapeningsuitgaven - dan verzwijg 
je levensvraagstukken. Het gaat niet om ons, om de C.P.N.-
fractie; het gaat om datgene wat vanuit het Nederlandse volk 
naar voren is gekomen en wat wij hier over de tafel brengen. 
Het gaat om verlangens en belangen van het Nederlandse 
volk, die je niet mag gaan veronachtzamen. 

Ik wil een enkel voorbeeldje geven, een kleintje maar toch 
wel tamelijk gewichtig. Je kunt veel vergeten in een beant-
woording maar niet alles. Door de Regering is een grote na-
druk gelegd op de democratiseringsnoodzaak in het leger. Ak-
koord, zo hebben wij gezegd, (mijnheer Van Thijn!) maar wat 
gebeurt er met de mensen die nadelen hebben ondervonden in 
de strijd voor deze verbetering? Ik heb voorbeelden genoemd; 
ik wil het nu wel sterker doen. Ik noem jonge mensen als Kees 
Beemsterboer, Rob Ramaekers, Henk van Reest, allen kortge-
leden veroordeeld voor een actie voor iets, dat nu de Regering 
zal gaan doen. Zij hebben gratie gevraagd en de Regering-
Biesheuvel heeft die op de valreep afgewezen, zoals dat van 
die Regering kon worden verwacht. Zij dreigen onder dit ka-
binet in de gevangenis te komen, terwijl er een nieuw feit is, 
namelijk het wetsontwerp van de heer De Gaay Fortman, 
waarmee cassatie bij de Hoge Raad mogelijk wordt voor der-
gelijke gevallen, iets dat nog niet bestond tijdens de rechtsgang 
van deze jongelui. De vraag die wij eigenlijk hebben gesteld is 
of, als er gratieverzoeken komen op grond van zo'n nieuw feit, 
het kabinet dan bereid is te handelen in de geest, die deze jon-
gens bij hun optreden dreef en die de Minister-President in zijn 
verklaring op dit punt heeft willen neerleggen. 

Wat de Lance betreft is er, zoals de Minister-President dui-
delijk heeft gezegd, een enorme druk van buitenaf, vanuit het 
buitenland. Als men dan dat buitenland eerst gaat consulteren, 
zoals het voornemen lijkt te zijn, dan weet men het advies al. 
Daarover kan geen twijfel bestaan. Wat betekent dat nu? De 
heer De Gaay Fortman heeft er ook even op geduid. Wat bete-
kent het ru, als besloten wordt, zwaardere atoomraketten te 
nemen? Het betekent, dat men beloftes, die men gedaan heeft 
over de noodzaak van een vermindering van de bewapening, in 
het bijzonder van de atoombewapening, op een beslissend punt 
dreigt te verzaken. Wij gaan er in alle eerlijkheid van uit, dat 
de beloftes die in die geest zijn gedaan, niet zijn gedaan om 
stemmen te winnen of om stemmen te winnen alleen, maar om 
dat wat werd gevoeld als een wezenlijke noodzaak voor de ont-
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wikkeling van ons land en volk, en dat zij niet goedkoop 
waren. Als nu deze Lance-raketten worden aangeschaft, zit 
men voor lange tijd niet alleen aan vernieuwing, maar aan ver-
zwaring van de atoombewapening vast. Daarom dringen wij er 
bij de Regering met zo grote klem op aan, dit plan af te wijzen. 

Een ander centraal punt is de kwestie van de lonen. De re-
geringsverklaring en ook het antwoord van de Minister-Presi-
dent zijn met betrekking tot de houding van de Regering tot de 
loonvorming nog niet duidelijk geweest. Wij hebben het onge-
veer zo begrepen, dat al zou de Regering nu ook een soort 
overeenkomst wensen, die op dit ogenblik in het bedrijfsleven 
niet aan de orde is. De precieze wensen van de Regering op dat 
punt kunnen wij niet gewaar worden, maar wij kunnen wel de 
onze herhalen, namelijk dat de Regering buiten de loonvor-
ming moet blijven. 

Daar wil ik nog wel even iets bij zeggen. Van de kant van de 
P.v.d.A. - wij hebben er al eens eerder over van gedachten ge-
wisseld - wordt als er over lonen wordt gesproken, met een 
zeer grote nadruk gepraat over het minimumloon. Èn de Minis-
ter-President èn de heer Van Thijn hebben het hier bij herha-
ling over de onderkant van de maatschappij. Nu spelen de 
laagstbetaalden een zeer grote rol; daarover zijn wij het wel 
eens en gezamenlijk zijn wij voor hen herhaaldelijk opge-
komen. Het gaat echter niet om hen alleen, het gaat niet alleen 
om de „onderkant". Zij vormen deel van een geheel. Het gaat 
om alle loon- en salaristrekkenden, het gaat niet om de onder-
kant, maar om de kern van de maatschappij, de arbeiders-
klasse in de breedste zin van het woord, inclusief de technici, 
de tekenaars en de ingenieurs. Zij moeten via hun organisaties 
het recht hebben om te strijden voor verbetering van hun in-
komen, en dan ten koste van met name de grote concerns, 
waarvan de winsten almaar stijgen. In het antwoord van de 
Minister-President hebben wij hierover niets gehoord. 

In dit verband wil ik nog een enkel zijlicht laten schijnen. Ik 
kom daarbij tot de anti-stakingswet. Wij hebben daarover wel 
iets verrassends gehoord. Het vraagstuk zou in een impasse zijn 
geraakt, zo heeft de Minister-President gezegd. Impasse is een 
zeer vreemde uitdrukking hier. Er ligt een ontwerp van de 
heren Polak en Roolvink. Daartegen is strijd georganiseerd; 
onze partij heeft daarbij nogal een rol gespeeld. Dat heeft zich 
paddestoelachtig uitgebreid in de afgelopen tijd. Hoogtepunt 
was het Stheeman-vonnis, gebaseerd op het wetsontwerp. Door 
de scheepsbouwers, met name in Rijnmond, werd dit van de 
kaart geveegd. 

Dit jaar hebben wij opnieuw een confrontatie gehad via de 
Hoogoveneisen, en de rechterlijke uitspraken daarover. Te-
gelijkertijd ligt dan een wetsontwerp in de Kamer en is er in 
het parlement een meerderheid tegen. De heer Van Thijn heeft 
hierop ook al gewezen. De Regering-Biesheuvel en haar Mi-
nister Van Agt hebben het niet ingetrokken. Als men nu over 
„impasse" wil spreken, dan was er een impasse met de Rege-
ring-Biesheuvel. Op het ogenblik is er geen wet, maar rechters 
hanteren de argumenten van het wetsontwerp. Dat is geen im-
passe, maar een wantoestand. Wij hebben gevraagd om 
daaraan een einde te maken. Over het hoe en wat is in de 
commissie en met de vakbeweging gesproken. Die gedachten-
wisseling is niet zo onvruchtbaar. Het gaat erom dat dit wets-
ontwerp moet worden ingetrokken op een manier, dat iedere 
rechter in dit land weet, wat de rechtsopvattingen van de Re-
gering en van de meerderheid van de Tweede Kamer zijn. 

Ook van onze kant was, met name op dit punt, een motie 
overwogen. Er waren trouwens meerdere punten, ten aanzien 
waarvan wij een motie overwogen. Dat gold met betrekking 
tot een aantal vraagstukken van het leger, de prijsstop, onder 
andere de vrijheid van loononderhandelingen. Wij willen nu 
echter geen moties indienen, en dat niet om motieven die de 
heer Wiegel heeft gehanteerd. Wij hebben gezegd, dat wij het 
tot onze taak rekenen de Regering op te stuwen in de goede 
zin. Wij staan op het standpunt, dat wij de Regering de kans 
moeten geven op redelijke verlangens op een positieve wijze te 
reageren. Die weg willen wij nadrukkelijk open houden. Dat 
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noemen wij nu constructieve oppositie. Om die reden komen 
wij niet met moties. 

De Minister-President is niet nader op het vraagstuk van de 
concrete werkloosheidsbestrijding ingegaan. Wij krijgen daar-
over nadere informatie. Wel heeft hij nadrukkelijk geze'gd, dat 
het wetsontwerp ter zake van de selectieve investeringsregeling 
zal worden gewijzigd. Dat is een nuttige, maar geen positieve 
maatregel. Het is hoogstens het veranderen van een negatief 
dreigende maatregel. Juist de werkloosheid in de grote steden 
is een steeds groter wordend vraagstuk. Het is ook vanachter 
de regeringstafel gezegd. Wij zullen de nieuwe voorstellen af-
wachten. Intussen zijn er wel enkele vragen in dit verband te 
stellen. In de regeringsverklaring staat iets over Groningen in-
zake de opvang van werkgelegenheid in een daar bedreigde in-
dustriële sector. Groningers zien enkele sectoren. Wij kunnen 
misschien een nadere toelichting krijgen over de plannen. 

Het vraagstuk van de woningbouw, waarover hier al veel is 
gesproken, wordt verduisterd door de renovatieplaanen. Wij 
vragen van de Regering de eenvoudige toezegging, dat er geen 
daling van de woningproduktie zal zijn en dat er dus gewaakt 
zal worden tegen groei van de toch al dreigende grote werk-
loosheid onder de bouwvakarbeiders. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de beantwoording van vragen 
inzake de f 1000-wet blijkt ten slotte, dat een soort bevriezing 
van de situatie plaatsvindt en dat de wet nog van kracht blijft, 
zij het in een min of meer doorgeknipte vorm. Wij vinden dit 
riskant. Wij vrezen namelijk, dat deze wet dan wel eens een 
heel lange tijd zou kunnen blijven bestaan en dat dan de 
schulden, die daarbij horen, zullen oplopen. Wij hebben in dit 
verband geen antwoord gekregen op onze vraag of het om ren-
tedragende leningen gaat. Wij blijven van mening dat, als de 
Regering de samenspraak met de studenten wil herstellen -
wat nuttig zou zijn - het onmogelijk is, dat zij aan deze door 
de heer De Brauw zo kunstmatig opgeklopte conflictsituatie 
kan blijven vasthouden om het luttele bedrag van f 25 min. 
Hoe is het in vredesnaam mogelijk, dat een Regering dat 
doorzet? 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor andere punten. Wij hebben 
gehoord, dat de heer Den Uyl een beetje voorzichtig welis-
waar, maar in ieder geval heeft gezegd, dat misschien bepaalde 
maatregelen ook wel zonder de heer Andriessen zouden 
kunnen worden doorgevoerd. Ik meen, dat hier o.a. zijn kans 
ligt om dat te doen. Ik zou hieraan willen toevoegen: Heb dan 
een beetje moed. Al die mensen, die in beweging zijn gekomen 
en die feitelijk gemaakt hebben, dat de heer Den Uyl hier 
achter de regeringstafel zit, hebben ook moed getoond. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
kunnen niet zeggen, dat wij nu al erg goed weten wat wij aan 
het kabinet hebben. Ook na het antwoord van de Minister-Pre-
sident in eerste termijn zijn er nog veel vragen over. Wij wisten 
echter al tevoren, dat de progressieve drie met andere partijen 
begonnen waren aan een bijzonder riskant experiment, want 
het gaat toch per slot van rekening om een mengsel van links 
en rechts, dat voor ons zit. Het is niet voor niets, dat in de dis-
eussie sommigen hebben kunnen zeggen, dat het beleid van dit 
kabinet gewoon een voortzetting zou zijn van het beleid-Bies-
heuvel. Anderen hebben heel duidelijk - en begrijpelijk na alle 
programmatische gesprekken - gesuggereerd, dat hier wer-
kelijk een kabinet zit, dat die antikapitalistische structuurher-
vormingen zal doorvoeren voor een grotere rechtvaardigheid, 
voor een werkelijke milieubescherming, voor meer veiligheid 
in de wereld en vooral voor meer zeggenschap en mondigheid 
voor iedereen. 

Ik heb in eerste termijn er al op gewezen, dat een dergelijk 
beleid natuurlijk heel zware ingrepen vergt en dat het geen be-
leid is, dat men op basis van alles wat tot nu toe is gebeurd ge-
woon op kan nemen. Ik heb gevraagd, of dit kabinet door zijn 
historie (de wijze waarop het tot stand is gekomen) eigenlijk 
al niet te veel is gebonden aan partijen, die gisteren nog 
meededen aan een Biesheuvelpolitiek. Wij vinden de stelling, 
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dat die partijen nu zo maar ineens van harte zouden kunnen 
meewerken aan een structureel andere politiek, toch nog 
wel wat moeilijk te volgen. Daarom blijven wij ons afvragen, 
of de progressieve drie niet te veel haast hebben gehad. 

Dat neemt niet weg, dat nu het kabinet hier zit, - ik heb 
daarover in eerste termijn naar mijn mening ook geen twijfel 
laten bestaan - wij van onze kant alles zullen doen om te 
helpen, toch daar uit te komen waar wij menen dat het kabinet 
wil komen ten bate van een beter gestructureerde, betere en 
rechtvaardiger maatschappij in Nederland. Wij willen alles 
doen om te bevorderen dat die wezenlijke veranderingen er 
komen. Alles wat in die richting gaat zal uiteraard op onze 
steun kunnen rekenen. 

Niemand zal het ons echter kwalijk nemen, dat wij op basis 
van dezelfde stellingname die wij reeds 15 jaar lang in dit par-
lement en daarbuiten hebben uitgedragen, op grond van de-
zelfde overwegingen waarom wij met vele actiegroepen, vele 
groepen in de bevolking en vele afdelingen bezig zijn, deel te 
nemen aan een bewustwordingsproces dat in deze maat-
schappij goddank op gang is, onze eigen opvatting duidelijk als 
toetssteen zullen gebruiken voor de vraag of elk van de afzon-
derlijke maatregelen het doel dient waarnaar wij allen willen 
streven. Het lijkt mij daarom nu ook te vroeg, op basis van zo-
veel vaagheid een heel beleid onder de loep te nemen voordat 
men er eigenlijk goed mee is aangevangen. Daarom wil ik mij 
in deze repliek beperken tot een paar urgente punten die een-
voudig niet kunnen wachten. 

Ik wil mij aansluiten bij de dwingende vraag van de heer 
Bakker, als het enigszins kan niet de kernraketten, de Honest 
Johns, de eerlijke Jannen, te vervangen door raketten waar wij 
dan weer voor zeer lange tijd, ten koste van veel gevaren en ri-
sico's, aan vast zitten. 

In dit zelfde verband wil ik gaarne van de Minister-Presi-
dent weten hoe het zit met de vervanging van de Starfighter. 
Ik heb ernaar gevraagd, maar ik heb er geen antwoord op ge-
hoord. Wat is het standpunt van de Regering met betrekking 
tot die vervanging? Acht zij die nodig? Is het de bedoeling, die 
vervanging te laten plaatsvinden? 

Ik wil een korte opmerking maken over de politieke gevan-
genen. Ik ben wat teleurgesteld dat de Minister-President daar-
over zo'n, laten wij zeggen, gedempt antwoord heeft gegeven. 
Ik begrijp dat dit samenhangt met het feit dat volgens de Mi-
nister-President op dit ogenblik in vertrouwelijk overleg wordt 
geprobeerd, enige verlichting te brengen voor de 200 000 ge-
vangenen die op het ogenblik onder mensonterende omstan-
digheden in tijgerkooien en op andere plaatsen zijn opgesloten 
in Zuid-Vietnam. De Minister-President zal mij misschien toch 
ten goede houden dat ik, gelet op de meedogenloosheid van de 
behandeling tot nu toe en de ongevoeligheid van het Saigon-
bewind voor pressie tot op dit ogenblik, daar niet zo verschrik-
kelijk veel in zie. Ik begrijp echter dat wanneer deze weg ge-
kozen is daarover niet zoveel kan worden gezegd. Wij hadden 
van onze kant liever een scherp protest gehoord, omdat wij de 
indruk hebben dat dit onder de gegeven omstandigheden heel 
wat meer druk zou uitoefenen op het Saigon-bewind dan het-
geen men langs vertrouwelijke kanalen probeert. 

Los daarvan heb ik gemist een antwoord van de Minister-
President over het bombarderen van Laos en Cambodja. Ik 
meen dat zolang als op deze landen per dag ongeveer even-
veel bommen vallen als tot voor kort nog op Noord-Vietnam, 
er toch wel reden is, op zeer korte termijn ook van onze Rege-
ring uit, nu er een nieuwe Regering zit, stappen te ondernemen 
om te bezien in hoeverre wij nog kunnen bijdragen aan een 
mogelijk beëindigen van dit onderdeel van de kruistocht van 
de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië, om het dan zo maar 
aan te duiden. 

Ik wil twee punten nog graag iets uitvoeriger behandelen. Ik 
wil in de eerste plaats nog iets meer weten over de 
prijsmaatregel. De argumenten die de Minister-President naar 
voren heeft gebracht, waarom niet nu, zoals de P.v.d.A. in no-
vember jl. heeft gevraagd, een prijsstop zou moeten worden in-
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gesteld, hebben ons niet zo overtuigd. De Minister-President 
verwees naar het memorandum van de formateur. Daarin 
staan echter geen argumenten tegen een prijsstop. Misschien 
bedoelt de Minister-President dat niet over een prijsstop 
wordt gesproken en dat het dus kennelijk niet bij het pakket 
van afgesproken maatregelen behoort. Dat vind ik echter geen 
argument, dat duidelijk maakt, waarom een prijsstop niet 
nodig is. 

Verder verwijst de Minister-President naar de mededeling 
die wij gisteren hebben ontvangen van de Minister van Eco-
nomische Zaken over de aanvulling van de prijscalculatiebe-
schikking. Deze beschikking wordt met een meldingsplicht 
aangevuld met een termijn van een maand; pas na afloop van 
die maand mogen eventuele prijsverhogingen ingaan. Als ik 
de Minister-President goed heb begrepen, suggereert hij, dat 
dit als een prijsstop van een maand zal werken. Het merk-
waardige is, dat de heer Wiegel hier heel nadrukkelijk heeft 
verklaard, dat een prijsmaatregel zoals nu is voorgesteld ,,ge-
lukkig geen prijsstop" is; als het dat was geweest, had hij er 
geheel anders op gereageerd dan hij nu heeft gedaan. Het lijkt 
dus toch wel nodig, dat enige opheldering over de maatregel 
wordt gegeven. 

Functioneert de meldingsplicht inderdaad op deze wijze? 
Heeft zij ook het voordeel dat mevrouw Brautigam heeft ge-
noemd bij de behandeling van de motie inzake de prijsstop, na-
melijk dat de 350 ambtenaren van de Economische Controle-
dienst geholpen zullen worden door enige miljoenen boze huis-
vrouwen die nu aan elke cent prijsverhoging kunnen zien, dat 
de prijsstop wordt overtreden? Is dit een werking, die, mits 
goed gespeeld, ook kan worden gegeven aan de meldings-
plicht? Indien dit de bedoeling is en als het op die wijze wordt 
uitgevoerd, als er een duidelijke publieke mededeling komt in 
de trant van: Mensen, een maand lang kunnen de prijzen niet 
worden verhoogd, want prijsverhogingen moeten een maand 
tevoren worden aangemeld; denk erom, let erop en help ons, 
te signaleren als dat niet gebeurt!, dan komen wij inderdaad 
heel dicht in de richting van de tijdelijke rust die nodig is om 
van daaruit met de prijzenbeschikking de zaak beter in de 
hand te krijgen. 

Ik vraag mij dan echter wel af, wat er na die maand zal ge-
beuren. Is er dan niet in de eerste plaats het gevaar, dat de 
controledienst de overstroming met meldingen van prijsver-
hogingen op geen stukken na aankan? Voorziet de Minister-
President de mogelijkheid, dat deze zaken dan ook alle wor-
den afgehandeld en ook meer effectief worden afgehandeld 
dan tot nu toe mogelijk was? Zit er niet hetzelfde risico in, dat 
ook in de calculatiebeschikking aanwezig was, namelijk dat die 
maand uitstel van prijsverhoging door de ondernemers gewoon 
wordt ingecalculeerd? Ik wil hierover graag nader worden in-
gelicht. 

Wij hebben overwogen, de motie van de progressieve drie 
van 23 november jl. opnieuw, nu van onze zijde, in te dienen. 
Wij willen het in afwachting van dit antwoord nog niet doen. 
Het lijkt ons inderdaad juist het voordeel van de twijfel op dit 
punt te moeten geven. Ik wil echter graag zeer nadrukkelijk 
zeggen, dat als de maatregel niet dezelfde werking als een 
prijsstop heeft - zoals de heer Wiegel al aangaf - v/ij vinden 
dat het inflatiebestrijdingsbeleid van dit kabinet bij de start al 
onder de maat blijft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in de tweede plaats een op-
merking over het collegegeld maken. Het kabinet zit met een 
zeer beroerde erfenis. Dat is volkomen duidelijk. Maar wat nu 
wordt voorgesteld, lost toch werkelijk helemaal niets op. Dit is 
een ontzettend halfslachtige gedachtengang; wij hebben er nog 
steeds moeite mee om hem echt te begrijpen. Heb ik goed be-
grepen dat de f 1000 over het lopende cursusjaar 1972/1973 
van kracht blijft en dat verrekening betekent dat dit verrekend 
kan worden met de collegegeldbetalingen van de daarop vol-
gende jaren? Ik begrijp dan wel dat de f 500 het minimum is. 
Anders blijft men natuurlijk jaren aan het verrekenen. 
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Mijnheer de Voorzitter! Betekent dit nu dat men dan ook 

alsnog sancties aan de wet-De Brauw zal gaan verbinden en op 
deze manier het dramwerk van de heer Van Veen voltooien? 
Op welke andere wijze denkt men dan te bereiken dat al de-
genen die tot nu toe niet bereid zijn geweest de f 1000 te be-
talen dit alsnog gaan doen? Betekent dit verder inderdaad het 
in twee delen knippen van de f 1000 en vervolgens het tweede 
deel kwijtschelden? Ik behoef onze bezwaren tegen deze gehele 
regeling niet nader en opnieuw toe te lichten. Deze zijn reeds 
zo vaak genoemd. Zij werkt denivellerend; zij blijft een 
drempel en is in het kader van de financiering van het on-
derwijs natuurlijk volstrekt ongemotiveerd. Wij verwachten 
dan ook geen enkel heil van dit lapwerk. Voordat wij gaan 
spreken over een nieuwe regeling zou ons inziens de oude toe-
stand moeten worden hersteld, omdat dit het enige juiste en 
verantwoorde uitgangspunt ervoor is, om met elkaar in alle 
rust een nieuwe regeling uit te werken, als wij vinden dat deze 
er moet komen. Om deze toestand te bereiken moet de toe-
stand van vóór de fatale wet-De Brauw voorlopig worden her-
steld. Het verheugt mij te kunnen mededelen dat wij zover zijn 
dat wij dezer dagen nog het initiatiefvoorstel kunnen indienen 
om deze toestand inderdaad te herstellen, zoals wij dit hebben 
aangekondigd tijdens de interpellatie-Masman. Ik hoop dat de 
Kamer deze kans zal aangrijpen ten einde een heilloze verwar-
ring op dit zo urgente terrein te voorkomen en een erfenis, 
waarmee dit kabinet bepaald niet gelukkig behoeft te zijn, op 
een verantwoorde en geruisloze wijze weg te werken. 

De beraadslaging wordt verdaagd. 

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 0.05 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. een Koninklijke Boodschap, ten geleide van de wets-
ontwerpen Goedkeuring van de op 11 maart 1970 te Brussel 
tot stand gekomen overeenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg houdende eenvormige wet inzake gevaarlijke werk-
tuigen, met Bijlage, en 

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot gevaarlijke 
werktuigen en beveiligingsmiddelen (Wet inzake gevaarlijke 
werktuigen) (12 394). 

Deze Koninklijke Boodschap is met de erbij behorende 
stukken al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten 
geleide van een ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer 
overgelegd Protocol tot wijziging van artikel 29, par. 1, van 
de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het 

Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot uni-
ficatie van accijnzen; Brussel 6 maart 1973, waarvan de tekst 
is opgenomen in Tractatenblad 1973, nr. 47 (12 392). 

De brief is al gedrukt en rondgedeeld; het Tractatenblad 
ligt op de griffie ter inzage van de leden; 

3°. een brief van de Minister van Economische Zaken over 
de wijziging van het Prijsbeleid (12 396). 

De brief is al in gestencilde vorm aan de leden rond-
gedeeld en zal heden worden gedrukt; 

4°. twee brieven van de Minister van Sociale Zaken, t.w.: 
een, ten geleide van het rapport „De grenspendel in Lim-

burg"; 
een, ten geleide van het rapport van de interdepartementale 

werkgroep sociale werkvoorziening (12 000, hoofdstuk XV, 
nr. 18). 

Van beide rapporten is een exemplaar opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer; 

5°. een brief van de Voorzitter van de Nederlandse Groep 
der Interparlementaire Unie over de te Abidjan gehouden 
voorj aarsconferentie (12 390). 

De brief en de erbij behorende resolutie zijn al gedrukt 
en rondgedeeld; de Voorzitter stelt voor deze stukken 
voor kennisgeving aan te nemen; 

6°. een brief van de oudercommissie van de Derde Dalton-
school te Amsterdam over de voorgenomen bezuinigingen 
voor het kleuter- en basisonderwijs. 

Deze brief, vergezeld van een groot aantal handteke-
ningen, ligt op de griffie ter inzage van de leden; 

7°. de volgende boekwerken: 
van de bibliothecaris van de Erasmus Universiteit te Rot-

terdam, de academische proefschriften van A. J. MarshalU 
Goldschvartz: „The import of labour" en van A. J. Bindenga: 
„Het vrije beroep van accountant"; 

van de bibliothecaris van de Vrije Universiteit te Amster-
dam het academisch proefschrift van J. D. Chr. Branger: „On-
derwijsperspectieven Opleidingsperspectieven"; 

van het Koninklijk Verbond van Ondernemers zijn Jaar-
verslag 1972. 

Deze boekwerken zijn in de bibliotheek van de Kamer 
opgenomen. 

De verslagen zijn al gedrukt en rondgedeeld van: 
de vaste commissie voor Sociale Zaken over het wetsont-

werp Tijdelijke bijdrage ten behoeve van het Fonds Voorhef-
fing Pensioenverzekering als nacalculatie van de lonen over 
1972 (12 344); 

de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen ten 
aanzien van investeringen in bepaalde delen van het land (Wet 
selectieve investeringsregeling) (12 045). 

Ook is al gedrukt en rondgedeeld het verslag van een door 
de vaste Commissie voor Onderwijs gehouden mondeling over-
leg over de nieuwe lerarenopleiding (12 376, nr. 3). 
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