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van de geloofsbrief, met bijbehorende stukken, van 
het benoemde lid der Kamer, de heer S. R. Knott-
nerus 771/2 

Beëdiging en toelating van de heer S. R. Knottnerus . . 771 
Mededeling van besluiten van de Voorzitter 771 
Aanneming van het wetsontwerp 12 485 772 
Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Depar-

tement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
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Voorzifter: de heer Thurlings 
Tegenwoordig zijn 57 leden, te weten: 
de heren Thurlings, Horbach, Vugts, Terwindt, De Jong, 

Albeda, De Vries, Van Kuik, Elfferich, Agterberg, Meuleman, 
Boukema, De Zeeuw, Van der Werft", Vergeer, Franssen, Van 
Hulst, Kweksilber, Van der Kruijs, Russell, Eisma, mevrouw 
Wassen-van Schaveren, de heren Letschert, Van Hemert tot 
Dingshof, Boekman, Vermeer, Meester, Gooden, Heij, Maas-
kant, Tjeerdsma, Broeksz, Mater, Steenbergen, Diepenhorst, 
Umkers, Van Wijk, Brongersma, Versloot, Zoutendijk, Polak, 
Tonnaer, Van Riel, Knottnerus, Berghuis, Nederhorst, Rijn-
ders, Christiaanse, Kolthoff, De Rijk, Louwes, Martini, Rang, 
Piket, Teijssen, Schwarz, De Niet, 

en de heren Van Doorn, Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, en Meijer, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

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

de heer Koopman, wegens ambtsbezigheden; 
de heren Van der Maden, Kaulingfreks, De Wilde, Reijnen, 

Baas, Mertens en Verburg; 
de heer Troostwijk, ook de volgende week, wegens vakantie; 
de heer Zoon, tot en met 15 juni a.s.; 
de heer Kloos, tot en met 20 juni, wegens verblijf buitens-

lands; 
de heer Schuijt, ook de eerstvolgende weken, wegens ziekte; 
de heer Louwes, gedurende de ochtend; 
de heer Draijer en Maenen, wegens ziekte. 
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat door 
mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van 
de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer S. R. 
Knottnerus te Stadskanaal, de heren Franssen (voorzitter), Ma-
ter en Meuleman. 

Verder deel ik aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 
a. een missive van de voorzitter van het Centraal Stern-

bureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel U 2, tweede lid, der Kieswet, houdende mededeling dat 
hij van de heer S. R. Knottnerus te Stadskanaal, die bij zijn 
besluit van 7 mei 1974, nr. 2866 werd benoemd verklaard tot 
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lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, bericht heeft ont-
vangen, dat hij zijn benoeming aanneemt; 

b. de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer de heer 
S. R. Knottnerus te Stadskanaal. 

Deze stukken zijn inmiddels gesteld in handen van de com-
missie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer Knott-
nerus. 

Het is mij gebleken, dat deze commissie haar taak reeds 
heeft verricht. Ik geef derhalve het woord aan de heer Frans-
sen, voorzitter der commissie, tot het uitbrengen van rapport. 

De heer Franssen, voorzitter van de commissie: 
Mijnheer de Voorzitter! De commissie, die de geloofsbrief 

van het benoemde lid der Kamer, de heer S. R. Knottnerus, te 
Stadskanaal, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren, dat 
de geloofsbrief met de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde 
bescheiden in orde zijn bevonden. 

Het rapport der commissie is nedergelegd ter griffie, ter in-
zage voor de leden. 

De commissie adviseert de heer S. R. Knottnerus als lid der 
Kamer toe te laten. 

De Voorzitter: Ik dank de heer Franssen voor het uitbren-
gen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar 
taak. 

Ik stel de Kamer voor, het advies van de commissie te volgen 
en het rapport in de Handelingen der Kamer te doen op-
nemen. 

Daartoe wordt besloten.J) 
De Voorzitter: De heer Knottnerus, tot wiens toelating de 

Kamer zojuist heeft besloten, is in het gebouw der Kamer aan-
wezig. Ik verzoek de heer griffier, de heer Knottnerus binnen 
te leiden. 

Nadat de heer Knottnerus door de griffier is binnengeleid, 
legt hij in handen van de Voorzitter de bij de Grondwet en 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorgeschre-
ven eden af. 

De Voorzitter: Ik wens de heer Knottnerus van harte geluk 
met zijn benoeming tot lid der Kamer en verzoek hem, zijn 
plaats in ons midden in te nemen. 

Ten slotte deel ik aan de Kamer mede dat ik, na overleg 
met het College van Senioren, heb besloten: 

1°. het voorbereidend onderzoek door het College van Se-
nioren alsmede de openbare behandeling van de volgende wets-
ontwerpen te doen geschieden op 11 juni 1974: 

Naturalisatie van Chan, Siu Yin en 20 anderen (12 817, 
R 940); 

Naturalisatie van Chan, Wai Sang en 20 anderen (12 818, 
R 941); 

Naturalisatie van Badloe, Bonieprasad en 29 anderen 
(12 879, R 950); 

Vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Fonds ontwikkeling snelle kweekreactor voor het dienst-
jaar 1973 en wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van 
Economische Zaken) van de rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1973 (12 889); 

2°. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsont-
werp te doen geschieden door de vaste Commissie voor Maat-
schappelijk Werk op 11 juni 1974: 

Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 
(Sth. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zee-
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lieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420) (12 666); 
3°. het voorbereidend onderzoek alsmede de openbare be-

handeling van het volgende wetsontwerp te doen geschieden op 
respectievelijk 11 juni en 2 juli 1974: 

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantic-
bijslag "(12 909); 

4°. de openbare behandeling van het wetsontwerp Nadere 
wijziging van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de 
Wet op de loonbelasting 1964 (Het buiten de kring van ver-
zekerden onderscheidenlijk van loonbelastingplichtigen brengen 
van degenen, die als lid van de bemanning van een vissersvaar-
tuig aanspraak hebben op een aandeel in de besomming) 
(12 485) heden te doen geschieden; 

5°. de openbare behandeling van het wetsontwerp Regelen 
omtrent het onderzoek naar en de winning van bodemmate-
rialen op of in het onder de Noordzee gelegen deel van het 

]) De commissie, benoemd tot onderzoek van de geloofs-
brief van het benoemde lid der Kamer, de heer S. R. Knottne-
rus, te Stadskanaal, heeft de eer het volgende te rapporteren: 

In handen der commissie zijn gesteld de volgende stukken: 
a. een missive van de voorzitter van het centraal stembureau 

voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Sta-
ten-Generaal, ter voldoening aan het bepaalde in artikel V7, 
juncto artikel N24 der Kieswet, en ten geleide van een af-
schrift van zijn besluit van 18 april 1974, nr. 2863, waarbij de 
heer H. Fokke te Vriezenveen wordt benoemd verklaard tot 
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de vacature, 
ontstaan door het overlijden van dr. J. W. Beerekamp; 

b. een missive van alsvorcn, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel U2, eerste lid, laatste volzin, der Kieswet, hou-
dende bericht, dat hij van de heer H. Fokke te Vriezenveen, 
die bij zijn besluit van 18 april 1974, nr. 2863, werd benoemd 
verklaard tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
de mededeling heeft ontvangen, dat hij zijn benoeming niet 
aanneemt en dat bij zijn besluit van 7 mei 1974, nr. 2866 de 
heer S. R. Knottnerus te Stadskanaal is benoemd verklaard 
tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 

c. een missive van alsvoren, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel U2, tweede lid, der Kieswet, houdende medede-
ling dat hij van de heer S. R. Knottnerus te Stadskanaal, die 
bij zijn besluit van 7 mei 1974, nr. 2866, werd benoemd ver-
klaard tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, be-
richt heeft ontvangen dat hij zijn benoeming aanneemt. 

De benoemde heeft overgelegd: 
1. de kennisgeving van de voorzitter van het Centraal Stern-

bureau dat hij is benoemd; 
2. een hem betreffend uittreksel uit het register van ge-

boorten; 
3. een verklaring, vermeldende de openbare betrekkingen 

welke hij bekleedt. 
Uit deze stukken blijkt, dat het benoemde lid de bij de wet 

gevorderde leeftijd heeft bereikt en dat hij geen betrekking be-
kleedt welke onverenigbaar is mot het lidmaatschap der Sta-
ten-Gcneraal. 

Uw commissie heeft derhalve de eer voor te stellen als lid 
der Kamer toe te laten de heer S. R. Knottnerus, te Stadska-
naal, nadat hij de bij de grondwet en het statuut voor het 
Koninkrijk voorgeschreven eden zal hebben afgelegd. 

De commissie: 
J. H. FRANSSEN 
A. MATER 
K. MEULEMAN. 

Voorzitter e.a. 

continentaal plat (Wet bodemmaterialen Noordzee) (10 098) 
op 12 juni 1974 te doen geschieden. 

De lijst van ingekomen stukken ligt ter inzage voor de leden, 
met vermelding van door mij ter zake gedane voorstellen. 

Tenzij enig lid hiertegen vóór het einde der vergadering be-
zwaar maakt, zal worden aangenomen, dat de Kamer besluit 
overeenkomstig deze voorstellen. 

Ingevolge artikel 41 van het Reglement van Orde liggen de 
notulen van de vorige vergadering ter inzage voor de leden. 

Tenzij enig lid hiertegen vóór het eLnde der vergadering be-
zwaar maakt, zal worden aangenomen, dat de Kamer besluit 
deze notulen goed te keuren. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken heeft mij mede-
gedeeld, dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen en 
dal hij bij de behandeling van wetsontwerp nr. 12 485, zo 
nodig, vervangen zal worden door de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Nadere 
wijziging van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de 
Wet op de loonbelasting 1964 (Het buiten de kring van ver-
zekerden onderscheidenlijk van loonbelastingplichtigen brengen 
van degenen, die als lid van de bemanning van een vissersvaar-
tuig aanspraak hebben op een aandeel in de besomming) 
(12 485). 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is het beleidsdebat over onderwerpen rakende 
het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. 

Het debat wordt geopend. 

De heer De Vries (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Namens 
de fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. zal indit be-
leidsdebat een viertal sprekers het woord voeren. Het is mij een 
genoegen, deze rij te mogen openen. 

In de „Knipselkrant" van het Ministerie van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk van 20 mei jl. is een artikel uit 
„At tak" opgenomen met de kop: „Ingrijpende herstructurering 
welzijnswerk geboden". Onder dit artikel staat de naam Bram 
Peper, de Minister niet onbekend. De schrijver deelt onder meer 
mee, dat de in de zomer van 1973 ingestelde „beraadsgroep knel-
punten harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving", 
waarvan hij lid is, „gekozen (heeft) voor het uitgangspunt van de 
decentralisatie". Dr. Peper vervolgt: „Het zwaartepunt van de 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering moet - als het maar 
enigszins mogelijk is (en dat geldt voor de meeste gevallen) - zo 
veel mogelijk „aan de voet" liggen. Er moet daarnaast een dui-
delijke koppeling komen naar die organen, die in ons maatschap-
pelijk bestel zijn aangewezen om de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid te dragen, te weten de politieke organen op de verschil-
lende niveaux". Ik ben het hier volkomen mee eens. Er bestaat 
in het welzijnsbeleid dringend behoefte aan decentralisatie. Wat 
de „politieke organen op de verschillende niveaux" betreft, zou 
ik speciaal de aandacht willen vestigen op het provinciaal be-
stuur, dat met name als coördinerend orgaan een belangrijke rol 
kan spelen, onder meer in het kunstbeleid, het museumbeleid en 
het vormingswerk. Gaarne verneem ik van de Minister, hoe hij 
hierover denkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot het cultuurbeleid. De vraag 
„wat is cultuur?", valt niet gemakkelijk te beantwoorden; de 
Duitsers bedoelen met „Kultur" bij voorbeeld niet hetzelfde als 
de Engelsen met „culture". Inde begroting wordt volstaan met 
een opsomming van „culturele zaken" als daar zijn: kunsten, 
musea, monumenten en archieven. Alvorens hieruit voor dit be-
leidsdebat een keuze te doen wil ik graag iets zeggen over het 
cultuurbeleid in het algemeen. Een kardinale kwestie is, of het 
daarbij enkel gaat om bescherming van belangrijk geachte ver-
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worvenheden of ook om beïnvloeding van de toekomstige ont-
wikkeling. Als dit laatste het geval is, rijst de vraag, of de over-
heid in een democratisch geregeerd land in staat is de cultuur we-
zenlijk, dus afgezien van wat ik nu maar culturele franje noem, 
te beïnvloeden. Ruim vijftig jaar geleden werd in de republiek 
van Weimar als doel van de ,,Kulturpolitik" gesteld: „Humani-
sierung und Entmassung". En clan te bedenken, wat er in de ja-
ren 1933-1945 in datzelfde Duitsland is gebeurd . . . 

Als de overheid op cultureel terrein niet alleen beschermend 
maar ook beïnvloedend wil optreden, dient zij rekenschap te ge-
ven van de richting, die zij heeft gekozen. Ik teken hierbij aan, 
dat stimulering ook beïnvloeding is: de financiële middelen zijn 
beperkt en subsidiëring is dus een kwestie van ordening en schif-
ting. Het is de Minister, die, via een proces van afweging, 
moet uitmaken of bepaalde culturele activiteiten belangrijk ge-
noeg zijn om te worden gestimuleerd, dat wil in de meeste geval-
len tevens zeggen: gesubsidieerd. Cultuurbeleid vereist selectie; 
het betreft hier geen greep uit een grabbelton; de keuze moet ge-
motiveerd zijn. De ministeriële verantwoordelijkheid bestaat 
hierin, dat de bewindsman in staat en bereid is, zijn selectie in 
het parlement te verklaren en eventueel te verdedigen. De Minis-
ter kan niet volstaan met te verwijzen naar het oordeel van be-
paalde raden of commissies. Ook wanneer hij subsidies verleent 
via een fonds dat door hem is opgericht en waarvan hij het be-
stuur heeft benoemd, blijft hij verantwoordelijk, omdat het hier 
gaat om de besteding van rijksgelden (tussen haakjes: een ruimer 
begrip dan belastinggelden). Een vergelijking met de subsidiere-
geling voor het bijzonder onderwijs gaat niet op; de rechten van 
de schoolbesturen zijn immers bij de wet geregeld. Tot zover de-
ze summiere beschouwingen over het cultuurbeleid in het alge-
meen. Ik zou het op prijs stellen, als de Minister hierop commen-
taar zou willen geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de ,.culturele zaken" betreft, zal 
ik mij beperken tot de musea en de monumenten. In zijn nota 
naar aanleiding van het eindverslag ter voorbereiding van dit be-
leidsdebat deelt de Minister mee, dat het rapport van de werk-
groep die zich bezighoudt met het landelijk museumbeleid, om-
streeks de jaarwisseling zal worden voorgelegd. Er zijn reeds 
rapporten verschenen over de musea in Friesland, Noord-
Holland en Overijssel, maar een verantwoord provinciaal 
museumbeleid is pas mogelijk, als er een landelijk beleid is uitge-
stippeld. Urgent is mijns inziens vooral: wijziging van de verhou-
ding tussen de bedragen, uitgetrokken voor de rijks- en die voor 
de niet-rijksmusea; laatstgenoemde categorie verdient aanzien-
lijk meer financiële steun van rijkswege dan zij ontvangt. In tal 
van musea bevinden zich collecties, die niet bewerkt en daar-
door ontoegankelijk zijn voor het publiek. Versterking van de 
staven van deze musea is dringend gewenst, ook om sociale re-
denen: er zijn nogal wat werkloze kunsthistorici. Zij is boven-
dien bevorderlijk voor de educatieve taak der musea, naast ver-
ruiming van de accommodatie. Ik denk hierbij onder meer aan de 
opvangmogelijkheden voor grotere groepen en aan de audio-vi-
suele apparatuur. Speciale aandacht verdienen mijns inziens ver-
der de volgende aanbevelingen uit het in januari jl. verschenen 
rapport over de ruim 40 musea en oudheidkamers in de provincie 
Friesland: aanstelling van een provinciaal museumconsulent, die 
lokale instellingen adviseert bij het beheer van hun collecties en 
inrichting van een provinciaal museumdepot. Deze aanbevelin-
gen zijn ongetwijfeld - dat hoop ik althans - ook van belang voor 
de andere provincies. 

Mijnheer de Voorzitter! De overige op de musea betrekking 
hebbende punten, genoemd in het eindverslag, zullen straks na-
mens de drie christen-democratische fracties worden behandeld 
door de heer Russell. Ik zal mij, wat de „culturele zaken" aan-
gaat, verder bepalen tot de monumentenzorg. De Raad van Eu-
ropa heeft 1975 geproclameerd tot ,.monumentenjaar". Er is in 
ons land een nationale commissie ingesteld onder ere-voorzitter-
schap van Z.K.H. Prins Claus. Ook in verschillende provincies 
is men bezig met de voorbereiding. Deze activiteiten zijn brood-
nodig; er bestaat helaas op het terrein van de monumentenzorg 
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een enorme achterstand. Dat blijkt wel uit een rapport van een 
studiecommissie van de sectie Nederland van de Raad van Euro-
pa. dat de Minister op 15 mei jl. is aangeboden. 

,,De commissie" - ik haal hier een ANP-bericht uit ,,de 
Volkskrant" van 20 mei aan, dat overgenomen is in de knip-
selkracht van CRM - „beveelt aan, het huidige systeem van 
grondeigendom opnieuw te bekijken, de financiën voor mo-
numentenbescherming drastisch te verhogen en de inventa-
risatie en beschrijving van het monumentenbestand snel en 
gedegen af te ronden. Ook wordt aanbevolen de burgers 
meer en direct bij de monumentenzorg te betrekken. In het 
rapport wordt voorgesteld het budget van de rijksoverheid 
voor monumenten te verhogen met ongeveer dertig procent, 
dit is een bedrag van bijna honderd miljoen gulden per jaar. 
Voor het wegwerken van de achterstand in de subsidiever-
lening voor restauratie van kerken, kastelen, woonhuizen 
en molens acht de commissie een bedrag van tweehonderd 
miljoen nodig.". 

Tot zover dit krantebericht. 
Ik zou de Minister willen vragen, hoe hij over het daarin ge-

noemde rapport denkt, speciaal over de voorgestelde bedragen. 
Ook zou ik gaarne vernemen, hoe de bewindsman over het soci-
aal aspect van de monumentenzorg denkt, gezien de in het rap-
port opgenomen aanbeveling, daar ,,de burgers meer en direct 
bij te betrekken". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik schakel nu van de „culturele za-
ken" over op wat in de begroting „volksontwikkeling en recre-
atie" wordt genoemd en beperk mij daarbij tot de sector „radio, 
televisie en pers". Er bestaat een groot verschil tussen de taak 
van de Minister ten opzichte van de eerstgenoemde twee media 
van massa- communicatie en die ten aanzien van het derde medi-
um. De omroep, waaronder de radio en de televisie ressorteren, 
is geregeld bij de wet. Het is de taak van de Staten-Generaal, na 
te gaan of de Minister de verplichtingen, die de Omroepwet hem 
oplegt, nakomt. De omroep staat onder toezicht van de Minister; 
dat toezicht wordt uitgeoefend door een Regeringscommissaris, 
maar de bewindsman blijft uiteindelijk verantwoordelijk. Geheel 
anders is de situatie op het terrein van de pers. Er bestaat geen 
perswet; de Minister heeft, als puntje bij paaltje komt, over de 
pers niets te vertellen. Het is waar: er is aan het Ministerie een 
afdeling Perszaken verbonden met als taak „het behandelen van 
vraagstukken alsmede het voorbereiden en uitvoeren van rege-
lingen op het gebied van het pers wezen" (ik citeer hier de Staats-
almanak) maar „regelingen" is in dit verband „ein groszes Wort. 
das gelassen ausgesprochen wird". 

Om terug te keren naar de Omroepwet: in artikel 13 staat, dat 
de uitzendingen in zodanige mate gericht moeten zijn op de be-
vrediging van in het volk levende culturele of godsdienstige dan 
wel geestelijke behoeften, dat zij uit dien hoofde geacht kunnen 
worden van algemeen nut te zijn en artikel 35 bepaalt, dat de 
zendtijd moet worden gebruikt voor uitzending van een volledig 
programma, dat in redelijke onderlinge verhouding ten minste 
onderdelen van culturele, informatieve, educatieve en verstrooi-
ende aard omvat. De Minister is verantwoordelijk voorde hand-
having van deze wettelijke voorschriften. In het dagblad 
„Trouw" van 9 mei jl. stond een artikel, dat is overgenomen in 
de „Knipselkrant" van CRM, met de kop „Falen omroepbestel 
in kern terug te voeren op falen van Minister". Ik citeer: 

„Indien thans de overtuiging veld zou winnen dat het om-
roepbestel dreigt te ontglippen aan de oorspronkelijke be-
doeling van de wetgever is dat primair terug te voeren op 
het ministeriële beleid. Dit is een conclusie uit de adviesno-
ta die drie hoogleraren hebben samengesteld naar aanleiding 
van de vraag of het omroepbestel door de versnippering van 
zendtijd niet dreigt te ontglippen aan de bedoeling die de 
wetgever indertijd had.". 
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Twee van de bedoelde hoogleraren zijn lid van deze Kamer: 
prof. Diepenhorst en prof. Troostwijk; derde is prof. Van Maar-
seveen. Zij hebben advies gegeven op verzoek van de KRO, de 
NCRV en de VARA, verenigd in de Federatie van Omroepver-
enigingen. Ik zou het zeer op prijs stellen, als de Minister op dit 
citaat uit „Trouw" commentaar zou willen leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Op 13 mei jl. heeft de Minister in ant-
woord op vragen van het Tweede-Kamerlid Voogd medege-
deeld: ,.De algemene reserve van de binnenlandse omroep zal. 
indien het beleid ongewijzigd blijft, ultimo 1974 ca. 135 min. kun-
nen bedragen". Ik zou de bewindsman willen verzoeken om te 
overwegen, althans een deel van dit overschot te besteden voor 
uitbreiding van de zendtijd van de regionale omroep. Aan sprei-
ding van deze zendtijd over de gehele dag bestaat mijns inziens -
ik bekijk de zaak vanuit het Noorden, dat geef ik toe - dringend 
behoefte. 

Wat het in het eindverslag ter voorbereiding van dit beleidsde-
bat genoemde ..perspectief van de kabeltelevisie" betreft: vol-
gens ,,de Volkskrant" van 23 april jl. is ,,de strijd om de kabelte-
levisie . . . . al gewonnen door de commercie". Het desbetref-
fend artikel, dat ook in de „Knipselkrant" van CRM heeft ge-
staan, is geschreven naar aanleiding van het door Jan Tromp ge-
publiceerde boekje „Gekonkel om de kabel". Is de Minister het 
met de zoeven geciteerde conclusie van „de Volkskrant" eens? 
Zo neen, kan hij deze dan weerleggen? 

Tot besluit, mijnheer de Voorzitter, zou ik nog iets willen zeg-
gen over wat men de Haagse-Postaffaire zou kunnen noemen. 
De heer H. Algra, oud-lid van deze Kamer, heeft daarover enige 
mijns inziens behartigenswaardige opmerkingen gemaakt in het 
„Friesch Dagblad" van 20 mei jl. Ik citeer: 

„Er verschijnen momenteel in Nederland vier radicaal-
linkse zogenaamde opiniebladen, namelijk „Vrij Neder-
land", „De Groene", „De Nieuwe Linie" en de „Haagse 
Post". De laatste gaat verdwijnen als er niet snel 1,2 min. 
rijksgeld in wordt gestoken en daarom heeft Minister Van 
Doorn er bij de Tweede Kamer op aangedrongen, toch in 
vredesnaam niet op uitstel aan te dringen . . . Want als de 
„Haagse Post" om zeep gaat, zijn er maar drie links-radica-
le bladen meer, en dat is weinig, met het oog op de cultureel 
zo wenselijke verscheidenheid. Vier is blijkbaar het mini-
mum. Wij hebben niet voor niets een Minister van Cul-
tuur.". 

Zoals bekend, heeft de meerderheid van de Tweede Kamer 
toch op uitstel aangedrongen, namelijk tot het bedrijfsfonds voor 
de pers is opgericht. „Dan (ik haal opnieuw de hoofdredacteur 
van het „Friesch Dagblad" aan) zal er een bestuur komen, door 
de Minister benoemd, een bestuur, dat hij geschikt vindt, mede 
gelet op de politieke en culturele gerichtheid van het gezelschap 
en zijn leden, en dat bestuur zal dan voortaan wel bekijken, waar 
en tot welk bedrag de steun zal worden verleend. Dan heeft de 
steun geen politieke kleur meer. Dan is het een objectieve zaak. 
Dan gebeurt het naar objectieve normen, alléén maar deskundig 
en goudeerlijk en niemand heeft reden zich te beklagen, want de 
Minister, die politieke mijnheer (hier is nog steeds de heer Algra 
aan het woord, mijnheer de Voorzitter) doet het niet meer, maar 
de door hem bijeen geselecteerde deskundigen". In het vervolg 
van zijn betoog zegt de schrijver, met de heer Kegge uit de „Ca-
mera Obscura": „Allemaal gekheid". Zijns inziens blijft de Mi-
nister verantwoordelijk voor de samenstelling van het bestuur 
van het bedrijfsfonds voor de pers en voor de wijze, waarop dit 
het geld verdeelt. Dat dit geld niet uit de belasting" maar uit de 
STER-pot afkomstig is, doet er niet toe: zodra het aan het fonds 
is afgedragen, is het rijksgeld geworden, voor de besteding waar-
van de Minister, en hij alleen, verantwoordelijk is. 

Ik zou het op prijs stellen, de mening van de Minister over de-
ze visie te vernemen, met name over de opvatting, dat hier het 
budgetrecht, ergo de parlementaire democratie, in het geding is. 

Ik zie het antwoord van de Minister met belangstelling tege-
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moet en wens hem en de Staatssecretaris van harte sterkte toe bij 
de vervulling van hun zware taak. 

De heer Van der Werff (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
werkterrein van dit departement bevindt zich in het onbestemde, 
brede overgangsgebied tussen waarheid en verdichtsel, tussen 
de vaak ontmoedigende en teleurstellende praktijk van de men-
selijke aard en inborst en de ideële opvattingen over de mens, zo-
als die eigenlijk zou moeten zijn. Maar werkelijkheid en ideaal 
Üggèn ver uiteen. In het beleidshandelen wordt dat wel eens ver-
geten met als consequentie: inconsequentie. Net zo min als het 
Engelse woord „welfare" en het Nederlandse woord „wei-
vaart" elkaar dekken - prof. Schaper wees er vroeger eens op -
zijn de betekenis van „welt being" en „welzijn" gelijk. Duide-
lijkheid over deze laatste zo gretig gehanteerde term geven de Mi-
nister en de Staatssecretaris eigenlijk nauwelijks. Voor mij blijft 
welzijn een grotendeels individueel bepaalde toestand, eventueel 
gemoedstoestand. Beschikking over kennis, macht of middelen 
is nimmer aangetoond als zijnde inhoudelijk welzijnbepalend. 
Onlangs zei de secretaris-generaal dat het departement van CRM 
„dienstbaarheid aan de samenleving" brengt. Mijns inziens geldt 
dat echter voor elk departement, elk op eigen wijze. Ik wil er een 
andere formulering tegenover stellen. 

Grosso modo heeft dit departement tot taak, het bewaren van 
regionale, nationale en algemene cultuuruitingen uit het verle-
den, niet slechts als plicht jegens de erflaters onzer beschaving 
maar zeker ook als Fundgrube voor de huidige generatie en ze-
ker voor het nageslacht. In de tweede plaats heeft het departe-
ment tot taak het bevorderen van hedendaagse cultuuruitingen 
en het toegankelijk stellen daarvan, casu quo het ontvankelijk 
maken van elk lid van de samenleving daartoe. Onder het laatste 
vallen bij voorbeeld evenzeer kunstzinnige vorming en sportbe-
oefening als uitkeringen ingevolge de bijstandswet, bijzonder re-
gionaal welzijnsbeleid en andere werkzaamheden of subsidiever-
strekkingen. Prioriteitstelling is daarbij onmisbaar. Analyses als 
de in december 1973 uitgekomen regionale doorlichting van Ne-
derland zullen tot verantwoorde afweging kunnen bijdragen. 
Toch rijzen daarbij vragen. Hoe zal het sociaal en cultureel plan-
bureau de bewindslieden adviseren, op welke termijn, over wel-
ke geografische gebieden en op welke specifieke, eventueel the-
matische werkterreinen? Hoe gaat dat opereren? Waar zal, waar 
in ieder geval een keuze moet worden gemaakt, de voorkeur naar 
uit gaan? De uiteindelijke verantwoordelijkheid zal toch bij de 
bewindslieden zelf moeten berusten. Hetzelfde aspect werd 
door de vorige spreker al duidelijk benadrukt. 

Bovendien zal er een nauwe relatie bestaan en in stand moeten 
worden gehouden met andere departementen, zeker met dat van 
Onderwijs. Terecht stelt het NI VOR-rapport van 0 3 met betrek-
king tot de kunstzinnige vorming - overigens weer een belang-
wekkende bijdrage van CRM tot zuiverder probleemstelling -
dat „onderwijskundig onderzoek . . . alle situaties waarin spra-
ke is van overdracht en vorming" impliceert (blz. 169). Zoals in 
de nota naar aanleiding van het eindverslag is gesteld, lijkt inteiv 
sivering van interdepartementaal overleg gewenst. 

Op welke termijn denkt de Minister wat voor resultaten te 
kunnen bereiken? Eveneens betoogt de Minister foi de memorie 
van toelichting (blz. 19) de wenselijkheid van overleg met zijn 
ambtgenoot van Onderwijs over het gebruik van gymnastiek!o-
kalen. Qua benadering acht ik dat zeker verantwoord, maar veel 
te eng. De scholen, kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs bie-
dend, zouden veel meer kunnen doen voor „sportzinnige vor-
ming". Ik mag bij de Minister hiervoor een gewillig oor verwach-
ten als ik nog eens zijn toespraak van 21 maart in Wolvega her-
lees over de grote betekenis van sportbeoefening voor het bevor-
deren van de gemeenschapszin. Met andere woorden: breder 
overleg op veelzijdiger terrein lijkt gewenst. 

Voorts wil ik nu enkele opmerkingen maken over de bewaren-
de taak, die fundamenteel is voor het voortbestaan van elke sa-
menleving. Diegenen, die juist die taak willens en wetens of door 
achteloosheid verwaarlozen, beogen daarmee de afbraak onzer 
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huidige Westeuropese cultuur. Zij zijn te vergelijken met de pe-
troleuses van de Parijse commune. Gelukkig groeit bij velen de 
belangstelling voor vroeger en voor oude zaken, zij het soms 
meer zich uitend in belangstelling voor kitsch of curiosa dan 
voor kunst. Waar ligt echter de grens, zeker wanneer we in acht 
nemen, dat vandaag de dag de mogelijkheden voor een verzame-
ling beperkt zijn? 

Die groeiende belangstelling betekent sprongsgewijze stijging 
van de marktwaarde voorkunst. Ongelukkigerwijs leidt dat even-
eens tot georganiseerde diefstal. De in de nota door de bewinds-
man verstrekte cijfers geven een wat rooskleurig beeld, aange-
zien in het antwoord op mijn vraagstelling slechts de rijksmusea 
worden betrokken. Over het algemeen zijn die echter tijdig en re-
delijk goed beveiligd. Kleine, provinciale dan wel particuliere 
collecties staan momenteel echter voortdurend aan roof bloot, 
zoals elke burgemeester en elke politiecommissaris bekend is. 
Het is niet voldoende als het CBS daarvan een statistiekje op-
neemt , zoals de Minister op blz. 3 van de nota vermeldt. Er moet 
wat aan gedaan worden. Naast overleg met Justitie en met Bin-
nenlandse Zaken lijkt mij snelle subsidiëring van beveiligings-
stelsels aangewezen. Dat is nodig en nuttig. In het jaarverslag 
1973 van het Admiraliteitshuis - het streekmuseum te Dokkum -
lees ik op blz. 4 na de vermelding, dat't Fries museum een alarm-
apparaat in bruikjeen verschafte: ,,Nog altijd loopt er een aan-
vraag bij CRM om financiële hulp voor een definitieve installa-
tie. Helaas hebben wij nog steeds geen toezegging. De Haagse 
ambtelijke molens draaien langzaam.". 

Over echte molens wil ik het dit jaar niet hebben. Wel geldt het 
langzame malen in overdrachtelijke zin ook ten aanzien van mo-
numenten. Wat is het effect van het stellen onder bescherming 
van de Monumentenwet van gebouwen, waaronder - terecht -
typisch negentiende eeuwse en Jugendstilhuizen, kerken en stati-
ons, wanneer geen middelen voor restauratie of voor het veelal 
aanzienlijke achterstallige onderhoud beschikbaar zijn? Het ant-
woord op blz. 3, links, van de nota in relatie tot het gestelde op 
blz. 14 van de memorie van toelichting acht ik teleurstellend en 
geen enkel uitzicht biedend, vooral omdat vrijwel alle gevallen al 
noodgevallen zijn, waarin totale ondergang binnen een generatie 
te vrezen is. Niet slechts om de zaak zelf, maar ook in het kader 
van het monumentenjaar 1975 en zeker ook in verband met onze 
naam in het buitenland - ik kom daarop straks in ander verband 
terug - lijkt mij dit alles een triest vooruitzicht. Ik wil slechts een 
voorbeeld uit vele geven. De Leidse Pieterskerk verkeert inern-
stige staat van verval. Maar het gebouw is niet slechts voor Lei-
den van waarde. Het roept bij velen onzer associaties en reminis-
centies op. Het is zelfs een nationaal schrijn voor talloze Ameri-
kanen, die zoal niet in stamboom, dan toch in geestelijk opzicht 
met de aldaar voor de nieuwe wereld startende pilgrim fathers 
zich verbonden gevoelen. Over gravelijke graven of over een 
Egyptische tempel, die bij mijn weten sinds ik daarover bij een 
vorige gelegenheid sprak, nog steeds in 640 kistjes opgeslagen 
ligt, praat ik maar niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu zoveel bouwvakkers door werk-
loosheid zijn getroffen, vraag ik mij af of er in overleg tussen dit 
departement en dat van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning enerzijds en van Sociale Zaken anderzijds ook voor de mo-
numentenzorg voor een wat langere periode geen stelselmatige 
aanpak is op te zetten. Ik weet, dat ten aanzien van diverse bin-
nensteden van een dergelijke samenwerking resultaten mogen 
worden verwacht. Is dat, gezien de door deze bewindsman blij-
kens zijn memorie van toelichting gevreesde en geconstateerde 
terugloop van vakbekwame bouwvakkers voor de moeilijke 
restaurateursfunctie niet voor uitbreiding vatbaar? Het zou wei-
besteed geld zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het Nederlandse gebrek aan eerbied 
voor het verleden blijkt al evenzeer bij het beheer van het schrif-
telijk vastgelegde erfgoed. Het Algemeen Rijksarchief is er al ja-
ren allerellendigst aan toe. Gelukkig kondigt de bewindsman op 
blz. 15, links, van de memorie van toelichting nieuwbouw aan. 
Maar waar? Bij het Haagse centraal station? Is dat een zinnige si-
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tuering? Indien ooit onverhoopt weer een oorlog uitbreekt, ple-
gen regeringscenlra en spoorwegstations belangrijke oorlogsdoe-
len te zijn, hetzij om te bombarderen, hetzij om te bezetten. 
Staat er toevallig een archiefbunker bij, dan nestelt elk paraconv 
mando zich daar met welgevallen. Op 16 april 1945, bij voor-
beeld, herbergde het Groninger rijksarchief meer dan 100 zwaar 
bewapende Duitsers, zodat de Canadezen enkele granaten naar 
binnen moesten schieten. Gelukkig waren alle belangrijke stuk-
ken tijdig in de kelders gebracht. 

De I. inschoten vereniging en ook andere particuliere organisa-
ties hebben nogal wat gepubliceerd uit de VOC-archieven, maar 
dat is maar het topje van de ijsberg. Het zogenaamde Derde-we-
reldarchief biedt als onderdeel van het ARA een schat van gege-
vens, die vele jonge staten uit oost en west graag en met vrucht 
consulteren. De wijze waarop Nederland dat erfdeel van de 
Derde wereld bewaart doet onze naam daar geen goed. 
,,NRC-Handelsblad" wees terecht reeds enige malen op de on-
bevredigende toestand in dezen en in het algemeen. Ook „Vrij 
Nederland" van dit weekend gaf een schril en somber beeld. 

Ten aanzien van de personeelspositie in de archiefwereld zou 
ik een vraag willen formuleren op een gebied dat ogenschijnlijk 
detaillistisch is, maar dat duidelijk met een standpuntbepaling op 
beleidsniveau van doen heeft. Op 17 mei 1974 sprak de Vereni-
ging van Archivarissen in Utrecht vergaderend in een motie 
tegenover de bewindsman haar bezorgdheid uit over het in enke-
le gemeenten ontduiken, dan wel niet voldoen aan artikel 25, eer-
ste lid van de Archiefwet 1962, althans naar de geest. Zelfs in de 
hoofdstad ener provincie zou dit het geval zijn. Welk standpunt 
neemt de Minister hieromtrent in? Meent hij met mij dat juist ge-
zien de gangbare, wat stiefmoederlijke behandeling van het ar-
chiefwezen de ambtenaren in dezen met voldoende gezag om-
kleed moeten worden en dat hun onafhankelijke positie noodza-
kelijkerwijs èn in overeenstemming met de wet gewaarborgd 
dient te zijn? 

Hoe staat het ten slotte met het kopiëren van nitraatfilms, die 
zo vergankelijk zijn, op acetaatmateriaal? Veel bewegende beel-
den dreigen op korte termijn verloren te gaan. 

Ook op het gebied van de natuur is dat het geval en er moet 
veel nu beschermd worden. Daarbij denk ik meer aan gebieden 
in ons land en de flora en fauna daarin dan aan diergaardes, hoe-
wel het in stand houden daarvan uit wetenschappelijke, educa-
tieve en zelfs overwegingen van ontspanning steeds door ons is 
bepleit. Het is verheugend, dat juist op dit moment Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard het nieuwe olifanten- en 
neushoornverblijf in Artis opent, nadat hij het nationaal hulde-
blijk hem ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag aangebo-
den daarvoor heeft bestemd. 

Het uitgebrachte ontwerp van een nieuwe Jachtwet zou zeker 
enigermate tot behoud van de wildstand in ons land bijdragen. 
Als zodanig is het ook in de jagerswereld begroet. Tot op heden 
werd echter al vrijwel overal wijdelijk.dus verantwoord, gejaagd. 
De verslechtering van de wildstand valt te wijten aan het georga-
niseerde stropen op grote schaal en dat niet alleen in de grensge-
bieden. Zo gaan immers de beste van de soort eraan; de fraaiste 
en fitste dieren worden rücksichtlos afgeknald. Bestrijding van 
deze overtreding dient centraal te staan. Voertuigcontrole, con-
form de huidige Jachtwet, is een probaat middel. 

Dat een aantal planten en dieren beschermd gaat worden op 
grond van artikel 22 van de Natuurbeschermingswet en dat de 
handel in exotische dieren wordt gereguleerd, juich ik toe, mits 
ook in die gevallen effectieve controle uitgeoefend gaat worden. 
Dat is essentieel voor positieve resultaten in dezen, uiteraard 
naast opvoeding in eerbied voor plant en dier. Gelukkig kunnen 
veel activiteiten van particulier initiatief met dergelijke doelstel-
lingen worden genoemd. In de memorie van toelichting zag ik dat 
er ook een aantal werd opgesomd, zij het niet volledig, maar dat 
was ook niet de bedoeling. 

Evenals ik dat recentelijk bij een ander beleidsdebat moest 
constateren, blijft ook in dit opzicht het vaderlands vandalisme 
zorgwekkend. Het grote vraagstuk, waarvoor de bewindsman is 
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gesteld, blijft de vraag, hoe het evenwicht tussen de behoefte 
aan recreatie en de bescherming van natuurgebieden kan worden 

aard. Op blz. 21. rechterkolom, noemt de bewindsman 
slechts drie gebieden, waar deze belangen botsen, namelijk de 
Waddenzee, de Veluwe en het Grevelingenbekken. Voor dit 
laatste gebied geldt naar mijn mening nog steeds de vraag, die ik 
enkele jaren geleden ook heb gesteld, namelijk welke bewinds-
man er de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor draagt. 

Er zijn echter veel meer gebieden in vrijwel alle provincies op 
te noemen. Terecht heeft Staatssecretaris Meijer er dan ook op 
het congres over de veiligstelling van nationale landschappen 
blijk van gegeven, dat het niet alleen om die drie gebieden maar 
om veel meer gebieden gaat. 

Te verwachten valt immers, dat velen door de kostenstijgingen 
in het buitenland of door lagere inkomsten hier voor vakantie op 
het eigen land /uilen zijn aangewezen. De komende maanden en 
ook de komende jaren valt derhalve te verwachten, dat de recre-
atiedruk te land en te water aanzienlijk zal toenemen. Delende 
Minister en de Staatssecretaris deze mening? 

Ik heb begrepen, dat de bewindsman de conserverende activi-
teiten van zijn departement ook tot enige kranten en weekbladen 
wil uitstrekken. Gezien de schaarste aan middelen, waarover de 
Minister zelf klaagt en die eveneens geldt voor de zojuist door 
mij gereleveerde sectoren, betreur ik dat. Ik heb geen enkel be-
zwaar tegen conservering - dat zal uit mijn betoog duidelijk zijn 
geworden - mits het object zinnig is en mits de middelen doel-
treffend worden aangewend. Vele technische en betere moge-
lijkheden dan vroeger staan ons ter beschikking. Dat geldt zaken 
uil een nabij of vroeg verleden, een verleden, dat zwak is en zich 
niet kan verweren. Voor het tweede ligt dat anders. De alterna-
tieve modellen voor een samenleving berusten óf op dirigisme -
eventueel dictatuur - met een voortdurend waken en ingrijpen 
van overheidswege óf op een vrij spel van krachten, waarbij de 
overheid slechts spelregels vaststelt en handhaaft. Dat laatste 
geniet, gelijk bekend, de voorkeur van mij en van mijn politieke 
vrienden. 

Vroeger deden in deze tijd van het jaar tal van grapjes opgeld 
over de ene helft van Nederland, die bezig is. de andere helft te 
examineren. Ik meen overigens te hebben begrepen, dat het exa-
mineren op zich zelf zal worden afgeschaft. Tegenwoordig lijkt 
het wel, of een deel van Nederland permanent bezig is, het an-
dere deel te subsidiëren. Men moet zich in regeringskringen toch 
eens in gemoede gaan afvragen, waar de grenzen van de groei op 
het gebied van subsidiëring liggen en wat voor zin het heeft. 

In zijn meest recente uitgave van ,,Kranten, dagbladpers en 
maatschappij" concludeert prof. Rooij, uitgaande van onze be-
staande maatsehappijvorm, dat een krant als onderneming met 
haar journalistieke kwaliteiten naar de gunst van het publiek zal 
moeten dingen. Dat „De Tijd" die race heeft verloren, betreur 
ik. ..Nieuwe l-.euw", „Maasbode" en „De Tijd" hebben in de 
afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd in een be-
paalde ontwikkelingsfase van een groot deel van ons volk. Die 
fase is nu echter kennelijk afgesloten. 

In feite komt „Sun-schrift nr. 5 3 " , al in 1972 in Nijmegen uit-
gegeven - jammer genoeg schenkt prof. Rooij er geen aandacht 
aan - tot dezelfde gevolgtrekking. Ik trof in dat geschrift name-
lijk de volgende passage aan: 

„Binnen het huidige ekonomiese en politieke bestel heeft 
het ontwikkelen van alternatieve structuren voor de pers 
geen zin." 

De werkgroep komt dan in dat boekje „Perskoncentratie" tot 
de conclusie, dat de enige oplossing is. de maatschappij radicaal 
te veranderen: Hen onaantrekkelijk voornemen! 

Het schriftuur is vooral daarom belangwekkend, omdat ener-
zijds mevrouw Klompé als voorgangster van de huidige bewinds-
man indertijd subsidie weigerde en anderzijds, omdat het boek-
werkje toch is verschenen, een triomf voor de vrijheid van 
dmkpeiv 
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Ik kocht een exemplaar ten einde als individu zo de vrijheid 
van drukpers gestalte te geven. Dat is naar mijn gevoelen dan 
ook de enige weg! 

Overigens bewijst de tekst van de memorie van toelichting (blz. 
23, rechterkolom) hoe enorm wisselvallig dit soort van zaken 
ligt. Woorden zoals „verheugende ontwikkeling" en „structure-
le verbetering" - medio 1973 geschreven - worden inderdaad 
volledig bevestigd door het jaarverslag '73 van de Nederlandse 
Dagbladpers. De vooruitzichten voor 1974 blijken echter plots 
uitermate ongunstig. Misschien lijken overheidsmaatregelen een 
remedie, maar in werkelijkheid valt toch te vrezen, dat onder-
steuningspogingen ad hoc slechts de bestaande verhoudingen 
verstoren. Wat wordt daarmee bereikt? Als er iets zou moeten 
gebeuren, zou dat veeleer liggen in de verbetering van het econo-
mische klimaat voor de dag- en weekbladpers in het algemeen. 
Overigens kunnen velen wel een verhoogde prijs betalen. Het 
gaat er echter om. of zij dit willen. 

Zou de Minister, die blijkens Bijlage III aan zovele onderzoe-
kingen deelneemt, niet eens een onderzoek naar de bestedings-
mogelijkheden en de bereidheid daartoe laten instellen en pas op 
grond van deze gegevens over de krantenconsument eventueel 
tot nadere maatregelen willen besluiten, althans indien de uit-
komsten daartoe werkelijk aanleiding geven? Voorlopig en zon-
der harde gegevens blijf ik een dergelijk ingrijpen afwijzen. 

In de memorie van toelichting wordt uitvoerig aandacht ge-
schonken aan de internationale culturele betrekkingen. „Hol-
land Herald" wordt wel eens „onze grootste ambassadeur" ge-
noemd. Als grote tegenhanger en als cultureel ambassadeur van 
groot allure valt - ik moet zeggen , , v i e l " - „Delta" te vermelden, 
maar dat is afgelopen. Ik betreur dat. Presentatie en representa-
tie via een goed verspreide uitgave van eminent niveau acht ik 
een nationaal belang van de eerste orde. Zo'n blad kan veel meer 
goodwill kweken dan allerlei steun of deelname aan efemere ma-
nifestaties. De belangstelling voor ons land en zijn cultuuruitin-
gen in verleden en heden is enorm. Dit bleek bij voorbeeld ook 
weer uit de uitgebreide aandacht in „Le Monde" van 9 mei 1974 
vooreen Parijse tentoonstelling uit de Lugtcollectie. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan de overzijde zijn tal van vraag-
stukken betrekkelijk recentelijk in detail met de bewindslieden 
behandeld. Ik gevoel ook om des tijds wille geen enkele behoef-
te, de bezwaren van de V.V.D.Tractie, aldaar verwoord, nog 
eens breed uit te meten. De liberale fractie aan deze zijde staat 
daar geheel achter. Dat geldt evenzeer ten aanzien van het om-
roepbestel als ten aanzien van bij voorbeeld het doen vervallen 
van de 5-procentsmarge tussen de bijstandsnorm en het netto mi-
nimumloon. De argumenten daartegen zette ik al hier al eens eer-
der uiteen. Wel vraag ik mij af, of de bewindslieden zich wel in 
voldoende mate op de hoogte stellen van wat in brede lagen van 
de bevolking aan gedachten en gevoelens leeft. 

Men is in ons land afkerig van alsmaar begeleiden, van telkens 
regelen, van chronisch steun verlenen. Vooral is men gekant te-
gen ongelijke behandeling, tegen nodeloos geven aan de een ten 
koste van de ander, vooral wanneer daarbij duidelijke en spre-
kende criteria ontbreken. 

Ten aanzien van tal van onderwerpen zijn nota's in het voor-
uitzicht gesteld. Het heeft nu geen zin. daarover te spreken. Wel 
heb ik getracht aan te geven, dat er taken en gebieden zijn, waar-
aan veel gedaan moet worden. De bewindslieden zoeken echter 
niet een neutraal maar een controversieel werkterrein. Dit kabi-
net kiest en bevordert daarmee de polarisatie. Juist zogaan, naar 
ik vrees, de gemeenschapszin en de harmonie verloren. 

De heer Vermeer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de-
ze keer niet spreken over uitgangspunten en doelstellingen. In de 
memorie van toelichting en gedurende de behandeling van deze 
begroting in de Tweede Kamer is aan deze onderwerpen veel 
aandacht besteed. Ook de Minister heeft zich niet onbetuigd ge-
laten. Hoewel het altijd verleidelijk is, op deze zaken in te gaan, 
/al ik het niet doen omdat wij ons in het algemeen in de uitgangs-
punten en in de doelstellingen zeer wel kunnen vinden. Wij ho-
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pen dat de heren Van Doorn en Meijer de kans /uilen krijgen, de-
ze uitgangspunten en doelstellingen in beleid te vertalen en dat 
zij binnen het totale regeringsbeleid de nodige ruimte zullen krij-
gen om deze zaken te realiseren. 

Overigens kwam ik na de betogen van de heren De Vries en 
Van der Werf f toch in de verleiding om op uitgangspunten en 
doelstellingen in te gaan. Ik begrijp dat er vanaf morgen in Bra-
bant zeer veel bewaard zal blijven, maar ik ben erg benieuwd 
naar hetgeen zal worden bevorderd, hetgeen als duidelijke doel-
stelling van het beleid naar voren is gebracht. Het zou interes-
sant zijn geweest, als de heer Van der Werff in zijn liberale visie 
had aangegeven, wat wel en wat niet bevorderd kan worden of 
waar het marktmechanisme wel uitgeschakeld kan worden en in 
welke gevallen het zijn werking moet behouden. Ik begrijp dat 
hem dit wat de archieven en de „Haagse Post" betreft, duidelijk 
voor ogen staat, maar uit het betoog kwam in het geheel niet 
naar voren, welke criteria de heer Van der Werff aanlegt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is mij opgevallen dat de Oriënte-
ringsnota Ruimtelijke Ordening niet is ondertekend door de Mi-
nister. Het is vanzelfsprekend, dat de Staatssecretaris deze nota 
tekende. Recreatie en natuurbehoud leggen beslag op ruimte. 
Zelfs als men het begrip „ruimtelijke ordening" op de meest en-
ge manier opvat, mag zijn handtekening niet ontbreken. 

De oriëneringsnota geeft achtergronden, uitgangspunten en 
beleidsvoornemens. In die ambitieuze opzet zou het niet over-
dreven zijn geweest, een grotere inbreng van CRM in die nota te 
verwachten. Zijn de bewindslieden niet van mening, dat tot dus-
verre de inbreng van de sectoren, behorende tot hun ministerie, 
in streekplannen, intergemeentelijke structuurplannen en 
gemeentelijke bestemmingsplannen meestal erg mager is ge-
weest? Het gaat niet alleen om het ruimtelijk beslag, dat allerlei 
voorzieningen op het terrein van sport, cultuur en dergelijke 
vraagt, maar vooral om de eis dat streek- en bestemmingsplaiv 
nen meer moeten zijn dan kaarten, waarop bestemmingen wor-
den vastgelegd op grond van te verwachten bevolkings- en werk-
gelegenheidsontwikkeling en dergelijke. 

Naar mijn gevoelen zouden de plaatselijke en regionale op-
bouworganen bij uitstek geroepen moeten zijn om de bevolking 
via allerlei maatschappelijke organisaties in de meningsvorming 
rondom deze zaken te betrekken. Daarvoor moeten zij methoden 
en didactieken ontwikkelen. In de oriënteringsnota hadden hier-
omtrent beschouwingen moeten voorkomen, waarbij een in-
breng van CRM zeer welkom zou zijn geweest. Misschien had er 
zelfs een evaluatie moeten worden gegeven van hetgeen erop het 
ogenblik in het land op het gebied van inspraakmethoden plaats-
vindt. 

Er is echter nog een andere reden, waarom ik de inbreng van 
CRM nogal mager vind. Ik ben van mening dat de onderzoekers, 
werkzaam bij opbouworganen, bij voorkeur een inbreng moeten 
leveren bij het maken van plannen op het gebied van de ruimte-
lijke ordening. Er wordt op het ogenblik, ook in de oriënterings-
nota, veel discussie gevoerd over de problematiek rondom sub-
urbanisatie, kleine kernen en dergelijke. Deze zaken zouden veel 
meer vanuit de gezichtshoek van CRM op hun maatschappelijke 
implicaties moeten worden bezien. 

Ik vind het erg jammer, dat dit niet in de oriënteringsnota is ge-
daan. Ten slotte is er volgens mij nog een andere reden, waarom 
CRM in dezen meer inbreng moet leveren. De huidige plannen 
op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn typisch het pro-
dukt van sociografen en stedebouwkundigen. In de afgelopen 
decennia hebben wij kunnen zien, dat het bijzonder amorfe ka-
rakter van zeer veel van hetgeen wij hebben gedaan en waarmee 
wij nog decennia lang zitten opgescheept, mede een gevolg is van 
een tekort aan creatief denken, juist op dit terrein. Van het in-
schakelen van vormgevers op stedebouwkundig terrein en trou-
wens ook op andere aan CRM verwante terreinen, is nog maar 
uiterst weinig sprake. Het zou goed zijn geweest, als in zo'n 
oriënteringsnota dit soort probiematieken aan de orde was 
gekomen. 

Het is overdreven, te zeggen, dat dit helemaal niet is gebeurd. 
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maar het is zo terloops gebeurd, mijnheer de Voorzitter, dat het 
bijna niets is. Ik wil de Minister en de Staatssecretaris dan ook 
vragen aandacht aan de/e problematiek te besteden. Er komen 
nog ver volgnota's op de oriënteringsnota. Ik meen, dat het goed 
is, wanneer ook zij daarbij hun inbreng leveren. Zij moeten mij 
niet tegemoet voeren, dat het vooral een /aak is van gemeente-
lijk en provinciaal niveau. Een belangrijk deel van de oriënte-
ringsnota gaat ten slotte over problemen, die juist op dat niveau 
liggen. Het kan dan ook nooit betekenen, dat CRM in dezen geen 
inbreng had moeten leveren. 

Vervolgens wil ik een tweede algemene opmerking maken. 
In de memorie van toelichting is onder het hoofd „culturele 

zaken algemeen" als knelpunt in het cultuurbeleid de financiële 
verhoudingen tussen de drie bestuurslagen genoemd. Het is een 
knelpunt, omdat die verhoudingen onvoldoende samenhang ver-
tonen en niet meer kloppen met de ontwikkeling, zoals de/e na 
het ontstaan ervan zijn verlopen. Gewezen wordt op de ingewik-
kelde verhoudingen tussen subsidiënten, de onbevredigende 
compromissen etc. De Minister besluit met de mededeling, dat 
studie zal worden verricht met als doel na te gaan, hoe hierin ver-
betering kan worden gebracht. Het verheugt mij, dat de bewinds-
lieden dit onderwerp echt als een probleem hebben erkend. Er is 
niet alleen sprake van ondoelmatigheid. Deze is er in hoge mate 
door de ingewikkeldheid. Wij hebben te maken met het feit, dat 
degenen, die worden gesubsidieerd, hun correspondentie moe-
ten richten tot meer subsidiënten, overleg moeten plegen met 
meer subsidiënten etc. Zij staan vaak onder controle van meer 
subsidiënten, hetgeen een hoogst ondoelmatige zaak is. 

Ik vind echter veel belangrijker, dat daardoor heel vaak de 
verantwoordelijkheid wat teloor gaat. Als er voor bepaalde ob-
jecten veel subsidiënten zijn. komt men in een soort vaag-
heid. een soort anonimiteit terecht en dan merkt men vaak, 
dat niet één instantie zich voor de gang van zaken echt verant-
woordelijk voelt. Ik durf te zeggen, dat in tal van gevallen nie-
mand eigenlijk precies weet. wat er op bepaalde punten aan de 
hand is. Ik moet dit helaas te vaak constateren. Dit vind ik ge-
vaarlijk, mijnheer de Voorzitter. Het betekent dat een juiste be-
steding van de moeilijk te verkrijgen middelen, waarvan de Mi-
nister en de Staatssecretaris alles weten, bepaald niet is verze-
kerd. 

Een ander aspect van deze zaak is. dat tal van subsidiënten al-
leen maar wat geld doorschuiven; meer doen ze eigenlijk niet. 
Beleid voeren is er helemaal niet bij. Zij kunnen dat ook niet voe-
ren. Ik vind subsidiëren dan een wat onwaarachtige situatie. Ik 
noem in dezen een enkel voorbeeld ter illustratie, dat ligt op het 
terrein van de Staatssecretaris en dat betreft het vormingswerk 
in internaatsverband. Het Rijk subsidieert met 70 pet. en de 
meeste provincies doen er 10 pet. van 70 pet. bij. Dit betekent, 
dat men eerst geld krijgt uit het Provinciefonds en dat men ver-
volgens een deel van dat geld doorschuift naar instellingen, die 
het overgrote deel van hun middelen van de rijksoverheid krij-
gen. Het gaat dus om het doorschuiven van rijksmiddelen via een 
tussenstation naar de instellingen, die in hoofd/aak van het Rijk 
afhankelijk zijn. Dit is een verschrikkelijk kostbare operatie, die 
in Nederland vele tienduizenden guldens kost. Ik heb het nog 
nooit uitgerekend, maar het moet ontzaglijk duur zijn, mijnheer 
de Voorzitter. Wat bereiken wij ermee'? Het atitwoord daarop is: 
wezenlijk helemaal niets. Als wij menen, dat de betreffende in-
ternaten - ik voer deze alleen maar als voorbeeld aan - niet 70 
pct„ maar bij voorbeeld 80 pet. subsidie moeten hebben, dan 
staan wij ook op het standpunt, dat het veel juister is. dat het van 
één instantie - in dit geval van het Rijk - komt. Natuurlijk kan 
het ook anders, om bij dit voorbeeld te blijven: als deze instellin-
gen een duidelijke taak kregen, waardoor zij in de regio een stuk 
werk zouden gaan verrichten dat ook regionaal gebonden is. ZOU 
subsidiëring door die regio zeer wel te verdedigen zijn. maar dan 
vloeit dat ook voort uit een logische taakverdeling op grond 
waarvan men een subsidieverhouding kan baseren. Ik kan mij 
dat alles dus zeer wel voorstellen. Ik wil alleen de aandacht erop 
vestigen, hoe onbevredigend dit soort verhoudingen op het ogen-
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blik is geregeld. De bewindslieden mogen mij niet aan dat ene 
voorbeeld ophangen, want ik kan gemakkelijk - en dat weten zij 
ook wel - vele andere voorbeelden noemen. 

Nu heb ik tegen een studie over deze zaak geen bezwaar, maar 
ik sta er toch heel aarzelend tegenover, omdat ik van de resulta-
ten van zo'n studie niet zo bar veel verwacht. De Raad voor de 
Kunst heeft een jaar of twaalf geleden een bijzonder aardig rap-
port uitgebracht over de taakverdeling op het terrein van de kun-
sten tussen de drie overheden. Er is, voor zover mij bekend, 
nooit iets mee gedaan. Ik herinner mij een gesprek met Minister 
Engels, dat ik indertijd samen met een collega namens het lnter-
provinciaal Overleg Cultuur over deze materie heb gevoerd. 
Daarvoor was toen welwillende aandacht, maar het vervelende 
is dat tot dusver, in al die jaren na de oorlog, de zaak nooit syste-
matisch is aangepakt. Ik geloof dus dat het meer gaat om een or-
ganisatieprobleem dan om een studieprobleem. Het is een heel 
moeilijke kwestie. Het zou betekenen dat men tot een soort 
herverkaveling moet komen, want het is duidelijk dat er, finan-
cieel gesproken, in de totaliteit niet te veel kan verschuiven. Dan 
kan men immers zo'n operatie nooit voor elkaar krijgen. Ik meen 
dat wij echter eens bewust pogingen moeten doen om er met el-
kaar langzamerhand uit te komen. 

Wat naar mijn gevoel ontbreekt - en daarop wil ik toch eens de 
aandacht vestigen - is een regelmatig, geïnstitutionaliseerd con-
tact tussen de drie overheidslagen. Een voorbeeld is dat op het 
terrein van de automatisering, waar gemeenten, provincies en 
Rijk een goed orgaan hebben opgezet, waar men elkaar regelma-
tig ontmoet en waar men dus over de arbeidsverdeling tussen die 
drie bestuurslagen spreekt. 

Ik meen dat wij ook op het terrein dat deze bewindslieden be-
treft moeten komen tot een regelmatiger, geïnstitutionaliseerd 
overleg tussen de drie overheidslagen en dat wij tot een program-
ma moeten komen voor een aanpak van deze materie. Ik zeg 
nogmaals dat ik tegen die studie niet zo'n groot bezwaar heb 
maar, eerlijk gezegd, verwacht ik er niet zo bar veel van. 

Ik wil nog een derde zeer algemene opmerking plaatsen. Het is 
juist dat de bewindslieden zich wat gereserveerd opstellen met 
betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van de kosten-bateiv 
analyse. waaraan in de memorie van toelichting nogal wat aan-
dacht is besteed. Toch moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat, als 
ik vervolgens de beschouwingen en ook de beraadslagingen in de 
Tweede Kamer lees, ik even het gevoel heb dat men toch net iets 
te optimistisch is over de mogelijke uitkomsten van dit soort stu-
dies. Het voor-vorige weekend konden wij in de dagbladen be-
schouwingen lezen over de kosten-batenanalyse van de Amster-
damse metro. Dit lijkt een heel goed kwantificeerbaar probleem, 
zowel naar de kosten- als naar de batenkant. Wij hebben toen 
echter kunnen zien hoe er met name aan de batenkant zoveel im-
ponderabiliën waren, dat de hele betekenis van de kosten-baten~ 
analyse zeer in twijfel werd getrokken. Het is heel duidelijk dat 
men, als men op het terrein van CRM tot kosten-batenanalyses 
wil komen, voor geweldig grote problemen komt te staan. Zelfs 
als men vergelijkingen wil maken binnen één beleidsveld, is het 
aantal onweegbare factoren aan de batenkant groot. Als men de 
beleidsterreinen in onderlinge relatie wil zien en als men bij voor-
beeld wil afwegen - ik geef maar een willekeurig voorbeeld - de 
betekenis van de batenkant van een educatief centrum, waar-
over Staatssecretaris Meijer in de Tweede Kamer heel verhel-
derende beschouwingen heeft gegeven, tegenoverde batenkant 
van bij voorbeeld maatschappelijk werk voor buitenlandse werk-
nemers of het Van Goghmuseum, dan zal men constateren dat 
juist aan die batenkant het aantal imponderabiliën zo groot is dat 
het uiterst moeilijk zal zijn hier werkelijk tot resultaten te ko-
men, waaraan men voor het beleid veel zal hebhen. Het aanroe-
pen van de studies van de Commissie beleidsanalyse vind ik van 
slechts betrekkelijke betekenis. Ik heb die studies wel gelezen; 
ze bewegen zich op een hoog abstractieniveau, terwijl wat wij 
nodig hebben nu juist is. dat wij de zaken concretiseren voor het 
beleid van alle dag. Daartussen bestaat nog een enorm grote af-
stand. 
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Nogmaals: men moet mij niet verkeerd verstaan. Men zal van 
mij, als econoom, niet verwachten dat ik kosten-batenanalyses 
afwijs. Dit is helemaal de intentie van mijn verhaal niet;dat mag 
het ook niet zijn. Ik zou echter ernstig willen waarschuwen voor 
tè grote verwachtingen op dit terrein. 

Juist op het terrein dat deze bewindslieden onder hun beheer 
hebben, zal er altijd een heel grote ruimte blijven voor het sub-
jectieve politieke oordeel, mede vanwege die grote onzeker-
heidsmarge. Ik dacht dat dit juist ook het interessante van dit ter-
rein was. 

Heel kort - om binnen de tijd te blijven - zou ik nog enkele op-
merkingen willen maken over de rechtspositie van de mensen die 
werken in het veld van CRM. Ik heb de indruk - maar misschien 
is dit een misverstand - dat de Minister, in de Tweede Kamer 
over deze zaak sprekende, dit wat verengd heeft tot de welzijns-
werkers. Nu laat ik in het midden - dit aan het adres van de heer 
Van der Werff - wat welzijnswerkers precies zijn; ik heb met die 
begrippen ook vaak moeite. Ik heb echter de indruk gekregen dat 
het desbetreffende betoog van de Minister een verenging bete-
kende in vergelijking met het weinige wat in de memorie van toe-
lichting daarover is vermeld. Ik zou hierover graag opheldering 
ontvangen, omdat naar mijn wijze van zien het toch moet gaan 
over alle mensen die werkzaam zijn bij gesubsidieerde instellin-
gen. 

Zonder op de materie zelf in te gaan, wat ik aanvankelijk wel 
had willen doen. zou ik in elk geval willen vragen, of het niet 
doelmatig is in dit overleg ook de lagere overheden te betrekken. 
Immers, juist wegens de nog altijd bestaande ingewikkelde sub-
sidieverhoudingen, zullen zij toch, als de rechtspositie van deze 
mensen aan de orde is, in belangrijke mate middelen daarvoor 
beschikbaar moeten stellen. Het lijkt mij daarom verstandig hen 
van meet af aan in dit overleg te betrekken. Proloog is een voor-
beeld van een geval waarin het gebrek aan rechtspositie 
weer eens bleek. Natuurlijk zit er nog een heel andere kant aan: 
hoe staat men tegenover datgene wat Proloog doet? Er zit echter 
ook de kant aan van de slechte rechtspositie van betrokkenen. 
Men kan bij wijze van spreken van vandaag op morgen subsidies 
beëindigen. De mensen die in die instellingen werkzaam zijn, 
kunnen op die manier in de kou komen te staan, al weet ik wel 
dat natuurlijk de Werkloosheidswet voor hen geldt; maar dat is 
toch niet datgene waaraan wij in dit geval in de eerste plaats wil-
len denken. 

Tussen twee haakjes: hoe staat het nu eigenlijk met Proloog? 
Misschien heb ik het zicht erop wat verloren. Ik heb het gevoel 
dat de situatie niet helemaal duidelijk is. 

Zeker is in elk geval dat, als wij tot verbetering van de rechts-
positie komen, zulks twee effecten zal hebben. Het zal een 
belangrijk gedeelte van de financiële ruimte van CRM kunnen 
opeisen; in zoverre is het weer een politiek keuzeprobleem. 
Voorts zitten wij dan altijd met het probleem dat wij geen van al-
len kunnen oplossen, namelijk dat, naarmate wij de gesubsidieer-
de instellingen een grotere bescherming geven met betrekking tot 
de positie van de mensen die daarin werkzaam zijn, wij het ge-
vaar lopen dat dit soort instellingen een wat behoudend karakter 
krijgt. De bewindslieden hebben in de memorie van toelichting 
op dit probleem gewezen, zij het in ander verband. Het ging daar 
om het probleem van het aan de ene kant behouden en het aan de 
andere kant vernieuwen in het cultuurbeleid. Ik geloof dat wij 
veel meer dan tot dusverre er attent op moeten zijn dat wij bin-
nen gesubsidieerde instellingen waarborgen inbouwen, opdat 
vernieuwingsmogelijkheden hun kans krijgen. Dit zal moeten ge-
beuren in de bestuursstructuren die in het algemeen sterk verou-
derd zijn. Die stelling durf ik bepaald wel aan. Dit zal veel meer 
moeten gebeuren door betere doelstellingen en een betere om-
schrijving van doelstellingen te eisen. Wij zullen ook veel meer 
periodiek via meerjarenplanning de instellingen moeten drukken 
op de vraag, hoe men zich het beleid voor komende jaren voor-
stelt, opdat ook een kritische bezinning daarop veel beter moge-
lijk is. 

Ik hoop van harte, dat dit soort problemen bij de uitwerking 
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van bij voorbeeld de discussienota Kunstbeleid ook wel aan de 
orde zullen komen. Ik zal op die nota niet ingaan. Ik wil slechts 
volstaan met een enkel woord daarover. Het is de heer Cammel-
beeck geweest, het vroegere kamerlid, die niet aflatend heeft ge-
pleit voor een nota Kunstbeleid. Ik herinner mij nog heel goed, 
dat drie jaar geleden mevrouw Klompé eindelijk dan voor al die 
aandrang door de knieën ging. Het was toen bijna letterlijk, want 
op die avond gebeurde helaas dat ongeluk. 

Ik begrijp best, dat een aantal departementsambtenaren dat 
toen misschien niet zo plezierig hebben gevonden, want zij ston-
den toen voor de moeilijke taak om deze nota te produceren. Ik 
hecht er waarde aan om vanaf deze plaats mijn grote waardering 
voor die nota tot uitdrukking te brengen. Ik vind het een uiterst 
goed geschreven stuk, dat niet alleen goed leesbaar is, maar ook 
de geschiedenis en de huidige situatie voor mijn gevoel bijzonder 
raak weergeeft en dat niet alleen: het is een nota, die zeker ook 
veel aanknopingspunten heeft voor nadere uitwerking van het 
beleid. Ik dacht dat bij de vele kritiek die er is geweest, een 
woord van waardering zeer wel paste. Ik heb de indruk dat, als 
men de hele na-oorlogse geschiedenis overziet, dit bepaald een 
van de meest fundamentele nota's is, die er op dit terrein ooit is 
verschenen. 

Ik zal ten slotte nog op een enkel specifiek punt ingaan, zij het 
ook heel beperkt. Dat betreft de problematiek, die de Staats-
secretaris zeer interesseert, van de nationale landschappen. Ik 
wil van hem weten, hoe nu de stand van zaken is. In de memorie 
van toelichting en ook in de Oriënteringsnota ruimtelijke orde-
ning en ook nog, dacht ik, bij de behandeling in de Tweede Ka-
mer heeft de Staatssecretaris gezegd en geschreven, dat dit jaar 
een nota over de nationale landschappen te verwachten valt. 

Mij bereiken berichten - of ze juist zijn weet ik niet; daarom 
dat ik daarover graag zekerheid wil hebben -, dat het toch wat 
meer dubieus is geworden, dat de nota dit jaar zal verschijnen. 

Dat betekent - ik heb dat geverifieerd, niet alleen in de provin-
cie waar ik zelf werkzaam ben, maar ook bij een enkele andere 
provincie - nogal wat onzekerheid op het ogenblik op die plaat-
sen in die provincies, waar men zich ook met deze problematiek 
bezighoudt. Zonder nu op de materie zelf uitvoerig in te gaan -
dat zal ik vanwege de tijd niet doen; misschien kan dat nog bij de 
replieken gebeuren - , zou ik op dit moment willen volstaan met 
te vragen, hoe nu eigenlijk de stand van zaken is en wat er op dit 
terrein te verwachten valt. 

De heer Van Wyk (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn bij-
drage aan dit beleidsdebat met CRM beperkt zich tot de derde 
letter en daarvan één onderdeel, mits je de letter omkeert: het 
woonwagenbeleid of wat ervoor moet doorgaan. 

Een maand geleden hebben wij een eindverslag opgesteld. In 
dat eindverslag zijn een reeks concrete vragen opgenomen. Het 
enige antwoord dat op die vragen is binnengekomen, was een 
bundel statistische gegevens, die feitelijk waardeloos zijn, want 
ze zijn twee jaar oud en derhalve verouderd en onbruikbaar. De 
tijd is op dit gebied niet blijven stilstaan. De werkelijke cijfers 
zouden binnen een week kunnen zijn verkregen als men wilde. 
Alles is immers overal geregistreerd. 

Het Landelijk Katholiek Woonwagenwerk becijfert, dat 
er op nog geen 4000 woonwagengezinnen iets minder dan 400 
gezinnen gedwongen zijn een niet-wettige standplaats in te ne-
men, met als gevolg dat voor hen elke rechtszekerheid ontbreekt 
en zij geen deel hebben aan de door de Woonwagenwet voorge-
schreven voorzieningen. 

Het LKW stelt voorts vast, dat nog eens 400 plaatsen ontbre-
ken, waardoor de wettelijk gewaarborgde trek vrijheid voor hen 
die die vrijheid willen, in feite is verkeerd in een trekverbod, dat 
hun leven heeft veranderd in een aaneenrijging van overtredin-
gen, processen-verbaal, boetes en hechtenissen, waardoor zij in 
werkelijkheid vogelvrij zijn, immers buiten de wet, waar zij ook 
gaan of staan. Hoe is bet mogelijk, dat dit departement kan 
voortgaan te bazelen over planning, uitgaande van een met de 
mond al jaren geleden prijsgegeven concentratiebeginsel met als 
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aanvulling kleinere centra met een beperkt aantal plaatsen, ter-
wijl elke publikatie over dit onderwerp, waarbij de mensen die 
het aangaat zelf zijn gehoord - wat het departement nooit doet 
-, melding maakt van een vrijwel algemene afkeer van de grote 
kampen - volkomen gerechtvaardigd! - en een dringende be-
hoefte aan kleine kampen. Hoe is het mogelijk, dat dit departe-
ment zonder enige schaamte kan te kennen geven dat - in de toe-
komst - wel eens een inventarisatie zal worden ingesteld naar 
nog bestaande kleine centra en naar de mogelijkheden om die in 
te passen in de streekplanning, terwijl er een noodtoestand is 
ontstaan juist door die planning. 

Hoe is het mogelijk dat dit departement zich blijft gedragen als 
een onbenaderbare burcht vol blinde en dove dictatoren, wier 
enig antwoord op alle drang van buiten bestaat in het sluiten van 
de poort, en het uithangen van drie bordjes waarop: 

„wij weten niets;" 
„wij willen niets weten;" 
„wij willen niets." 
Wij kennen en erkennen maar één beleid, het onze. Dat beleid 

heeft maar één doel: de woonwagens moeten verdwijnen. Wie 
dat niet horen wil, zal het voelen. Hoe ver moet men teruggaan, 
om de oorsprongen van dit beleid te ontdekken? Moet ik terug-
gaan tot de plakkaten van 1726, waarbij de staten van Overijssel 
alle toen Heydenen genoemde woonwagenbewoners vogelvrij 
verklaarde, en ieder het recht gaven om ze als vijanden des lands 
tegen ontvangst van een premie dood te schieten? Het klinkt bar-
baars en absurd, maar de wellust en geestdrift waarmee gemeen-
tebesturen en politie woonwagens uit hun gemeenten verjagen, 
ligt dichter bij deze plakkaten dan bij de rechten van de mens van 
de twintigste eeuw. Niet alleen dat: wanneer mr. De Ruwe, een 
van de steunpilaren van de Woonwagenwet, in „Sociale Zorg" 
van 10 april 1968 die Woonwagenwet behandelt, en daarbij de zi-
geuners vermeldt, noemt hij als bron ook Van Kappen, wiens 
proefschrift uitsluitend de „Heydens" uit de middeleeuwen en 
de tijd van de republiek beschrijft, terwijl de Heydens van toen 
met de Zigeuners en woonwagenbewoners van nu niets uitstaan-
de hebben. Maar de verbinding is gelegd. De wetgeving begint in 
Nederland in 1903 met de instelling van een staatscommissie. In 
1912 komt zij met een wetsontwerp. In 1918 wordt het behan-
deld. De opzet van de wet is: het tegengaan van het rondzwer-
ven voor een groep gezinnen, in slechte woonwagens, zonder 
normale middelen van bestaan, ongezond, blootgesteld aan voor-
koombare ziekten, de kinderen zonder onderwijs, enz. Vandaar 
een binding van het recht om een woonwagen te bewonen, aan 
deugdelijkheid van de wagen,een registratie van wagen en bewo-
ners, en normale middelen van bestaan. Alsdan is het wonen en 
trekken in woonwagens vrij. Wel is er een soort uitstervingsbegin-
sel: slechte woonwagens mogen een goede bewoner niet over-
leven. Na diens dood worden ze vernietigd. Maar het is niet onze 
zaak,vandaag. 

Een geheel nieuw beginsel start in Utrecht in 1940. De uitvin-
der is L. A. van Doorn - naar ik aanneem geen naaste verwant 
van de Minister die tegenover mij zit - , directeur maatschappe-
lijk hulpbetoon in Utrecht, eindredacteur van het maandblad 
„Sociale Zaken", dat dan een jaar bestaat. Hij had in 1939 al 
naam gemaakt, door door te drijven dat woonwagenbewoners 
zonder uitzondering werden buitengesloten van steun, tenzij zij 
voor de te verlenen steun arbeid zouden verrichten. De steun 
wordt dan echter niet verhoogd. De hele zin is vet gedrukt in de 
eerste jaargang van dat blad. Dat wordt verordonneert in de tijd 
van de massale werkloosheid: 17,5 pet. van alle in arbeiders in 
Utrecht is zonder werk. 

Dat is dus zuiver dwangarbeid, zonder behoorlijk loon. On-
middellijk na de bezetting publiceert deze Van Doorn in zijn 
maandblad een reeks van vier hoofdartikelen: de woonwagens 
moeten verdwijnen. Nog in augustus 1940 laat hij ze als brochure 
herdrukken. Ik heb deze jaargang, en de vorige trouwens ook, 
onlangs toevallig bij een antiquair kunnen kopen. Ik heb inder-
daad met eigen ogen gezien; anders had ik het nauwelijks kunnen 
geloven. De inhoud is samengevat:het moet uit zijn met alle lan-

EERSTE KAMER 



780 27ste vergadering - 4 juni '74 Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Dep. van CRM 

Van WUk 

terfanters. De woonwagenbewoner mag niet meer zelf uitmaken 
of en hoe hij werkt. Het moet afgelopen zijn met het nomadisch 
karakter van zijn bestaan, want dat is de bron van alle kwaad. Er 
moet snel worden ingegrepen. De woonwagenvergunning worde 
beperkt tot serieuze uitoefening van een bedrijf of beroep. Er 
komt een verbod voor woonwagenbewoners om zich te verplaat-
sen. Allen worden verplicht om zich naar een bepaalde plaats te 
begeven, aan te wijzen door de inspecteur van de bevolkingsre-
gisters. Die plaats zal zijn een speciaal woonwagenkamp, om te 
voorkomen, dat de woonwagenbevolking zich in de grote steden 
vestigt. 

,,De tijdsomstandigheden zijn uitermate geschikt om thans een 
dergelijk plan te propageren. Tal van belemmeringen, die wei-
licht anders zouden bestaan, geven momenteel geen moei!ijkhe-
den. Er kan snel, doortastend en doeltreffend worden gewerkt. 
De vrijheidsbeperking, die men destijds in een algeheel verbod 
zag, kunnen wij onbesproken laten", (blz. 501/02) 

,,Wij veroorloven ons dit plan voor te leggen aan de hoof-
den van de departementen van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken en aan hen, die thans het hoogste gezag in ons land 
bekleden, en wij verzoeken hen: Laat dit plan werkelijkheid 
worden.". (Blz. 504) 

Die laatste geadresseerde: zij die thans het hoogste gezag in 
ons land bekleden, hadden, ook in augustus 1940, aan ieder moe-
ten opvallen. Het tegendeel was het geval. De afstand van geze-
ten burger in bezet gebied tot vijandelijke bezetter was veel klei-
ner dan die van gezeten burger tot woonwagenbewoner. In Heer-
len hebben ze het gemerkt wat deze aanbeveling aan de bezetters 
inhield. Daar kwamen, blijkens een verslag van brigadier Walt-
mans in het korpsblad van de gemeentepolitie van Heerlen, in 
jaargang 1966, de SD'ers Strobel en Nitzsche op af, die lucht 
hadden gekregen van die woonwagenkampen. Zij zouden het he-
le kamp al of niet met bewoners in brand steken als het niet bin-
nen twee weken was ontruimd. Het gemeentebestuur was fat-
soenlijker dan Van Doorn: binnen die twee weken had elke 
woonwagenfamilie een huis. 

Het blad Sociale Zaken blijft bestaan. L. A. van Doorn blijft 
bestaan; hij wordt niet gestaakt; hij wordt niet getribunaald; na 
de oorlog heet het blad Sociale Zorg, en L. A. van Doorn is 
hoofdredacteur. 

In 1948 wordt de staatscommissie vervanging Armenwet inge-
steld, die weer een subcommissie instelt voor de problemen van 
woonwagenbewoners, de commissie-De Vries. Wie zit er in? 
L. A. van Doorn. De subcommissie bedenkt een rapport en een 
wetsontwerp. De commissie neemt het over. Welke zijn de 
hoofdgedachten? (zie rapport commissie blz. 5 en memorie van 
toelichting Woonwagenwet, nr. 7872, stuk3,blz. 7): 

a. een trekverbod (de woonwagens moeten verdwijnen); 
b. concentratie van de woonwagens in per provincie aan te 

wijzen kampen; 
c. behoorlijke voorzieningen en toezicht; 
d. goed onderwijs; 
e. alles onder het rijk; 
f. alles in één centrale dienst. 
Dat zijn de gedachten van L. A. van Doorn, aanbevolen aan de 

bezetters. Het plan gaat niet helemaal door, want dat trekverbod 
zit slecht, de concentratie per provincie zit slecht, en het rijk 
heeft geen zin. De gemeenten moeten het doen. Maar evenals 
vandaag volgden de woonwagendictatoren van CRM, of hoe dat 
departement toen heette, hun eigen weg. De woonwagens moes-
ten verdwijnen. De gemeenten dachten er precies zo over. Die 
probeerden, tegen de wet in, een gemeenschappelijk met andere 
gemeenten vastgestelde plaats in één gemeente, aan te wijzen als 
uitsluitende standplaats voor woonwagens uit hun eigen gemeen-
te. Dat was ze onmogelijk gemaakt door de Hoge Raad, arrest 
van 24 juni 1952, NJ 1952, nr. 712. Daar legden ze zich niet bij 
neer, want de woonwagens moesten verdwijnen, in elk geval uit 
de eigen gemeente. En zo sloop de wet van 23 oktober 1957 
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Staatsblad 425 in, en kregen de gemeenten de bevoegdheid te 
doen, wat de staat weigerde en de wet verbood: Artikel 31 van de 
oude Woonwagenwet werd aangevuld met een nieuw derde lid 
luidende: ,,De raden van twee of meer gemeenten kunnen bij 
gemeenschappelijke regeling een plaats aanwijzen, welke door 
woonwagens bij verblijf binnen het gebied dat die gemeenten ge-
zamenlijk omvatten, moet worden ingenomen". 

Het is de gebruikelijke gluiperige wijze om een mensenrecht 
op vrijheid van beweging en vrijheid van woning, dat recht-
streeks niet kan worden uit de weg geruimd, langs slinkse weg 
om zeep te brengen. Want alle gefemel over verheffing of bevor-
dering van welzijn verandert niets aan het feit, dat mensen wor-
den verdreven uit een gemeente, waar ze desnoods al jaren inge-
zetene zijn, waar ze eventueel hun regelmatige broodwinning 
hebben, waar hun kinderen op de dorpsscholen gaan, en naar 
een kamp overgebracht, waar die broodwinning een einde vindt, 
zonder dat er een andere voor in de plaats komt, en hun kinderen 
worden weggerukt van hun school en in hun ontwikkeling ernstig 
en vaak voor goed benadeeld. Vorige maand was er in het cen-
trale kamp in Sittard een hoorzitting over deze soort vraagstuk-
ken. Ik ontmoette daar een huisvader, die met zijn woonwagen 
en gezin een paar jaar geleden was verdreven uit Wylre, van vol 
kamp naar vol kamp, om tenslotte in Sittard te belanden, 40 kilo-
meter weg. Hij had in Wylre werk, zijn wagen stond op grond 
van zijn vader, onzichtbaar vanaf de weg door geboomte, de kin-
deren gingen op de dorpsschool, alles was met één slag voor 
goed vernield. Want zo wil het de wet, en zo al niet de wet, dan 
het departement en het gemeentebestuur: de woonwagens moe-
ten verdwijnen. 

Onthullend - zelfs misschien voor een minister - is wellicht 
dat verslag uit Heerlen van die politieman in 1966-1967. 21 ge-
meenten in de oostelijke mijnstreek gaan samen het kamp in 
Heerlen oprichten. De voorbereiding duurt ruim negen jaar, 
maar dan kan het beginnen. Alles is bedisseld zonder ooit één 
woonwagenbewoner erin te kennen. Dat zou krankzinnig zijn, 
nietwaar. 

Wie mogen erin? ,,Op de eerste plaats komen in aanmerking 
die gezinnen die het langst in een van de bij de gemeenschappe-
lijke regeling aangesloten gemeenten standplaats hebben ingeno-
men." 

Let wel, mijnheer de Voorzitter, als je dus twintig jaar in 
Kerkrade hebt gestaan, daar je handel hebt, daar je kinderen op 
school hebt, dan mag je als eerste naar het centrale kamp in 
Heerlen, waardoor mogelijk je hele leven en dat van je kinderen 
wordt vernield. En als je weigert, dan moet je vertrekken naar 
buiten de regio, buiten die 21 gemeenten. Ga je niet, dan is het 
strafbaar geworden te staan op de plaats waar je stond, en bo-
vendien ,.worden alle voorzieningen op de lokale kampen, zoals 
water, licht en toiletgelegenheid, weggenomen". Ik citeer hier de 
tekst van de gemeenschappelijke regeling. 

Alle kampen in dat samenwerkingsgebied worden opgeheven; 
niemand mag er blijven, met politiebegeleiding wordt ieder 
verdreven, hetzij naar Heerlen, hetzij naar het rechtloze lucht-
ledig. 

Nu zijn er in dat kamp, na negen jaar voorbereiding en uiter-
aard zeer hoge kosten, maar 80 plaatsen. Ieder gemeentebestuur 
weet dat er meer of veel meer dan 80 woonwagens in die 21 ge-
meenten staan. Het opzettelijk en bewust opzetten van een te 
klein centraal kamp kan alleen worden begrepen vanuit de op-
zet om het leven in woonwagens onmogelijk te maken door een 
dwangkeus tussen centraal kamp of leven buiten de wet. De sa-
menzwerende gemeentebesturen kunnen niets anders hebben 
bedoeld. 

Het is duidelijk dat de Woonwagenwet 1968 geheel aansluit bij 
en de bekroning is van dit streven, want centraal staat in feite het 
concentratiebeginsel. Het bestond al in de praktijk in 28 samen-
zweringsgebieden, opgesomd door de reeds genoemde mr. J. Th. 
de Ruwe uit Nijmegen, in het tijdschrift Sociale Zorg, 1968, blz. 
98 en volgende. In de redactie mist men node L. A. van Doorn, 
die er in 1959 nog in zat. Waar dat beginsel nog niet was toege-

EERSTE KAMER 



Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Dep. van (KM 27ste vergadering - 4 juni '74 

Van Wijk 

past, stroomden de gemeentebesturen bijeen om zich te bevrij-
den van, desnoods sinds vele jaren bestaande, woonwagen-
kampjes. Zo met Sittard, waar de hele omtrek kwam aanhollen 
om ieder fijn zijn eigen uitdrijfjacht te kunnen beginnen: Beek, 
Born, Elsloo, Geleen, Geulle, Grevenbricht, Limbricht, Mun-
stergeleen, Nieuwstad, Obbicht en Papenhoven, Roosteren, 
Schinnen, Sittard, Spaubeek, Stein, Susteren, Ulestraten en Ur-
mond. De gemeenschappelijke regeling stond al in de Staatscou-
rant van 15 oktober 1968. 

In één dag was alles in iedere gemeente beslist. Alle bevoegd-
heden van voorheen worden fijn overgedragen naar het woonwa-
gencentrum westelijke mijnstreek; de gemeenteraden schakelen 
zichzelf geheel uit - zie artikel 18 - ; alle standplaatsen worden 
opgeheven; ieder die er staat wordt verdreven naar Sittard als er 
binnen de 70 plaatsen ruimte is en zo niet dan naar het niets. Dat 
niets is de drijfjacht, van kamp zonder plaats naar kamp zonder 
plaats en van eventuele normale broodwinning naar de namaak-
broodwinning van de Bijstandswet in een kamp dat en met buren 
die men niet heeft gezocht noch gewild. 

Let op: nergens, nergens, nergens, nergens is ooit de mening 
gevraagd van hen die het aangaat: de woonwagenbewoner zelf, 
al zou hij in de gemeente van zijn standplaats lid van de raad zijn 
geweest. 

De Woonwagenwet en dit woonwagenbeleid zijn in wezen een 
werk van moreel defecten, en dat had allang aan ieder onzer 
moeten blijken, vooral door de rol die dwang en geweld en straf-
recht ten aanzien van woonwagens spelen. Ongeveer alles wat 
een woonwagenbewoner doet, brengt hem in strijd met de wet. 
Wonen zonder vergunning is strafbaar. Een verkeerde plaats is 
strafbaar. Een plaats buiten een standplaats is strafbaar. Een 
plaats binnen een vol kamp is strafbaar. Het hebben van gasten 
is strafbaar, want de gast brengt geen vergunning voor de logeer-
kamer of het logeerbed mee. Leven in vrij huwelijk met een 
woonwagenbewoner is strafbaar, want de vrouw die dat doet 
valt niet onder de uitzonderingsbepaling van artikel 51a. Het 
missen van voorouders die ook in woonwagens hebben gewoond 
is strafbaar. Zie artikel 18 lid 1, b 2e en lid 3. Het leven van de 
woonwagenbewoner die geen echte erkende vaste standplaats 
heeft, of die de wielen onder zijn huis werkelijk gebruikt, is een 
ketting van overtredingen, boetes, hechtenissen, onvoorstelbaar 
voor buitenstaanders, bewoners van de kunstkrotten die wij hui-
zen noemen. Maar in Sittard hebben wij de getuigenissen van 
wanhopige huisvaders en huismoeders uit de eerste hand te ho-
ren gekregen. De kamerleden die deze drijfjacht verleden jaar 
meemaakten waren na een dag of twee uitgeput. 

De aanhef van de Woonwagenwet, dat het wenselijk is regelen 
te stellen ter bevordering van het maatschappelijk welzijn van de 
woonwagenbevolking, is even huichelachtig als het plan van L. 
A. van Doorn dat de maatschappelijke verheffing van de woon-
wagenbevolking heette te dienen. Het ging er immers in de eerste 
plaats om, regelen te stellen om de woonwagenbevolking te 
dwingen op te houden woonwagenbevolking te zijn, en haar de 
middelen van bestaan als woonwagenbevolking te ontnemen, 
want het welzijn en de verheffing van die woonwagenbevolking 
mogen en kunnen pas beginnen als de woonwagen verdwijnt. Ei-
genlijk dient de hele wet in feite, om de gemeentebesturen mid-
delen in handen te geven om zich op wettige wijze van woonwa-
gens en woonwagenbewoners te bevrijden. Daarom de dwang-
kampen, ommuurd; ver van de stad; daarom het isolement; daar-
om het strafrecht als wezenlijk deel van het gehele wettelijke 
stelsel. 

De onwaarachtigheid springt temeer in het oog, nu Nederland 
wellicht een kwart miljoen caravans telt, en mogelijk twee mil-
joen Nederlanders zichzelf vrijwillig elk jaar, enige weken of 
mogelijk maandenlang tot nomaden maken, omdat wonen ineen 
caravan, in een huis op wielen, klaarblijkelijk een besef van vrij-
heid verschaft, dat een stenen huis mist. Iedereen, ongeacht uit 
welke woonbuurt hij komt, of hij uit een achterbuurt komt dan 
wel minister is, mag die vrijheid genieten met de samenstelling 
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van het gezin die hij kiest, alleen de woonwagenbewoner niet, 
voor hem is dat alles strafbaar. 

Het is duidelijk, dat het woonwagenbeleid wordt vergiftigd 
door opvattingen en vooral door vooroordelen, die ogenschijn-
lijk wel eens worden verlaten, maar nergens echt en nergens eer-
lijk. Wetswijzigingen die het wezen van deze vooroordelen en 
vooropvattingen niet aantasten, zoals wetsontwerp 12 905, veran-
deren de noodtoestand niet. Het eerst nodige is het verlaten van 
het werkelijke uitgangspunt van de wet en haar toepassing, na-
melijk dat de woonwagens moeten verdwijnen, hetgeen bereikt 
moet worden door te weinig centra, met te zamen te weinig en in 
ieder geval te veel plaatsen. Het moet worden vervangen door 
het standplaatsbeginsel, met als uitgangspunt de vrije keus van 
de woonwagenbewoner, waar hij wil staan. Er is niets tegen 
registratie. Er is niets tegen een binding aan een min of meer vas-
te plaats, maar die plaats moet de keuze van de betrokkenen zijn, 
en niet opgelegde dwang van een vijandig gemeentebestuur. Het 
is allang bekend, dat slechts zeer weinige woonwagenbewoners 
nog werkelijk trekken; de meeste willen in vrijheid daar staan 
waar zij willen staan, en waar zij veelal vroeger stonden. Dat 
recht komt hen toe, evenals ieder ander. 

In Sittard is officieel plaats voor 70 wagens, maar er staan er 
46 meer. Zonder enige noodzaak, want als ieder die naar zijn ei-
gen kleine kamp wil of terug wil, ook naar dat kleine kamp mag, 
is de toestand normaal. Nu zijn alle kampen en kampjes in Lim-
burg overbevolkt, zonder noodzaak. 

De vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners verkla-
ren: Alle gemeentebesturen werken tegen. Gedeputeerde staten 
doen niets; die beroepen zich op hun onmacht en onbevoegd-
heid; alleen het streekorgaan is bevoegd, en dat voert even hard 
obstructie tegen een redelijk woonwagenbeleid als de gemeente-
besturen. Deze obstructie moet worden gebroken. Er moet in el-
ke gemeente, waar woonwagengezinnen heen willen - en men 
vergete niet, dat het maar om zeer weinig gezinnen gaat - een be-
hoorlijk ingericht vast kamp komen, met plaats voor 10, 15 wa-
gens. Er moet tevens plaats zijn hetzij in dat kamp, hetzij nabij 
dat kamp, in een vast kamp, voor bezoekers en voorbijgangers. 
Die plaatsen zijn er thans niet. Daardoor bestaat er geen trekvrij-
heid, maar een trekverbod, en leeft de woonwagenbewoner vrij-
wel altijd buiten de wet. Het is de eerste taak van de Minister om 
deze obstructie te breken. Maar dan vanuit het inzicht, dat een 
woonwagenbewoner een normale staatsburger is, geen wilde en 
geen misdadiger. Als in Amsterdam de helft van de bevolking 
vreest, nog wel eens te zullen worden aangerand of beroofd, dan 
heeft men niet het oog op de woonwagenbewoners, maar op an-
dere lieden, die zij het op vreemde wijze, deel uitmaken van de 
gevestigde maatschappij, in een even vreemde als werkelijke 
symbiose met de politie. Derhalve: de ommuurde kampen moe-
ten ontmanteld worden, en beschouwd als aanvulling, als even-
tueel de centra van waaruit bij voorbeeld het onderwijs van de 
kinderen, voor zover die niet op gewone scholen gaan, wordt ge-
leid. Maar de centrale plaats behoort aan de verspreide kleine 
kampen. Reeds nu kunnen de artikelen 10 en 11 van de wet wor-
den gehanteerd om meer vrijheid te scheppen. De Minister kan 
daartoe aandrang uitoefenen. Die aandrang kan hij belichamen in 
een duidelijke en niet chicaneuze wetswijziging. Het afschuiven 
naar centra, zoals nu door artikel 2 en volgende van de wet wordt 
mogelijk gemaakt, mag niet meer mogelijk zijn wanneer de be-
woners van een bepaald plaatselijk kamp zelfs niet naar een cen-
traal kamp willen. Als rijksambtenaren zich verzetten tegen 
dwangverhuizing, wordt naar hen geluisterd, woonwagenbewo-
ners hebben hetzelfde recht als de ambtenaren en zijn doorgaans 
minder schadelijk. 

Een verblijf of vroeger verblijf op een vaste plek in een vaste 
gemeente moet als zodanig dat verblijf onaantastbaar maken 
voor concentratieplannen en een recht scheppen op vast ingeze-
tenschap. De strafbepalingen dienen te verdwijnen, tenzij zij ook 
bestaan voor bewoners van stenen huizen. Pas wanneer vanuit 
deze beginselen en opvattingen wordt gedacht en gehandeld, 
wordt het probleem oplosbaar. 
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Wanneer Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zich 
niet kan bevrijden van de vooroordelen en wanen omtrent deze 
bevolkingsgroep, die elk menswaardig beleid verlammen, is de 
suggestie, de woonwagenbevolking te bevrijden van CRM en 
nuchter onder te brengen bij Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening gezond. 

Ik nodig de Minister uit, duidelijk kleur te bekennen. 

De heer Russell (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wat het on-
derdeel de musea, het museumbeleid en de archieven betreft, 
spreek ik mede namens C.H.U. en A.R.P. Hoewel de beraadsla-
gingen in de Tweede Kamer over de begroting van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk werk als zodanig ampel genoemd 
konden worden, is over het onderwerp musea, het museumbeleid 
en archieven van beide kanten bijzonder weinig gezegd. Ik meen 
dat voor alle onderdelen van CRM geldt dat zelfbeperkingen zelf-
opoffering nodig is, ook voor het museumbeleid, waarover ook 
komende generaties hun oordeel zullen uitspreken. Als wij het 
hebben over het museumbeleid, bemerken wij dat na de oorlog 
het beleid voor zover het de moderne en de modernste kunsten 
betreft erg in de belangstelling staat. Ik ben van mening dat ook 
zeer duidelijk aandacht moet worden besteed aan de musea voor 
zover zij oudere kunsten bevatten. Onder „oudere kunsten" re-
ken ik ook de kunsten tot en met de negentiende eeuw. 

Bij het cultuurbeleid van de musea mag men niet spreken van 
een gebrek aan cultuurbeleid, want er is een duidelijk, gericht be-
leid. De musea trachten niet alleen verzamelplaatsen van kunst 
uit allerlei perioden te zijn, maar in het bijzonder na de oorlog zijn 
zij overgegaan tot een grondige modernisering van opstelling, 
tentoonstelling, opzet, presentatie en service. Onder service mag 
ik verstaan hetgeen het museum aan de bezoeker te bieden heeft. 
Generaliserend kan worden gezegd, dat men tracht, te komen 
van een passieve functie - het museum ontvangt de bezoeker als 
hij zin heeft te komen - tot een actieve functie, zoals de musea 
die thans vervullen: het bekend maken wat er is en het brengen 
aan iedereen van de collectie. Het gevolg is dat de bezoeker zich 
meeren meer weikomen thuis voelt. Vormgeving, toelichtingen 
presentatie gingen met sprongen vooruit. Educatieve diensten 
trekken, vanaf schoolkinderen tot massaal buitenlands bezoek. 
In dit verband is het tekenend dat de 1,3 min. mensen - het zal 
dit jaar wel 1,4 tot 1,5 min. mensen worden, dus tweemaal de be-
volking van de stad Amsterdam - jaarlijks het Rijksmuseum be-
zoeken. Daarvan zijn 85 pet. buitenlanders. 

Ook zien wij dat na de oorlog catalogi in toenemende mate de 
bewijzen zijn van een geslaagd museumbeleid, zowel wat oude 
als wat moderne kunst betreft. Die catalogi zijn vaak niet alleen 
technisch, maar ook wat de verspreiding betreft, materieel mo-
gelijk geworden door bijdragen van het Ministerie. 

Ik wil mijn bijdrage aan dit beleidsdebat in onderdelen split-
sen. Onderdeel A betreft de ontsluiting en uitbreiding van oude 
musea en de stichting van nieuwe musea. Veel musea hebben on-
bewerkte en ontoegankelijke collecties. Het is niet alleen een 
kwestie van geld, maar primair een kwestie van organisatie en 
van goede ideeën om deze collecties te ontsluiten. Zou per pro-
vincie en dus ook landelijk het ministeriële geld zo kunnen wor-
den gebruikt, dat met inschakeling van meer mensen deze ont-
sluitingen kunnen plaatsvinden'? Dit is niet een kreet om werklo-
ze kunsthistorici aan de slag te brengen, maar speciaal bedoeld 
om de mogelijkheden te bekijken om het uit depot van musea 
bruiklenen min of meer permanent aan kleinere musea te laten 
plaatsvinden. Is het niet mogelijk, diensten die onder het Minis-
terie van CRM vallen - ik denk hierbij bij voorbeeld aan de Rijks-
dienst voor Roerende Goederen, die zo voortreffelijk functi-
oneert - bruiklenen te laten verrichten aan musea? Ik denk dus 
niet alleen aan overheidsdiensten, aan ambassades en ministe-
ries, waar de collecties niet altijd onder de aandacht van het ge-
hele Nederlandse volk en de buitenlandse bezoekers komen, 
maar heel duidelijk denk ik aan musea. Voorts dring ik aan op 
het verder stimuleren van het voortreffelijke tentoonstellingsbe-
leid van de Rijksdienst voor Roerende Goederen, ik mag wei-
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haast zeggen Roetende Goederenmuseum, dat erin is geslaagd, 
na de oorlog op vele wijzen in en buiten Nederland kunst naar 
buiten te brengen. Ten slotte wil ik wijzen op de tegenstellingen 
tussen rijksmusea en niet-rijksmusea. Subsidie is een etiket, of 
het nu direct van het Departement naar een rijks museum gaat of 
langs de omweg van plaatselijke overheden naar een stedelijk 
museum. Een bundeling van activiteiten en een stimulering van-
uit het Departement van CRM is zeker op zijn plaats. Waarom is 
dit op zijn plaats? 

Ik kom nu op onderdeel B. Zonder compleet en uitputtend te 
zijn, wil ik een aantal wapenfeiten uit de laatste tijd noemen, die 
de tentoonstellende en educatieve taak van het museum hebben 
vergroot. Ik denk dan - vergeef mij - in de eerste plaats aan Am-
sterdam. Daar ligt het accent nu eenmaal. De stichting van een 
nieuw Amsterdams Historisch Museum, dat in oktober 1975 
klaar is, is een nationaal gebeuren dat internationaal de aandacht 
trekt. Men is erin geslaagd, een van de mooiste Amsterdamse ge-
bouwen uit de 16e en 17e eeuw, dat op zich een monument is, 
dienstbaar te maken aan het werk van iedere dag. Het is een 
schoolvoorbeeld van een situatie, dat daar, waar bij voorbeeld 
het werk voor weeskinderen naar een kleiner gebouw kan wor-
den verplaatst, het punt, waar dit in de loop der jaren is gegroeid, 
kan worden omgezet tot een parel in de museumwereld. 

Wat de nieuwe en nieuwste kunst betreft noem ik het totstand-
komen van een Van Gogh-museum, waarvan ik hoop, dat het in 
de toekomst niet alleen een Van Gogh-museum zal zijn, maar dat 
ook de moderne kunst rondom Van Gogh, waarvan Van Gogh 
zelf zoveel hield, hetgeen hij bewees door haar te verzamelen, 
ook een plaats vindt, waar de moderne kunst tot expositie kan 
komen. Ik denk dan aan het Rijksmuseum, dat zijn schilderijen-
collectie niet zozeer door aankoop, maar door de mogelijkheid, 
grote aantallen van zijn schilderijen uit te hangen, expandeerde. 
Dit was mogelijk mede door opschuiving van plaatsruimte, door-
dat bij voorbeeld een ongekende historische afdeling tot stand 
kwam. 

Ik moet hierbij echter twee kritische kanttekeningen maken. 
In de eerste plaats ontlast het Van Gogh-museum het Stedelijk 
Museum en geeft het zijn oude taak terug. Er zal echter voor het 
Stedelijk Museum geld nodig zijn om die oude taak geheel te 
kunnen uitvoeren. 

In de tweede plaats merk ik op, dat de kelders van het Rijks-
museum naar ik meen ongeveer 4000 schilderijen bevatten. De 
kelders zullen als studieafdeling worden opengemaakt. Er han-
gen al veel schilderijen, maar ik ben toch nog bang, dat meer dan 
de helft van de collectie zich in de kelders bevindt. Naar mijn 
mening is in dit opzicht in Nederland niet het grote crux, hoe 
men moet aankopen. Dat komt wel eens voor, maar daarop kom 
ik nog. De primaire vraag, die moet worden beantwoord is de 
vraag, hoe te komen tot diversificatie van tentoonstellen van op-
geslagen kunstvoorwerpen uit depots. Verder kwam in Amster-
dam een maritiem museum tot stand, dat in opzet ijvert met het 
maritiem museum in Greenwich. Nederland heeft een fantas-
tisch mooie collectie, die voor een groot deel werd bewaard in de 
kelders in de Lairessestraat. Het is te hopen, dat dit alles in dit 
museum tot expositie komt. Ik wil nog een voorbeeld geven. 
Door een wijze samenvoeging van de collectie van de bisschop-
pelijke musea in Nederland is men tot een belangrijke presentatie 
in het Aartsbischoppelijk museum in Utrecht gekomen. Dit mu-
seum is in nauwe samenwerking met het Utrechts centraal mu-
seum tot volwassenheid uitgegroeid. Het Catharijnenconvent le-
vert een grote bijdrage aan de mogelijkheid van uitbreiding. 

Een ander voorbeeld van de duidelijke diversificatie, die is ge-
slaagd, omdat het gehele Nederlandse volk daar naar toe trekt, is 
het museum Boymans van Beuningen, waarvan de staf in staat 
blijkt oude en nieuwe kunst in succesvolle tentoonstellingen bij-
een te brengen. Ook de nieuwste kunst van vandaag, welk etiket 
men er ook op wil plakken - zelfs de kunst na Cobra - wordt hier 
vakkundig tentoongesteld. Er kwam in gelukkig samenspel een 
modern museum naast een oud museum tot stand. De moderne 
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kunst vaart hier wel hij; herhaaldelijk na de opening is daar een 
nieuw facet getoond. 

Ik denk voorts aan nationale tentoonstellingen in het Maurits-
huis. Ik spreek niet over tentoonstellingen in het verleden, maar 
ik denk bij voorbeeld aan de Gerard Terborgh-tentoonstelling 
met de standaardwerken als catalogus. Als men de bezoekerslijs -
ten van de musea bekijkt, constateert men dat juist in de jaren, 
waarin zo'n tentoonstelling plaatsvindt - dus in 1972 en ook in 
1973 met de Gerard Terborgh-tentoonstelling ~ het bezoek in 
zeer hoge mate toegenomen is. Groei en uitbreiding van musea 
vonden plaats in Maastricht, terwijl in Middelburg een nieuwe 
vestiging werd gerealiseerd. Daar kwam eindelijk de collectie-Hal 
tot rust en tot opstelling. 

Verder denk ik ook nog aan de uitbreiding van de musea in 
Leeuwarden. Het Leeuwardse Museum bracht op een buitenge-
woon geslaagde manier buiten zijn zilvertentoonstelling het mu-
seum op een nationaal peil. Het porselein en het aardewerk wer-
den in een tweede museum ondergebracht, dat qua belangrijk-
heid van zijn collectie ook een nationaal museum is geworden. 

Enkhuizen betekent de concentratie van het leven rond de 
Zuiderzee en is kennelijk zeer in trek, want rnen heeft daar een 
hoog percentage buitenlandse bezoekers. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik zie wat in de afgelopen jaren 
met de gelden van de begroting is gedaan, moet ik constateren 
dat naast de enkele kritische opmerkingen die ik nog zal maken 
dankbaarheid is voor wat in korte tijd tot stand kwam. Datgene 
wat tot stand komt is waarneembaar en wordt ook geappreci-
eerd. Deze appreciatie vindt men uitgedrukt inde bezoekersaan-
tallen. Ook de cijfers van het eerste kwartaal van 1974 zijn met 
een landelijke stijging van 300 000 naar 400 000 belangrijk te noe-
men. Hier is van een geslaagd beleid te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom op een ander klein punt. De 
audiovisuele apparatuur van de musea, die wij vroeger niet ken-
den, is kennelijk in staat, het schoolkind niet alleen in maar ook 
buiten klasseverband om de weg naar het museum te leren. Men 
kan hieraan de vraag vastknopen, wat de toegansprijzen voorde 
musea moeten zijn. Ik kan dan alleen wijzen op voorbeelden uit 
het buitenland. In Nederland is blijkbaar het wisselen van de da-
gen, waarop men wel en de dagen waarop men niet betaalt een 
probaat middel. Misschien kan de Minister in overweging ne-
men, abonnementen en kaarten en in het algemeen faciliteiten 
voor hen, die vaker en diepgaander de musea bezoeken uit te 
breiden. Uit de proef van een jaar kan de Minister misschien af-
leiden - zijn ambtgenoot van Financien zou hierdoor ook over-
tuigd kunnen worden - of dit een probaat middel is. 

Deze bewindslieden zijn op een rijdende trein gesprongen met 
een reeds gedeeltelijk geformeerde begroting. Die begroting mag 
niet onder de wielen van de rijdende trein komen. Zij zal een ele-
ment van consistentie en constantheid moeten bevatten. Het be-
drag van ca 45 min. voor de musea, voorkomende op ,,Onderaf-
deling III. Musea, monumenten en archieven", hetgeen 1.1 pet. 
van de begroting is, kan niet imposant worden genoemd. 

Post 59 met een bedrag van 1,7 min. staat niet alleen. Deze 
post behoeft duidelijk hulp van post 59A voor spoedaankopen, 
die als gelukkig novum op de begroting voorkomt, helaas echter 
nog als memoriepost. Ik wens de Minister veel succes met het 
ontwikkelen van dit punt. Uit een van mijn vorige betogen is ge-
bleken, dat hieraan grote behoefte bestaat, met name in verband 
met bijzondere mogelijkheden op nationale of internationale vei-
lingen. Het bedrag van post 59 levert, gevoegd bij het bedrag van 
post 76 Subsidies ten behoeve van niet aan het Rijk toebehoren-
de musea 4,1 min., een bedrag op van nog geen 6 min. Gelet op 
het belang van de musea van alle soorten kunst in Nederland is 
dit bedrag met de bijbehorende bedragen op deze begroting geen 
uitgebreid bedrag te noemen. 

Wat de uitgaven voor tentoonstellingen betreft (f 100 000 op 
post 60) wil ik spreken van een ongelukkig bedrag. Dit geringe 
bedrag remt het tentoonstellingsbeleid in Nederland af. Het be-
leid is gebaseerd op »v ederkerigheid. Nederland heeft nog niet de 
terugslag van die wederkerigheid ondervonden, omdat enkele 
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keren door een royaal gebaar - ik noem de Russische tentoon-
stelling van tekeningen in Rotterdam en de tentoonstelling van 
Franse kerkramen in het Rijksmuseum -- de hulp van het buiten 
land aan de nationale musea groots is geweest. Ik ben bang dat 
de reciprociteit vervalt als Nederland op een dusdanige wijze op 
tentoonstellingsgelden besnoeit, waardoor een geringer aantal 
tentoonstellingen zal worden georganiseerd en de activiteit op dit 
terrein zal opdrogen. 

In verband met de posten 65 en 66 kan ik zeggen dat het Rijks-
bureau voor Kunsthistorische Documentatie zich heeft ontwik-
keld tot een groot ambassadeur van Nederlandse kunst in de we-
reld met een dagelijks bezoek dat bijna niet te verstouwen is. Dat 
lijkt een voordeel, maar het dreigt een nadeel te worden, omdat 
het de vraag is, of de staf van het RKD wel uitgebreid genoeg is 
om al deze bezoekers te ontvangen en te informeren. Het zijn 
vaak kleine handelingen: hel presenteren van dozen met hon-
derdduizenden foto's is niet te mechaniseren. Het blijft een 
persoonlijke handeling. Alle buitenlandse musea en universitei 
ten zenden met grote frequentie hun wetenschapsmensen naar 
dit bureau. Dankzij deze ambassadeursfunctie heeft het RKD 
ook de uitgave kunnen verzorgen van het tijdschrift „Oud Hol-
land", in samenwerking met een ander tijdschrift. Die traditie 
van bijna een eeuw wordt na een jaar onderbreking voortgezet. 
Dit is een gelukkige oplossing die al verschillende keren is be-
pleit. Ik spreek de hoop uit dat deze ontwikkeling zich zal voort-
zetten, want er bestaat, gelet op het aantal abonnees, behoefte 
aan het tijdschrift „Oud Holland". 

Mijnheer de Voorzitter! In verleden jaar gepubliceerde artike-
len klaagt het Rijksmuseum over een te gering aankoopbudget 
van f 637 000, waardoor kansen verloren gingen. Het is mij na-
tuurlijk bekend, dat ook kansen ontstaan door geldopbrengst uit 
verenigingen en diensten in het museum, maar het genoemde 
aankoopbudget is niet meer van deze tijd. Het museum kwam 
verder op een andere ongelukkige wijze in het nieuws, doordat 
gebrek aan geld leidde tot personeelsstabilisaties, hetgeen leidde 
tot de klacht dat niet voldoende diensten aan de bezoekers kon-
den worden aangeboden. Is het publiek er voldoende van op de 
hoogte, dat dit museum een van de vijf grote Europese musea is? 
Wij spreken veel over de grote musea, maar wij hebben zelf zo'n 
topmuseum in ons midden. Meer dan ooit is het museum een 
trekpleister geworden - internationaal en nationaal. De grote en 
kleine musea fungeren voor het trekken van bezoekers uit Ne-
derland en het buitenland als de gasbellen te land en in het conti 
nentale vlak voor het nationale energiebeleid; 3.2 min. bezoekers 
in 1973, waarvan 1,3 min. in het Rijksmuseum, 85 pet. hiervan 
waren buitenlanders. In het eerste kwartaal 1974 steeg het lande-
lijke bezoek aan musea van 300 000 tot 400 000. Dit is een com 
pliment voor het beleid, dat het ministerie op dit terrein heeft ge-
voerd. Is het niet een reden om ruimere middelen voorde musea 
ter beschikking te stellen voor exploitatie èn voor aankoop en ~ 
ik kom hiermee op een duidelijk punt terug - het personeelsbe-
leid? 

Deze kleine voordracht gaat over de materiële zaken van de 
musea, maar mijn hart gaat sterk uit naar het personeelsbeleid. 
Immers, als een museum fraaie collecties heeft, maar het mense-
lijke element fungeert niet, dan is er iets mis in dat museum. 

Vervolgens de fiscale aftrekbaarheid, mijnheer de Voorzitter! 
Naast de staat als mecenas zal het mecenaat van bedrijf en parti-
culier moeten worden gestimuleerd. Het is mij bekend, dat dit 
niet buiten het Ministerie van Financiën om kan. Ik begrijp zeer 
wel - dit is mij door leden van andere fracties ook duidelijk ge-
maakt - dat er niet zonder meer plagiaat gepleegd kan worden 
van bij voorbeeld de Angelsaksische wetgeving op dit terrein. 
Prof. Christiaansen heeft hierover een duidelijke uitspraak ge-
daan. Hij stelde, dat bij voorbeeld de inkomstenbelastingaftrek 
in de Verenigde Staten als te liberaal kan worden beschouwd, 
maar dat dit systeem mogelijkerwijze in voor Nederland aange-
paste verhoudingen kan worden toegepast. Hij heeft niet gespro-
ken over het misbruik, dat er in Amerika van gemaakt wordt, 
maar het is bekend, dat er misbruik van gemaakt wordt. Ik pleit 
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dus hier voor een aan de Nederlandse omstandigheden aange-
paste aftrek voor bedrijf en particulier om de aangroei van de 
collecties te stimuleren. 

Elke CRM-minister mag likkebaarden als hij de resultaten ziet 
van de aankoop- en schenkingspolitiek van sommige buitenland-
se musea. Ik denk daarbij bij voorbeeld aan wat er in Beieren ge-
beurt, dat al te weinig bekend is. In het Gulbenkian-museum enz. 
Een paar jaar geleden heb ik hier al aandacht gevraagd voor het 
fenomeen in de landen Engeland en Amerika, waar om diverse 
fiscale redenen reeds gedurende meerdere generaties een grote 
groei van het museumbeleid plaatsvindt. Ik zou durven stellen, 
dat in de Angelsaksische landen - speciaal in Amerika - dit de 
hoofdfactor van de groei van meer dan 100 musea heeft veroor-
zaakt. Na de oorlog ging het meer in het bijzonder om de groei 
van wat wij in Europa met een wijds woord „prentekabinetten" 
noemen. Vertaald komt het erop neer, dat de Amerikaanse mu-
sea na deze oorlog begonnen zijn, tekeningen te verzamelen. 

De samenwerking met hun departement van financiën leidde 
tot liberaliteit van bedrijven en burgers als groeifactor in de bo-
vengenoemde buitenlandse museumcollecties. De simpele mede-
deling, dat er in Nederland voldoende fiscale verruimingsregels 
op dit terrein zouden zijn, is alleen al niet voldoende omdat die 
regels niet tot een substantiële groei van de nationale collecties 
leiden. De conclusie kan zijn, dat deze regels niet voldoende be-
kendheid genieten, of dat bij onderzoek blijkt, dat de verrui-
mingsregels op fiscaal terrein in Nederland niet alleen niet be-
kend genoeg zijn, maar óók niet ruim genoeg. Verder onderzoek 
van de zijde van het ministerie in dezen zou dus gewenst zijn. 
Wij mogen niet vergeten, dat wij heden spreken over een mu-
seumbeleid, maar dat het oordeel over wat er in de afgelopen 25 
jaar is gebeurd en wat er in de komende jaren zal gebeuren, over-
gelaten moet worden aan een komende generatie. Die zal zien, of 
het naar haar zin nu is gebeurd. 

Thans kom ik op twee punten van de personeelssituatie. Ik 
weet, dat daarvoor op het departement grote belangstelling be-
staat, maar dat een en ander desondanks nog niet tot een bevre-
digende oplossing heeft geleid. Thans laat ik voor het eerst in 
mijn speech een kritische noot vallen. Deze betreft echter niet 
het zeer recente beleid en datgene, wat op de begroting staat. 
Het gaat om een algemene opmerking over een slepende en zeu-
rende situatie, die ik aan deze Minister en deze Staatssecretaris 
durf voor te leggen, omdat zij ook op ander gebied produktief 
blijken te zijn en de moed opbrengen om de koe bij de hoorns te 
vatten. 

Het ene punt, dat ik aan de orde wil stellen, betreft de oplei-
ding van museumrestauratoren. Daarover wordt reeds lang ge-
sproken en men moet er de voorgeschiedenis van kennen. Reeds 
tientallen jaren ben ik met museumpersoneel in gesprek over hun 
opleiding en salariëring. In 1963 kwam de Vereniging voor Mu-
seumrestaurateurs en Technici tot stand. Deze vereniging is uit-
drukkelijk niet als een vakbond bedoeld, maar zij is bestemd 
voor de behartiging van andere belangen van hen, die zich mu-
seumrestaurateurs en technici noemen. Uit deze vereniging en 
vier andere museumgroeperingen kwam mede in overleg met het 
Ministerie van CRM tot stand de Stichting voor opleiding van 
restauratoren. Dit geschiedde in 1968. Post 69 ad f 171 000 be-
treft de opleiding van restauratoren. Het stemt tot dankbaarheid, 
dat deze post die hoogte heeft en dat vele hoge ambtenaren van 
het Departement van CRM en anderen uit de museumwereld 
zich er jarenlang voor hebben ingezet om een opleiding van de 
grond te krijgen, Maar deze opleiding is in feite nog steeds niet 
van de grond gekomen. Men heeft jarenlang ondervonden, dat 
bij de Ministeries van CRM en van O en W werd gelobbied. Dat 
pogen stamt uit 1968 en 1969, maar het leidde tot nu toe slechts in 
de laatste jaren tot een applicatiecursus voor gevestigde restau-
ratoren, zowel in dienst van Rijk of gemeenten, als van particu-
lieren. Dit heeft geleid tot tegenstellingen bij de restauratoren 
onderling. Dit blijkt uit recente publikaties in hun maandschrif-
ten. In alle eerlijkheid moet dan ook worden geconstateerd, dat 
er geen opleiding voor jongeren is. Ik moge de nadruk leggen op 
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het feit, dat restauratoren verantwoordelijk zijn voor herschep-
pende kunst op het gebied van meubelen, zilver, schilderijen, 
porselein en aardewerk, benevens wat betreft voorwerpen voor 
de archeologie en archiefstukken. 

Het tweede punt, dat ik aan de orde wil stellen op personeels-
gebied, betreft de commissie rechtspositie museum- en archief-
restauratoren. 

Hoewel het Ministerie van CRM de op 27 juli 1971 ingestelde 
commissie voor een nader onderzoek inzake taak en rechtsposU 
tie van de museum- en archiefrestauratoren tot nieuw leven 
tracht te brengen, is de kritiek uit de kring van bovengenoemde 
functionarissen groot. Het ministerie moet weten, dat de salarië-
ring van de restauratoren dusdanig moet zijn, dat de restaurator 
uit zijn juiste waardering de kracht punt, technisch bij te blijven, 
extra werk te doen buiten zijn museumtijd en samen te werken 
met andere op wetenschappelijk niveau werkzame museumfunc-
tionarissen. 

Het spelen met de gedachte aan stakingen en het stilleggen van 
activiteiten van museum door restauratoren, technici en fotogra-
ven, zoals die in een recente publikatie waren te vinden, moet 
worden opgevangen in spoedige en tactische gesprekken over 
schaal- en arbeidsvoorwaardenverbetering. Aan de Minister en 
zijn Staatssecretaris durf ik de vraag te stellen, na overleg met 
Binnenlandse Zaken deze ambtenaren weer de hoop op een bete-
re toekomst te geven door hen op korte termijn voor een gesprek 
op hun departement uit te nodigen en dus wederom overleg met 
hen te plegen. 

Vervolgens wil ik een opmerking maken over het Algemeen 
Rijksarchief. Dit archief is in de afgelopen zittingsperiode enkele 
malen op een negatieve wijze in het nieuws gekomen vanwege de 
moedeloosheid over de nieuwbouw en over het feit, dat een in 
1902 als toonaangevend in de wereld begonnen instituut dusda-
nig afgezakt schijnt te zijn - ik weet het niet, mijnheer de Voor-
zitter, ik citeer uit een stuk -: 

,,De vochtigheidsgraad van de lucht is onstabiel en de 
kaarten liggen te vergaan", 

„Nederland verwaarloost met een dergelijk archief beleid 
zijn internationale verplichtingen.". (Dat is een citaat van 7 
februari 1974). 

Nederland schijnt het wereldspecialisme te hebben van de ko-
loniale Westeuropese geschiedenis, die nergens beter vertegen-
woordigd is. Het zou dus nuttig zijn om bij de Minister en de 
Staatssecretaris onder de aandacht te brengen, dat die publika-
ties over de vochtigheidsgraad en technische moeilijkheden zich 
richten tegen de huisvesting, die onvoldoende is. Ten slotte heb 
ik reeds aangestipt, aanknopend bij de twee vorige punten, dat er 
te weinig personeel is en dat de restauratie- en conservatie-afde-
ling van een te kleine bezetting is. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit waren de punten, die ik meende 
naar aanleiding van het museumbeleid en het personeelsbeleid 
aldaar onder uw aandacht te moeten brengen. Last but not least 
noem ik nog een los onderwerp. De discussienota van de Raad 
der Europese Gemeenten over het Europees monumentenjaar 
1975, waarin senator Rijnders zo'n werkzaam aandeel had, is een 
schoolvoorbeeld van goede samenwerking. 

De heer Diepenhorst (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
lijkt misschien eigenaardig, dat ik namens de drie kwalitatief gro-
te confessionele partijen iets over de sport in het midden breng in 
deze wat bejaarde vergadering, wier eigenlijke werk bestaat in 
zitten, een - tenzij het op een paal geschiedt - niet dadelijk spor-
tieve bezigheid. Echter, ieder van ons kan ten minste aanhanger 
zijn van een voetbalclub. Als geboren Rotterdammer wijs ik op 
de verrichtingen van Feijenoord. Er zijn Ministers buiten en bin-
nen onze grenzen, die zich tijdens politieke besprekingen door 
hun ambtenaren - zij krijgen een officieel eruitziend papiertje 
toegeschoven - omtrent de stand van een aan de gang zijnde 
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wedstrijd laten informeren. Ook is opgemerkt, dat de vitale 
kracht der westerse beschaving niet uit de lichamelijke toppres-
taties van 20-jarigen, maar uit doorsnee-verrichtingen van hen, 
die 50 jaar en ouder zijn, het best kan worden afgelezen. In dat 
geval gooien wij, senatoren, voor zover wij zelf nog onze schoe-
nen aantrekken, hoge ogen. En dan vraagt de sport de aandacht 
van deze Kamer, niet zozeer vanwege de 30 mln., welke er op de 
rijksbegroting voor zijn uitgetrokken - de gezamenlijke gemeen-
ten zijn 9 maal zo scheutig, de provincies 10 maal zo karig - als 
wel uit hoofde van haar maatschappelijke betekenis. Daarover 
ging tot dusver in ons land het volle licht nog niet op, de bekende 
sport nota van 1970 ten spijt. Natuurlijk is het verkeerd, hier te 
veel van de overheid te verwachten, maar geheel ingenomen met 
de summiere behandeling der sportzaken in de memorie van toe-
lichting op de begroting van 1974 of met de sinds jaar en dag aan-
gekondigde, doch steeds toevende brief over deze materie - de 
belofte van verschijnen werd niet ingelost - kan niemand moeilijk 
gelukkig wezen, dit te minder, als gelet wordt op de gemakkelij-
ke wijze waarop achtereenvolgens regeringspersonen zich af-
maakten van op het veld van de sport aanwijsbare misstanden. 
Ik bedoel niet op scheidsrechters die letsel door bierflesjes oplo-
pen, een merkwaardig martelaarschap dat er mogelijk toe noopt 
de beschermde beroepen uit te breiden. Ik heb het oog op de be-
scherming, aan jeugdige sportbeoefenaren te bieden, op een merk-
waardige ethiek van sportartsen, waar Volksgezondheid, de 
heren Stuyt en Hendriks, blijkens het antwoord op door mij ge-
stelde vragen, goed medisch het stelsel van „pappen en nathou-
den" aanhingen. Ik gooi thans ook deze zaken over de boeg van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, uit ervaring wetend 
dat de bewindsman durf en energie bezit. 

Waarom is sport ook voor regeringen zulk een belangrijke aan-
gelegenheid? Reeds economisch mag men haar niet verwaarlo-
zen. Er valt met reden te spreken van een eigensoortige omvang-
rijke industrie, waarin grote bedragen omgaan en waaraan we-
tenschappelijke verhandelingen worden gewijd en die, verbon-
den met het wedden, wel heel grote zakelijke afmetingen aan-
neemt. Mij is het in verband met dit begrotingshoofdstuk onder-
tussen om iets anders te doen. 

Het ligt voor de hand, dat de Minister zich aan het recreatieve 
element in de sport gelegen laat liggen. Daarbij is te letten op de 
beoefenaars, over wie nogal wat bekend is: hun leeftijd, hun mi-
lieu, hun religieuze en politieke gezindheid. Verklaarbaar is dat 
men na het 30ste levensjaar veel tijd vragende sport vaarwel 
moet zeggen, al zou het slechts zijn met het oog op het huwelijk. 
Verklaarbaar is dat voetballen volledig als spel democratiseerde, 
evenwel niet als topsport, dat schermen bij liberaal gezinden veel 
gewild was, terwijl de verbreiding van het kruisboogschieten in 
confessionele kring iets meer verrast. Over de beweegredenen 
om deze of gene sport te kiezen, is veel gefilosofeerd. Of werke-
lijk het katholicisme meer tot groepssport, het protestantisme 
meer tot individuele sport overhelt, komt wat lastig aantoonbaar 
voor. Met ruimer zekerheid kan vastgesteld, dat men levens-
kracht wil ontladen, dat er behoefte is aan ontspanning, dat de 
tegelijkertijd vrije en beheerste beweging van het lichaam vol-
doening verschaft, dat velen graag met anderen sport bedrijven, 
dat er gelijke kansen zijn, los van sociale mogelijkheden, om in 
de meeste vormen van sportbeoefening, golf, paardenpolo, het 
motorcoureurschap zijn uitzonderingen, uit te blinken. 

Niet ieder staat begrijpend hier tegenover. Het kan gebeuren 
dat een wandelaar uit een stoppende auto de vriendelijke vraag 
zich hoort toegevoegd: „Wilt u een lift?" Wij Nederlanders, die 
veel minder bos en woeste grond dan Belgen, Fransen of Duit-
sers ter beschikking hebben, zijn met een 20 pet. bedrijvers van 
sport op het totale inwonersaantal een betrekkelijk gemakzuch-
tig volkje. Zullen wij evenwel de Duitse Democratische Repu-
bliek benijden, waar in één jaar op een populatie van 17 min. er 
650 000 het Sportabzeichen verwerven? Moeten wij nog iets 
krasser naar de reuzenzwaai aan het rek volbrengende grijsaards 
en naar kogelstotende grootmoeders? 

■ Zitting 1973-1974 

Er zijn sportbeoefenaars, die van zichzelf het hoogste verlan-
gen. In de mens schuilt de drang tot de wedijver. Hij moet zich 
aan anderen kunnen afmeten. In tal van sporten is men voor het 
verrichten van topprestaties in een jaren vergende intensieve oe-
fening aangewezen op trainers, coaches, deskundige begelei-
ders, medici. Er wordt aan gewerkt op uiterste krachtsinspan-
ning. De foto beslist over de voorsprong van milimeters in de 
wedloop. De elektronische meetapparatuur gaat desgewenst tot 
in honderdsten seconden. Er worden, al zegt men dat een over-
winning met schade aan gezondheid waardeloos is, vrij aanzien-
lijke risico's genomen. De atleet Brasher verklaarde - hij won in 
1956 in Melbourne de 400 m horden - dat een loper van wereld-
klasse steeds de dood voor ogen heeft. De hindernisruiter Percy 
Biddlecombe viel 300 maal van zijn paard en liep 26 beender-
breuken op. Over het sporthart en zijn gevaren - dit kan ook in 
reuma of in een syfilitische aandoening oorzaak vinden - ver-
schillen de medici. Men stuit inmiddels op oefenmeesters, die 
het verhelderend vinden in vakboeken te verklaren dat mens en 
automobiel niet zoveel verschillen: 

„Man is a machine in much the same sense that an auto-
mobile isa machine.". 

Wanneer de beoefening van de topsport het menszijn in gevaar 
brengt, kan er voor de overheid aanleiding zijn om in te grijpen. 
Ik noem de meer dan eens door mij vermelde TT-races in Assen. 

Zou het louter om de in vrijwilligheid zich een prestatie als het 
ware afdwingende atleet gaan, dan waren de moeilijkheden van 
beperkte omvang. Dit is niet het geval. Er dient met de toeschou-
wers, niet enkel met de sportbeoefenaars, te worden gerekend. 
Sport is ook kijkspel, is „kijkspul", is amusement, is naar vele 
zijden broodwinning en staat in het middelpunt der publiciteit. 
Daarenboven werd de sport als meting van krachten tussen hen 
die een verschillende nationaliteit bezitten, binnen de politiek ge-
trokken, hetgeen ook langs andere wegen geschiedde: zij ver-
sterkte de volksgezondheid en verhoogde de weerbaarheid van 
een natie; de Olympische spelen werden een voortzetting van de 
oorlog met andere middelen genoemd. 

Met late zich hier niet meeslepen door sommige radicale uitin-
gen. Dat wij onder de huidige omstandigheden niet buiten de 
sport als afleiding ten behoeve van velen het kunnen stellen, 
houd ik voor zeker. Het is mij te bout gesproken dat van wed-
strijden een zuiverende werking zou uitgaan, maar zij bieden be-
slist ontspanning, vormen een uitlaat. Dat ook bij de tribunebe-
zoekers de bloedsuiker- en adrenalineconcentratie even sterk 
zou zijn als bij de spelers op het veld, laat mij koud. al heb ik ge-
let op de Tottenham Hotspur-aanhang in Rotterdam tijdens de 
wedstrijd van 29 mei jl. de indruk, dat het alcoholgehalte der En-
gelse supporters groter was dan van de ploegen in de „kuip". 
Maar door velen gevolgde grote wedstrijden verdienen, mits in 
de hand gehouden, geen afkeuring. 

Dit laatste vormt een kritiek punt. De spelers zelf ondergingen 
een straffe voorbereiding. Gezamenlijk of afzonderlijk hebben 
zij het beste te leveren, voor de overwinning te zorgen. De gages 
zijn dikwijls hoog, de extra premies buitensporig. De eerlijke 
strijd maakt plaats voor de truc. Precies een halve eeuw geleden 
verloren wij in Parijs bij voetbal door gemeenheid van Uruguay. 
In 1969 probeerde Estudiantes in Buenos Aires Milaan te vellen 
en moesten op last van de president generaal Organia, drie Brazi-
liaatise spelers gevangen worden gezet. Als de pers van sportfi-
guren spreekt in de categorieën van adelaars, panters, tijgers of 
beren, als tennissterren een „dodelijke" service slaan - de uit-
drukking „kanonbal" gaat in dezelfde richting-, als een Tour de 
France met een Grieks heldenepos wordt vergeleken - men moet 
weten hoe het sneuvelen in de Ilias soms toeging: de darmen 
spatten naar buiten - dan is helder dat het in sportverslagen soms 
bar en boos toegaat. 

Vroeger was er ook - zo in Griekenland - beroepssport en op 
zichzelf beschouwd ontmoet deze evenmin als betaalde kunst 
bezwaar. Bruutheid, ofschoon nooit te verontschuldigen, is van 
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alle tijden. Arrachnion van Phigalia werd na twee Olympische 
kampioenschappen in 546 v.C. geworgd, echter niet dan nadat 
hij zijn tegenstander nog door diens tenen te breken tot staken 
van de strijd had genoopt; hij werd als lijk met de lauwerkrans 
gekroond. Enerzijds is de publiciteit die men aan sportmatado-
ren geeft, belachelijk; of nu Merckx groter dan Mao wordt ge-
noemd - het gebeurde in 1970 - dan wel of men het liefdesleven 
van voetbalsterren in het openbaar bespreekt, wat onlangs bij 
ons geschiedde, het is in elk geval ridicule. 

Een elftal dat gelet op de verzekeringssom van 31 min. D.M. 
weet hoe het ..Millionen Schenkel" bezit - de Engelsen in 1968 
in Mexico City uitkomend - behoeft het anderzijds nog niet naar 
het hoofd te stijgen, wat ook de kranten mogen schrijven. Sport-
recenties zijn trouwens vaak in een nog treffendere lyriek dan 
muziekkritieken neergepend. Verder is de publieke gunst vluch-
tig. Een slecht wordend doelverdediger ziet zich met de portier 
van een derdeklas bar vergeleken, die ook alles doorlaat. 

Mede door de afmetingen, welke zij aanneemt, de felheid die 
zij verkrijgt, dwingt de sport tot bezinning en noopt zij met name 
de overheid op enkele punten tot optreden. Het is heel goed te 
verstouwen, dat de Engelsen die een nederlaag bij voetbal, hoc-
key of cricket dan wel rugby lijden, dit als een falen van hun te-
genstanders beschouwen. Kwalijker is te verteren wanneer, ge-
lijk in 1954, de Duitsers voorheen telkens meenden door sport-
overwinningen de schande van de Hitlertijd te kunnen uitwissen. 
De sport die straks bij grote manifestaties door een derde deel 
der mensheid via de televisie kan worden gadegeslagen, dreigt 
een te grote plaats te gaan innemen. Vermilitarisering en ver-
commercialisering overschrijden de perken. De dienstbaarheid 
aan de nationale weerkracht wordt te groot. De organisatie der 
Olympische Spelen vermilitariseerde niet, de opzet der sport in 
verschillende landen deed dit helaas wel. 

Toch moeten beoordelaars zich matigen. Dat de persoonlijke 
eerzucht ver mag reiken, is buiten kijf en dat Cruijff al dan niet 
met behulp van zijn schoonvader veel geld uit zijn vaardigheid 
weet te slaan of te schoppen, keur ik geenszins af, al kan het -
denk aan bokswedstrijden - te dol worden. Veel ernstiger acht ik 
dat de vooraanstaande sportman tegenwoordig dikwijls geen vol-
op gezond mens mag heten, dat hij een prikplank van injecties is, 
dat hij het niet alleen van zwarte-bessensap of van een ongevaar-
lijke en naar men zegt ook nutteloze suikerstoot moet hebben, 
maar tevens van hormonen. Er zouden gewichtheffers zijn met 
door toedienen van steroïden dusdanig gezwollen bovenarmen, 
dat zij bezwaarlijk zichzelf kunnen scheren. Soms beginnen spe-
lers onder partiële verdoving met gehavende enkel of kuitbeen 
een wedstrijd. Sportartsen sleutelen aan mensen ter wille van de 
recette, van de club, van de beloning der spelers of het behalen 
van de beker, maar in ieder geval in dier voege dat in binnen-en 
buitenland gevraagd wordt naar de medisch-ethische rechtvaar 
diging. Tot op heden wacht de Regering ten onzent af. Kan zij 
naast zich neerleggen het grote aantal kniefracturen bij voetbal, 
de letsels opgelopen bij de bokssport, de gevaren verbonden aan 
bepaalde turnoefeningen? Gelukkig greep men vanuit deze sport 
zelf onlangs in. Behoort de overheid doping niet krachtiger te ke-
ren dan tot op heden? 

Mogelijk ontkent de Minister dat hier een directe regeertaak 
ligt. Het is inmiddels een feit dat men in Den Haag fraaie sport-
prestaties toejuicht, dat sedert jaren sportlieden de decoratiebar-
rière hebben genomen, dat grote sportbonden welwillende beje-
gening vinden, dat voor Nederlands deelneming aan de 01ympi-
sche Spelen geldelijke onderstand uit de rijksmiddelen wordt ge-
schonken. Opnieuw snijd ik het verwijt af een enghartig stand-
punt in te nemen. Ofschoon over het Olympisch gebeuren scha-
duwen vallen en ik persoonlijk de overwinning van bescheiden 
gewicht acht - wat zegt men van een op een onbewoond eiland 
aangetroffen schipbreukeling die vraagt: Wie won de maraton in 
1968 en 1972? - niettemin zou ik de Olympische Spelen en de Ne-
derlandse deelneming willen handhaven. Onvoorwaardelijk keur 
ik echter af het optreden van jonge zwemmers en zwemsters, die 
van hun tiende jaar of eerder worden getraind op een de kinder-
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arbeid tot herleving brengende wijze. Elders op de wereld zijn er 
de kleine voetballers of tennissers van elf of twaalf jaar; wij ken-
nen behalve in de zwemsport ook in het ballet, bij de muziek en -
terugkerend tot de sport - bij het kunstrijden op de schaats de 
kinderdril. Is het werkelijk flink om door dressuur, door dage-
lijkse oefeningen van zes uur of langer, door het opleggen van 
een volstrekt eenzijdige leefwijze - om vijf uur op, om acht uur 
naar bed -, door concentratie van het leven op starthouding en 
keerpuntmanoeuvre, door een gewenning van denken uitsluitend 
over fracties van seconden jongens en meisjes te modelleren? 
De overheid vermag hierin heel gemakkelijk beperkende voor-
schriften uit te vaardigen en het voor sportzaken verantwoorde-
lijke departement behoort zich aan deze opdracht niet te onttrek-
ken. Verleden jaar kondigde een sportleider aan dat het in 1976 
op hardheid bij jeugdige deelnemers zou aankomen en dat de na-
velstreng met oma's en bevriende relaties moest worden doorge-
sneden. Kan aan dit onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde 
paal en perk worden gesteld? Wie aandachtig volgt wat zich op 
sportgebied afspeelt, zal moeilijk de indruk kwijtraken dat doc-
trinaire middelmatigheid te sterk zich laat gelden. 

Met hen die de sport, inzonderheid de prestatiesport, als een 
kapitalistische uitwas verwerpen, stem ik niet in. Mij heeft nooit 
getroffen in absolutistische staten van welke kleur ook de min-
achting voor sportmedailles. leder kan opmerken hoe Rusland 
niet minder dan de Verenigde Staten en hoe de Duitse Democra-
tische Republiek evenzeer als de Duitse Bondsrepubliek op 
overwinningen in de sport zijn gebrand. Het verlangen om indivi-
dueel of als groep te zegevieren, zij het dat het niet tot elke prijs 
wordt afgedwongen, billijk ik. Tegelijk herinner ik eraan, dat ve-
len, ofschoon zij niet wonnen, grote bevrediging in hun sport 
vonden. Het woord „men reist niet om aan te komen" is hier van 
toepassing. 

Met apodictische uitspraken is niemand gebaat. Dat onze sa-
menleving er een van consumptie, rente en van orgasme zou zijn, 
die van prestatie niet wil horen, is onjuist. Dit geldt evenzeer 
voor de aan een sportverrichting toe te kennen nietswaardigheid, 
wijl door een „maatschappelijk reproduktiesymbool", een 
„spiermachine" geleverd. Waartoe elkaar hooghartig het oor-
deel aangezegd? Waarom zich niet onderling bezonnen op de 
blijvende waarde van een de volle mens ontplooiende sport, die 
van overheidswege in haar excessen besnoeid, in haar aanvaard-
bare hoge prestaties gestut, op nooit geheel uitputtend te verkla-
ren wijze tot een verantwoord welzijn in normatieve gebonden-
heid wenst bij te dragen? 

De sportbrief van de Minister mag nu niet lang meer op zich 
doen wachten. Wij zien hoopvol een aangetekend schrijven met 
inhoud, geen drukwerk en allerminst een monster zonder waar-
de, tegemoet. 

De vergadering wordt ie 13.37 uur geschorst 
en te 13.25 uur hervat. 

De heer Van Kuik (K. V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ook mijn 
bijdrage zal zijn mede namens de fracties van de A.R.P. en de 
C.H.U. 

De bewindslieden geven in de memorie van toelichting hun vi-
sie op de functie en taak van het welzijnsbeleid en stellen daar-
bij, dat dit op een wat langere termijn gericht moet zijn op een 
open en meer ontspannen samenleving. Dit beleid kan alleen 
maar worden gezien in samenhang met de verdeling van sociale, 
culturele en economische goederen. Hierbij moeten onrecht-
vaardige verschillen worden weggenomen, een en ander over-
eenkomstig de Schets van Beleid 1973 en Keerpunt 1972. Daar-
enboven, zo gaat de memorie van toelichting verder, moet het 
welzijnsbeleid een fundamentele bijdrage leveren aan de oplos-
sing van de grote vraagstukken, waarvoor deze Regering zich 
ziet gesteld. Zij ziet het welzijnsbeleid onverbrekelijk verbonden 
met de noodzakelijke veranderingen in de maatschappij. 

Over deze beginselverklaring is in de Tweede Kamer uitvoerig 
van gedachten gewisseld en hierbij heeft de Minister gesteld, dat 
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voor deze Regering vooral twee speerpunten de koers bepalen, 
namelijk ontwikkelingshulp enerzijds en welzijnsbeleid ander-
zijds. Zij vormen als het ware de buitenkant en de binnenkant 
van een en dezelfde opvatting, dat men zonder een werkelijke 
solidariteit met de achtergeblevenen, niet meer van een vooruit-
gang kan spreken (zie de Handelingen op blz. 2450, rechterko-
lom). 

Bij de behandeling van de begroting van CRM aan de overzijde 
hebben onze drie fracties, bij monde van de heer Kleisterlee, 
gesteld, dat het welzijnsbeleid als eerste prioriteit moet worden 
gesteld, welke prioriteit door het totale regeringsbeleid dient te 
lopen. Hierbij is ook gesteld dat de mens als unieke schepping 
van God, als volwassene verantwoordelijkheid moet kunnen dra-
gen voor zichzelf als voor zijn medemensen, maar dat door het 
verschil in toerusting niet iedere volwassene deze verantwoorde-
lijkheid kan dragen. Een goed welzijnsbeleid zal er op gericht 
zijn, dat de overheid in wetten, structuren en instrumenten, in 
goed democratisch overleg vastgesteld, dat in groei naar die vol-
wassenheid, die ongelijkheid in toerusting wordt aangepakt, res-
pectievelijk de oorzaken van de ongelijkheid. In navolging van 
de heer Kleisterlee wil ik hier herhalen, dat wij van oordeel zijn, 
dat een rechtvaardige spreiding van kennis en macht, waarover 
de memorie van toelichting spreekt op blz. 3, rechterkolom, niet 
alleen kan betekenen herverdeling van kennis en macht, maar 
juist de mogelijkheid tot deelname aan kennis en het dragen van 
macht door elk lid van de samenleving en dus zoveel mogelijk ge-
lijke startkansen. 

Gaarne vernemen wij van de bewindslieden of zij het met deze 
opvattingen eens zijn. 

Terecht ons inziens stelt de Minister (zie blz. 2451 van de Han-
delingen, linkerkolom) dat als wij spreken over welzijn, een be-
grip dat verwijst naar de immateriële, de moeilijk weegbare fac-
toren in het menselijk bestaan, wij al snel dreigen te vergeten dat 
velen nog op lange na niet op een behoorlijk materieel niveau 
kunnen bogen. Interessant hierbij is dat de Minister eerder heeft 
gezegd (zie de Handelingen blz. 2450, rechterkolom) in antwoord 
op de opmerkingen, in de trant van: Het economisch getij keert, 
de grens van de groei is bereikt, daarom niet meer streven naar 
meer, maar naar een betere verdeling, dat voor sommige groepen 
het streven naar meer nog moet worden ondersteund en hoewel 
niet alles te koop is, welvaart als een belangrijke bijdrage voor 
het welzijn moet worden gezien. 

Aannemende dat de Minister hier de materiële welvaart als 
voorwaarde voor het welzijn stelt, waarmede wij het eens kun-
nen zijn, stellen wij hier wel bij, dat welvaart en welzijn in het al-
ledaagse leven niet altijd recht evenredig zijn. Het in materiële 
welvaart verkeren is nog geen garantie voor het zich wel bevin-
den of gelukkig zijn. Omgekeerd is het wel zo, dat een zekere 
mate van welvaart nodig is om gelukkig te zijn, tenzij men zoda-
nig aan het aardse onthecht is, dat men daar geen behoefte meer 
aan heeft. Zover zullen wij het wel nooit brengen. 

Om de voor ieder gewenste en nodige materiële welvaart te 
verkrijgen en te behouden, zal er voor ieder zoveel mogelijk pas-
sende en zinvolle arbeid moeten zijn. Deze arbeid veroorzaakt 
niet alleen materiële welvaart maar kan op zichzelf reeds een 
niet geringe bron van welzijn vormen. 

Wanneer wij de mening, dat welvaart nodig is voor het wei-
zijn, in verband mogen brengen met wat de bewindslieden stellen 
in de memorie van toelichting, blz. 3, rechterkolom, dat het 
welzijnsstreven een volwaardig object van het overheidsbeleid is 
geworden en dat de CRM-sector niet meerde ,,zachte" sector is, 
waarvoor hij wel is aangezien, mogen wij dan van de bewindslie-
den vernemen of de stelling dat welvaart nodig is voor het wei-
zijn, van groot gewicht wordt geacht bij regeringbeslissingen om-
trent economische groei, industrievestigingen, ruimtelijke orde-
ning, wegen, verkeer e.d.? 

Rekening houdend met de door mij gemaakte opmerkingen 
stellen wij, dat wij de uitgangspunten van het welzijnsbeleid, zoals 
door deze bewindslieden worden gesteld, kunnen onderschrij-
ven. Het wegwerken van achterstanden, het verbeteren van de 
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materiële en sociale omstandigheden van bevolkingsgroepen die 
zich „aan de onderkant bevinden", zoals dat heet en dat wel-
zijnsvoorzieningen ook ten goede moeten komen aan mensen die 
„achter in de rij staan", heeft onze volledige instemming. Het 
zijn ook christelijke deugden, die wij altijd getracht hebben te be-
oefenen. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewindslieden zijn er zich van be-
wust (zie de memorie van toelichting) dat de concretisering van 
het bovengenoemd beleid, niet uitsluitend afhankelijk is van 
geld, alhoewel dit wel voor de uitvoering nodig is. Met de be-
windslieden verheugen wij er ons over, dat ondanks de geringe 
budgettaire ruimte er toch enig geld beschikbaar is voor verrui-
ming van een aantal voorzieningen zoals in de memorie van toe-
lichting zijn genoemd. Behalve voor de verhoging van de bij-
standsnorm tot het niveau van het minimumloon en de A.O.W., 
waartoe intussen is besloten en waarop ik nog nader terugkom, 
willen wij opmerken, dat de op blz. 3 van de memorie van toe-
lichting genoemde zeven categorieën, die extra aandacht krijgen, 
deze naar omstandigheden van jaar tot jaar kunnen wijzigen. In 
dit kader vragen wij de speciale aandacht van de Minister voor 
de zeer snel in aantal toenemende kindercrèches, die ook de ge-
meente voor grote kosten stellen. 

Het heeft onze instemming dat, om de noodzakelijke samen-
hang van het welzijnsbeleid op het terrein van de overheid te be-
vorderen, een Welzijnsraad, een Interdepartementale Coördina-
tie-Commissie Welzijnsaangelegenheden, een aantal departe-
mentale werkgroepen en een Sociaal en Cultureel Planbureau 
zijn ingesteld, welk bureau tot taak heeft zorg te dragen voor een 
meer wetenschappelijke fundering en oriëntering van het wel-
zijnsbeleid. Gaarne vernemen wij van de bewindslieden of dit al-
les ertoe zal bijdragen dat de deelname aan de welzijnsvoorzie-
ningen gemakkelijker en de subsidiëring van de vele normen van 
welzijnswerk doorzichtiger en vlotter verkrijgbaar worden. Het 
mag echter niet zo zijn dat de aanwezigheid van een aantal in-
stanties en of instituten, gericht op en tot taak hebbend, een be-
paald doel te bevorderen, door hun aanwezigheid juist een obsta-
kel vormen, overigens geheel onbedoeld, op de weg naar dat 
doel. 

Bij de verdere uitvoering van de geschetste grondslagen deelt 
de memorie van toelichting mede, dat welzijnsbeleid op verschil-
lende niveaus moet worden gevoerd, te weten: 

a. de behandeling van het gehele regeringsbeleid; 
b. een specifiek beleid, gericht op een zo breed mogelijke ont-

plooiing van alle mensen; 
c. ten aanzien van de groepen die speciale aandacht vragen 

zoals bejaarden, gehandicapten, mensen met geringe opleiding, 
buitenlandse werknemers en bepaalde groepen jeugdigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de facetten van het 
specifieke welzijnsbeleid worden genoemd woon- en leefsitu-
aties, die oorzaak zijn van achterstand of deze in de hand kunnen 
werken in bijvoorbeeld oude stadswijken, bijzondere gebieden 
enz. Deze zullen projectmatig worden aangepakt, gedragen door 
een samenhangende visie, welke nauwkeurig op elkaar afge-
stemd is en alle relevante beleidssectoren zal omvatten. 

Verder wordt gesteld dat op het gebied van vorming en samen-
levingsopbouw de voorzieningen een democratische bewustwor-
ding moeten aanwakkeren en ondersteunen. In die zin kan het 
specifieke welzijnsbeleid werken als een zuurdesem in het ver-
anderingsproces dat voor een open en en ontspannen samenle-
ving nodig is. Op deze wijze, voegt de memorie van toelichting 
eraan toe, krijgt de democratisering werkelijke betekenis. 

Gaarne vernemen wij van de bewindslieden welke samenle-
ving hun hierbij voor ogen staat. 

Wij zijn het eens met het stelde in de memorie van toelichting 
op blz. 5, rechterkolom, dat wat beleidsmatig een duidelijke zaak 
is, in de praktijk niet ultijd gemakkelijk is te verwezenlijken. Dat 
hierbij prioriteiten moeten worden gesteld en dat, om versplinte-
ring van de beschikbare middelen te voorkomen, de vraagstuk-
ken zo goed mogelijk in hun samenhang moeten worden bena-
derd. 
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In dit verband vragen wij, wanneer wij de toegezegde nota 
moet kunnen zien. 

Nog een enkel woord over de verhouding welzijnswerk - le-
vensbeschouwing. Met genoegen lazen wij in de Handelingen 
blz. 2456, rechterkolom en blz. 2457 linkerkolom, dat de Minis-
ter erkent dat levensbeschouwelijke groepen grote verdiensten 
hebben gehad voor het welzijnswerk, en dat door deze groepen 
vaak in veelal zware pioniersarbeid grote financiële en persoon-
lijke offers zijn gebracht, waardoor het werk vaak ook een diepe-
re dimensie kreeg. Het zal deze Minister ongetwijfeld bekend zijn 
dat vooral de vroegere religieuze en godsdienstige verenigingen 
er mede hun levenswerk van maakten en praktisch zonder 
enige materiële vergoeding. 

De omstandigheden zijn veranderd, doch wij zijn van oordeel 
dat, zij het in gewijzigde vorm, welzijnswerk op levensbeschou-
welijke grondslag, nog een grote taak heeft, en dat ook nu voor 
diegenen, die zich tot een levensbeschouwing bekennen, het le-
vensbeschouwelijk welzijnswerk een diepere betekenis kan heb-
ben. In dit verband vragen wij de speciale aandacht voor het 
vraagstuk van de F2-functionarissen, waarover aan de overzijde 
uitvoerig is gedebatteerd. Kan de Staatssecretaris al iets naders 
mededelen omtrent de taakinhoud en aantal te bezetten functies 
door de F2-functionarissen of moet dit wachten tot na het 
gesprek met de besturen in september a.s.? Met voldoening 
mochten wij vernemen, dat ook de Staatssecretaris grote waarde 
hecht aan de levensbeschouwelijke inbreng van het welzijnsbe-
leid. 

Bij de ook aan de overzijde uitgesproken noodzaak van ver-
dergaande ordening, harmonisatie en doorzichtigheid op het be-
leidsterrein van CRM sluiten wij ons aan, hoewel wij erkennen 
dat met het tot stand brengen daarvan enige tijd zal zijn gemoeid. 

Na dit algemeen gedeelte enige detailzaken, zoals het bejaar-
denbeleid. In verband met de toegezegde tweede nota betreffen-
de het bejaardenbeleid, kunnen wij kort zijn, niet omdat het on-
derwerp niet belangrijk is, integendeel, doch vanwege de toege-
zegde nota lijkt het ons niet zinvol om hierover nu een uitgebrei-
de discussie te houden. Wel hebben wij enige vragen aan de be-
windslieden. 

Wanneer verschijnt de Tweede Nota Bejaardenbeleid, de 
Raamnota? 

Wanneer kan het landelijk paspoort voor bejaarden tegemoet 
worden gezien? 

Onderschrijft de Minister onze opvattingen dat de bejaarden 
zolang mogelijk zelfstandig gehuisvest moeten blijven, wat te-
vens betekent, dat er complementaire voorzieningen daartoe 
moeten worden getroffen? Uiteraard met volledige vrijheid van 
beslissing van de bejaarden zelf om te kiezen. 

Op welke wijze denkt de Minister de democratisering in de be-
jaardentehuizen te kunnen bevorderen met inachtneming van de 
structuur van de Wet op de bejaardenoorden en met behoud van 
de taken en de verantwoordelijkheden van de besturen en de di-
recties, alsmede goede belangenbehartiging van de bejaarden? 

Nu er door GS van Noord-Brabant een onderzoekcommissie 
is ingesteld inzake kwestie-Hagendonk, lijkt het ons niet juist op 
het resultaat daarvan vooruit te lopen. 

Terecht zegt men in de memorie van toelichting, dat het beleid 
er op gericht moet zijn, het maatschappelijk en cultureel welzijn 
van de woonwagenbevolking te behartigen. Zij komt daarbij tot 
de conclusie dat er geen grote regionale centra meer tot stand 
moeten komen, daar deze een minder geschikt middel zijn ter be-
reiking van de doeleinden van de Wet. De Minister zal aan het 
tot stand komen van grote centra dan ook geen medewerking 
meer verlenen. Wel wil de Minister medewerken aan het tot 
stand komen van kleinere centra, zie ook het verslag van de vas-
te commissie uit de Tweede Kamer, gehouden op 13 juni 1973, 
blz. 3. De Minister zegt toe dat, indien deconcentratie van het re-
gionale centrum onvermijdelijk moet worden geacht, hij bereid is 
de kosten van nieuw te treffen voorzieningen inde bijdragerege-
ling te betrekken. Hierover een drietal vragen of opmerkingen, 
mijnheer de Voorzitter. Geldt deze toezegging ook wanneer een 

Zitting 1973-1974 

regionaal centrum overvol is en daardoor onleefbaar? Ik merk 
op, mijnheer de Voorzitter, dat ik bij het opstellen van deze bij-
drage nog niet in het bezit was van de antwoorden op de vragen 
ter zake. 

Wanneer is de situatie onvermijdelijk en wie beslist dat? Is dit: 
het centrumbestuur of het Ministerie of gebeurt het in overleg? 
Kunnen de kosten in deze gevallen niet voor 100 pet. worden 
vergoed? Zie ook het antwoord van de Minister, die reeds een 
vergoeding van 95 pet. heeft toegezegd. Het inrichten van kleine 
kernen moet zodanig met waarborgen zijn omgeven, dat langs 
deze weg niet de oude toestand terugkeert, waarbij de noodzake-
lijke voorzieningen vaak ontbraken. 

Bij het opzetten van kleinere centra ter ontlasting van de over-
volle regionale centra stuiten de gemeentebesturen op het feit, 
dat er voor de kleine centra geen plaats in de bestemmingsplan-
nen is. Hiervoor is dan wijziging nodig ten behoeve van een snel-
Ie oplossing, liefst toepassing van artikel 19 van de Wet ruimte-
lijke ordening. 

Wil de Minister bij de betreffende colleges van gedeputeerde 
staten hierbij op spoed en soepelheid aandringen en bij eventuele 
beroepen op de Kroon, op snelle afwerking van deze beroepen? 

Schriftelijk is reeds de vraag gesteld welke maatregelen er 
kunnen worden genomen om te bereiken dat de woonwagen-
bevolking in de burgersamenleving wordt opgenomen. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag, zegt de Minis-
ter dat de Interdepartementale Commissie Woonwagenproble-
matiek in opdracht van de Regering en beleidsplan opstelt ten be-
hoeve van een geïntegreerde en gecoördineerde beleidsaanpak, 
en dat in dat verband ook zal worden gezocht naar mogelijkhe-
den op het gebied van de werkgelegenheid. De commissie zal 
binnen afzienbare tijd verslag uitbrengen en de Minister wil de 
resultaten afwachten, alvorens uitspraken te doen over te nemen 
maatregelen. 

Wij kunnen dit standpunt van de Minister billijken. Is het be-
leid erop gericht, op een langere termijn alle woonwagenbewo-
ners in de burgermaatschappij op te nemen, ook de zogenaamde 
trekkers? 

Bij de begrotingsbehandeling van CRM in de Tweede Kamer is 
uitgebreid aandacht besteed aan het bijstandsbeleid, wat te ver-
wachten viel vanwege de belangrijke betekenis van deze wet en 
het door de Regering aangekondigde besluit om per 1 juli a.s. het 
netto minimumloon, AOW-pensioen en bijstand voor gehuwden 
gelijk te stellen en daarmede, zoals de Staatssecretaris bij de be-
handeling stelde, te komen tot een gelijk sociaal minimum voor 
werkenden en niet werkenden; zie Handelingen Tweede Kamer, 
blz. 2476, rechterkolom. Hoewel het beleidsdebat dat wij nu hier 
voeren ons niet de plaats lijkt om een uitgebreid debat over het 
functioneren van de Algemene Bijstandswet te voeren, willen 
wij toch enige opmerkingen maken. Voorop stellen wij dat wij 
het gelijk stellen van netto minimumloon, AOW-pensioen en bij-
standsuitkeringen juist achten, waarbij wij wel, evenals de 
Staatssecretaris, de vraag stellen of de koppeling voor kortere of 
langere tijd gehandhaafd kan blijven. Hiervoor zijn argumenten 
voor en tegen aan te voeren; zie bijvoorbeeld het rapport „relatie 
AOW - minimumlonen", uitgebracht door de Nederlandse Fe-
deratie voor bejaardenbeleid. Wij zijn zeer benieuwd naar het 
standpunt van de Regering ten aanzien van het koppelingsvraag-
stuk. Kunnen de bewindslieden hieromtrent nu nadere medede-
lingen doen? 

Van de functie van de Algemene Bijstandswet ais herverde-
lingsinstituut van het inkomen zegt de Minister, - zie Handelin-
gen blz. 2451, linkerkolom -: 

,,De Algemene Bijstandswet functioneert in belangrijke 
mate overeenkomstig de bedoeling als een inkomstenher-
verdelingsinstrument". 

De Staatssecretaris is wat gematigder op dit stuk, gezien zijn 
opmerking naar aanleiding van een interruptie van mevrouw van 
Leeuwen aan de overzijde - zie Handelingen blz. 2477, linker-
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kolom -, „dat de bijstandswet niet het eerste instrument is bij het 
voeren van een inkomstenpolitiek". 

Wij zijn van oordeel dat het bijstandsbeleid niet mag fungeren 
als instrument van herverdeling van inkomen, gezien ook de 
sluitstukfunctie van de Algemene Bijstandswet. Gaarne ook hier 
het standpunt van de bewindslieden. 

Ook wijd ik een woord aan het oneigenlijk gebruik van de A1-
gemene Bijstandswet. Bij iedere discussie komt het misbruik ma-
ken van deze wet naar voren. Met de Staatssecretaris zijn wij 
van mening dat er geen redenen zijn om te veronderstellen dat er 
op grote schaal misbruik wordt gemaakt, maar dat klachten over 
misbruik steeds ernstig moeten worden genomen, mede ook zo-
als de Staatssecretaris zegt, voor de toekomstige beheersbaar-
heid van het klimaat rond de Algemene Bijstandswet. Het lijkt 
ons een goede gedachte het College Algemene Bijstandswet te 
laten adviseren omtrent het inventariseren en tegengaan van mis-
bruik van de bijstand. 

Nog een bepaalde vorm van oneigenlijk gebruik van de bij-
standswet is de kwestie van de indirecte financiering van een 
groeiend aantal instellingen en diensten via bijstandsuitkeringen 
aan individuele cliënten, zoals de Staatssecretaris zegt. In dit 
verband noem ik o.a. de op zichzelf nuttige instellingen als ge-
zinszorg, bejaardentehuizen e.d., waarvoor andere wettelijke re-
gelen zijn. Hoe denkt de Staatssecretaris „dit gat dat in de Bij-
standswet zit" te stoppen? 

Een van de wijzigingen per 1 juli a.s. van de Algemene Bij-
standswet is het vrij laten van een bescheiden vermogen voor 
thuiswonenden (artikel 8) tot f 9000, wat op zich verheugend is. 
Daarbij is echter bepaald, dat de verhoging van f 1200 per kind, 
zoals tot nu toe, komt te vervallen. Dit kan in bepaalde gevallen 
voor betrokkenen een achteruitgang betekenen, zie ook de vra-
gen van mevrouw Gardeniers-Berendsen, hieromtrent gesteld. 
Hoe denkt de Minister in een dergelijk geval te handelen? 

In het „besluit landelijke normeringen" komt de zinsnede 
„betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening 
in het bestaan" niet voor. Deze zin komt wel voor in artikel 1, lid 
2, van de Algemene Bijstandswet. Gaarne verkrijg ik hierom-
trent nadere inlichtingen. 

Voor wat het vormingswerk in internaatsverband betreft is er-
naar gestreefd, zo schrijft de memorie van toelichting op blz. 17, 
de belemmeringen, die zich als gevolg van de subsidiebeperking 
hebben voorgedaan, weg te nemen. Zo werd een vormingscen-
trum te Huissen in subsidieverband opgenomen. Voor het ver-
dere beleid in dezen wordt het zogenaamde „planningsadvies" 
van de commissie-Roelfsma afgewacht en overeenkomstig een 
interim-advies van deze commissie zullen onderwijl geen subsi-
dieverzoeken van instellingen voor vormingswerk in internaats-
verband in behandeling worden genomen. 

Evenals mijn partijgenoot Kleisterlee aan de overzijde pleit ik 
nu om in afwachting en op voorhand het vormingsinstituut de 
Guldenberg te Helvoirt (N. Br.) in de subsidieregeling op te ne-
men. De argumenten behoef ik niet op te noemen, die zijn te vin-
den op blz. 2407, Handelingen, linkerkolom, en het verloop van 
deze vanaf 1969 slepende zaak in de correspondentie met het in-
stituut, waarvan ik mag aannemen, dat het intussen gegroeide 
dossier de Staatssecretaris wel bekend is. 

De Staatssecretaris zegt dat hij een procedure met het bestuur 
van Guldenberg heeft afgesproken, waarbij het bestuur tijdig tot 
besluitvorming kan komen. Dit is wel aardig, maar het gaat erom 
dat het instituut, wat in Brabant niet gemist kan worden, blijft 
bestaan. 

Kan de Staatssecretaris mededelen, wanneer het ,,plannings-
advies" komt en is hij bereid om indien dit niet tijdig komt, de 
zaak Guldenberg los te koppelen van het planningsadvies? Is het 
wel nodig om op dit advies te wachten? Is de Staatssecretaris be-
reid om te bevorderen dat op de begroting 1975 voor de Gulden-
berg een zodanig bedrag ais subsidie wordt opgevoerd, dat dit in-
stituut redelijk kan functioneren en zijn voortbestaan is verze-
kerd? 

De memorie van toelichting stelt op blz. 16, onder het hoofd 
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„Jeugdzaken" onder meer grote waarde te hechten aan de vorm-
geving van een samenhangend patroon van voorzieningen, ge-
richt op deze groep jeugdigen en geeft vervolgens aan met welke 
instituten overleg wordt gepleegd ten aanzien van jeugdzaken. 
Het viel ons op - hoewel misschien verklaarbaar -, dat bij dit 
jeugdbeleid met geen enkel woord is gesproken over de vormen-
de waarde van vakontwikkeling en vakopleiding voor jeugdigen. 
Zijn de bewindslieden met ons van oordeel, dat het leren van een 
vak via de daartoe geëigende wegen ook in deze tijd niet alleen 
voor de gemeenschap maar ook voor de beoefenaar van het vak 
van de grootste betekenis is en een grote bijdrage kan zijn tot het 
zich-wel-bevinden, ook op latere leeftijd? Gaarne verneem ik uw 
mening hierover. 

Bij het beleid van het vormings- en ontwikkelingsbeleid voor 
volwassenen wil ik de aandacht vestigen op het werk dat diverse 
organisaties en vooral de vrouwenorganisaties op dit terrein 
doen, vooral plaatselijk. Zie memorie van toelichting, blz. 28, 
rechterkolom, hoofd „Open aanbod" en de vragen gesteld door 
de leden van de Tweede Kamer Gardeniers-Berendsen, G. M. P. 
Cornelissen en Kleisterlee. Mogen wij bij de samenlevingsop-
bouw ook nog eens de aandacht vragen voor de vrijwilligers en 
moeten wij hen er niet steeds meer in betrekken? 

De heer Mater (P.v.d. A.): Mijnheer de Voorzitter! In het over-
leg van beide vaste commissies, die zich met de voorbereiding 
van dit beleidsdebat hebben beziggehouden, is afgesproken, niet 
te trachten, het gehele terrein van het Ministerie van CRM te be-
handelen, maar ons te concentreren op enkele onderwerpen en 
deze van verschillende zijden te belichten. Dit is de oorzaak er-
van, dat het onderwerp woonwagenbeleid vandaag enkele malen 
van de zijde van de Kamer aan de orde zal komen. Dat dit door 
verschillende fracties is ingebracht, duidt er overigens op dat de 
problematiek rond dit onderwerp alleszins levend is. Het feit dat 
in deze Kamer nogal wat gemeente- en provinciebestuurders 
zijn, die uit hoofde van hun functie regelmatig met dit probleem 
worden geconfronteerd, zal aan deze aandacht misschien niet 
vreemd zijn. 

Als er een onderwerp is, ter zake waarvan wij kunnen zeggen 
dat wij als overheid en als samenleving hebben gefaald, is dat 
wel het woonwagenbeleid. Ik zeg met opzet „overheid en sa-
menleving", want ik schuif bepaald niet alleen de schuld op het 
ministerie, waar ook hard wordt gewerkt om dit probleem tot een 
oplossing te brengen. Het is echter duidelijk dat in het verleden 
onjuiste beslissingen zijn genomen, als nu enkele jaren na het 
aanvaarden van een wetsontwerp het parlement en de Regering 
moeten zeggen dat de grondgedachte van het desbetreffende 
wetsontwerp eigenlijk niet juist was en dat een bezinning op de 
vraag, of deze wet niet vervangen moet worden, noodzakelijk is. 
Wij moeten nu echter voort; bij een juiste hantering van de mo-
gelijkheden, die de wet ons biedt, kunnen wij iets doen op korte 
termijn. Dat is dringend nodig; daarnaast zullen wij het gehele 
principe van de wetgeving nader moeten bezien. 

De thans vigerende Woonwagenwet en met name de algemene 
maatregelen van bestuur gaan uit van het concentreren van grote 
groepen van woonwagenbewoners in een aantal regionale een-
tra, daarmee een eigen samenleving voor deze bevolkingsgroep 
opbouwend. Ongetwijfeld had men met de indiening van dit 
wetsontwerp de beste bedoelingen. De uitvoeringsmaatregelen 
leken het beste te beloven. Ik noem: eigen scholen, eigen maat-
schappelijk werk, een regionaal gecentraliseerde bijstandsverle-
ning. Op twee punten ging de opzet echter mank. Men ging voor-
bij aan het essentiële voor de woonwagenbewoner, nl. zijn be-
hoefte aan de mogelijkheid van een trekkend bestaan en aan de 
vraag betreffende de integratie van deze bevolkingsgroep, nl. het 
niet apart zetten van deze mensen maar het in contact brengen 
met de plaatselijke bevolking. 

Vrij kort na de inwerkingtreding van de wet werden de onmo-
gelijkheden al onderkend. Helaas was het toen voor een aantal 
gemeenschappelijke regelingen al te laat en waren er reeds grote 
kampen ingericht, waar in de praktijk uiteenlopende ervaringen 
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werden opgedaan en waarvan toch in het algemeen een negatieve 
beeldvorming uitging. 

In het sinds enkele jaren geldende genuanceerde beleid werd 
de ontwikkeling van de grote centra stopgezet. Er werd een aan-
zet gegeven voor de realisatie van kleinere kampjes, die dicht bij 
de woonkernen zouden liggen. Krachtens verschillende rond-
schrijvens van het ministerie kunnen ook deze kleinere centra, 
mits de voorzieningen zodanig zijn, dat zij de toets der kritiek 
kunnen doorstaan, in het kader van een der bestaande regelingen 
- dus in feite aangehaakt aan een regionaal centrum - voor subsi-
diëring krachtens de wet in aanmerking komen. 

Dit blijft mijns inziens echter een hinken op twee gedachten. 
In feite blijft het grotere regionale kamp nog overeind staan en 
worden de kleinere kampjes een - zij het gestimuleerde - neven-
voorziening. Dit is wel begrijpelijk maar niet juist. Dit is begrij-
pelijk omdat door de besturen van de kleine en middelgrote ge-
meenten de bestaande regelingen rond de grotere kampen in feite 
werden toegejuicht. Immers, men was verplicht op grond van de 
Woonwagenwet een kamp in stand te houden. Nu kon men door 
de deelneming aan een regionaal centrum de verplichting hiertoe 
met een geringe plaatselijke bijdrage per inwoner afkopen. Het 
zwarte-piet-spel rond de vraag, welke gemeente dan het regiona-
le kamp op haar grondgebied moest plaatsen - in hedendaagse 
politieke termen misschien „gedogen" - werd meestal beëindigd 
met de plaatsing van het kamp in of nabij de grootste gemeente. 

In het thans opgezette genuanceerde beleid is het in wezen nog 
niet anders. Thans gaat het om de kleinere subregionale kamp-
jes, waarbij een kleiner aantal gemeenten is betrokken, die zich 
wederom beijveren, het kamp elkaar toe te schuiven. Intussen 
groeit het aantal plaatsen dat tekort is om de woonwagengezin-
nen een reële menswaardige plaats te geven. Er zijn thans vol-
gens officiële gegevens rond 300 woonwagens meer dan dat er 
plaatsen zijn. Het tekort is het veelvoudige, wanneer wij de trek-
behoefte, waarvoor enige ruimte moet zijn, in aanmerking ne-
men en van het nominale aantal plaatsen de plaatsen aftrekken, 
die zodanig slecht ingericht zijn, dat zij de toets van enigszins re-
delijke kritiek niet kunnen doorstaan, of die zodanig gesitueerd 
zijn - ik noem als voorbeeld Assen en Hardenberg - dat zij van 
het totale aantal plaatsen moeten worden afgetrokken. Het Lan-
delijk Katholiek Woonwagenwerk komt op een tekort van bijna 
800 staanplaatsen. Welke mening heeft de Minister over dit getal 
in verhouding met andere getallen? 

Deze situatie leidt ertoe, dat er naar mijn gevoelen langs twee 
wegen moet worden gewerkt. Eerst moet op korte termijn een 
oplossing worden gevonden door een stringent beleid te voeren, 
gericht op het snel tot stand komen van kleinere centra. Op de 
tweede plaats moeten wij ons bezinnen op de vraag, of de grond-
gedachte bij de opzet van de wet niet zoveel nadelen bevatte, 
dat nieuwe wetgeving moet worden overwogen. Hierbij moet 
ook de vraag worden betrokken, of de verbijzondering van deze 
groep in een bijzondere wetgeving de integratie niet negatief 
beïnvloedt. Huisvesting zou bij voorbeeld bij het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kunnen worden on-
dergebracht. De gezondheidszorg voor deze groep kan tot het 
gebied van het Ministerie van Volksgezondheiden Milieuhygiëne 
behoren. CRM kan dan in het kader van een integraal wel-
zijnsbeleid het opbouwwerk en eventueel een onderzoekpro-
gramma ten behoeve van deze groep voor haar rekening nemen. 
Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijke aanpak het gevaar 
met zich kan brengen, dat de problematiek weggewerkt 
wordt. Van de andere kant is het mogelijk dat bijzondere wetge-
ving stigmatisering in de hand werkt. Graag verneem ik de visie 
van de Minister in dezen. 

De soms gehoorde stelling, dat de woonwagenbewoner geen 
kleine kampen zou willen, is niet gegrond op feiten, omdat keu-
zemogelijkheden ontbreken. Ik ben trouwens van mening dat op 
dit punt te weinig onderzoek verricht is. Enkele jaren geleden is 
aan de overzijde van het Binnenhof de vraag gesteld, waarom 
geen onderzoek werd verricht en het antwoord luidde, dat onder-
zoek slechts onrust zou veroorzaken en dat de bereidheid tot me-
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dewerking aan een onderzoek slechts gering zou zijn. Nu, zes 
jaar later, kunnen wij vaststellen dat toch in rijke mate onrust 
aanwezig was, en uit een aantal deelonderzoeken blijkt, dat er 
wel degelijk bereidheid bestaat, aan onderzoek deel te nemen. 
Daarom wil ik de Minister vragen, of landelijk onderzoek moge-
lijk is met onder meer een peiling van de behoeften van de woon-
wagenbewoners, terwijl deze peiling eventueel kan worden ver-
bijzonderd per regio. Het is mij bekend, dat bij voorbeeld de uni-
versiteit van Nijmegen graag bereid is, aan een dergelijk onder-
zoek mede te werken. 

Ik vraag de Minister nogmaals, zich te bezinnen op de wetge-
ving op dit terrein, waarbij het meest aandacht zal moeten wor-
den besteed aan de mogelijkheid, gemeentebesturen te motive-
ren, hun bijdragen aan de oplossing van deze kwestie te leveren. 
In het algemeen geven de gemeentebesturen blijk van een bijzon-
der negatieve benadering van dit probleem. Dit komt het sterkst 
tot uiting in het waarschuwen van de inwoners van de gemeente 
voor de komst van woonwagens, een helaas nog voorkomende 
zaak. Ik ken de praktijk overigens te goed om een zwart-wit be-
toog te houden. De praktijk in sommige kampen is inderdaad 
verre van aanlokkelijk. De langs de weg gestapelde schrootho-
pen zijn bepaald geen verfraaiing van het landschap en de ge-
woonten van de trekkende bevolking wijken nogal eens af van 
die van de gemiddelde burger. Een en ander wordt echter mede 
veroorzaakt door de ligging van de kampen, het te geringe aantal 
en de slechte accommodatie, waardoor gedragspatronen kunnen 
worden ontwikkeld die voor een groot deel van de bevolking 
moeilijk aanvaardbaar zijn. Dit heeft weer stigmatisering ten ge-
volge, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. 

In onze gemeenschap lijden nogal wat bevolkingsgroepen on-
der stigmatisering. Alle Surinamers worden aangezien op crimi-
neel gedrag van enkelen. De pers vermeldde het tot voor kort 
nauwkeurig, als bij een inbraak of overval een Surinamer betrok-
ken was, tegenwoordig wordt het woord „Rijksgenoot" ge-
bruikt, maar het effect is hetzelfde. Hetzelfde lot treft bij voor-
beeld de Zuid-Molukkers en de woonwagenbewoners, in het bij-
zonder de zigeuners. Toevalligerwijze wordt altijd melding ge-
maakt van diefstal, als zigeuners in de buurt zijn. Zelden is er 
bewijs, zelfs niet als met enig misbaar grootscheepse acties wor-
den ondernomen, zoals verleden jaar hier en daar gebeurde. 

In dit verband wil ik graag wijzen op een recent rapport van 
het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant over de integra-
tie van de woonwagenbewoners, waarin op grond van de defini-
ties van Millikowski, onder meer in zijn studie „De lof der on-
aangepastheid", de kwalificatie „primair onmaatschappelijk ge-
drag" wordt toegekend aan de sedentaire bevolking, die name-
lijk een bevolkingsgroep blokkeert bij pogingen tot deelname aan 
het maatschappelijk emancipatieproces, een participatie, die 
voorwaarde is voor de individuele ontplooiing en daarmede de 
maatschappelijk ongelijke voorwaarden tot levensontplooiing 
van deze groepering - de woonwagenbewoners - in stand houdt. 

Anderzijds wordt in het aangehaalde rapport betoogd, dat 
woonwagenbewoners op een aantal terreinen inderdaad schade 
toebrengen aan de sedentaire gemeenschap, bij voorbeeld door 
onterecht gebruik van de Bijstandswet. Naar omvangen aard is 
deze schade voor de sedentaire samenleving echter vrij beperkt 
en kan niet worden gesteld, dat dit gedrag enige nadelige invloed 
heeft op de maatschappelijke ontwikkeling van de samenleving 
of op de persoonlijke ontplooiing van leden van die samenleving. 
Naar aanleiding van deze twee grondstellingen concludeert het 
rapport - ik stel mij er graag achter -, dat het uitgangspunt voor 
het integratiebeleid moet zijn de wensen en de behoeften van de 
woonwagenbewoners. Vandaar mijn vraag naar een breed, doch 
gericht onderzoek naar deze wensen en behoeften. 

De praktijk op enkele plaatsen in ons land leert, dat een goed 
voorbereide confrontatie van de sedentaire bevolking met de 
trekkende bevolking tolerantie wekt, een confrontatie, waarbij 
inderdaad een klein kamp op aanvaardbare afstand van de be-
bouwing wordt ingericht, maar dan niet schoorvoetend, nauwe-
lijks gedoogd, met volstrekt ontoereikende voorzieningen, 
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maar op een zodanige wijze, dat op redelijke wijze confrontatie 
kan plaatsvinden en van daaruit integratie. In het kader van het 
onderwijs zijn duidelijke aanwijzingen te vinden, dat het bezoek 
van de woonwagenkinderen aan de normale lagere scholen be-
paald geen slechtere vruchten afwerpt dan het bezoek aan een 
kampschool. De sociale vaardigheid neemt toe en de cognitieve 
vaardigheid blijft niet achter, een en ander uiteraard onder de 
voorwaarde, dat de onderwijssituatie positief is. 

Ik sprak over aanwijzingen. Het zou waardevol zijn, als de Mi-
nister in samenwerking met zijn ambtgenoot van Onderwijs een 
vergelijkend onderzoek op dat punt wilde entameren. Concreet 
rijst voorts de vraag, of de scholen, die deze kinderen opvangen, 
niet moeten worden geholpen met bij voorbeeld een extra leer-
kracht. Ten slotte hebben ook de kampscholen een bezetting van 
twee leerkrachten op 12 of 14 kinderen. De besparing, die bij op-
heffing ervan wordt verkregen, kan misschien ten dele ten goede 
komen aan deze scholen. Is misschien voor de woonwagenbe-
volking, die deze gewone scholen bezoekt, dezelfde regeling gel-
dig als die, welke voor de kinderen van buitenlandse werkne-
mers geldt, of voor scholen in sociaal zwakke buurten'? 

Een van de belangrijkste punten is, dat, wil deze confrontatie-
politiek slagen, het niet aan de autonomie van de gemeenten, met 
name de kleinere gemeenten, kan worden overgelaten, een 
woonwagenkamp al of niet te aanvaarden. Wil men het genuan-
ceerde beleid doorzetten, wil men komen tot een politiek van 
confrontatie en integratie, dan kan men niet wachten tot de ge-
meenten zelf komen met aanwijzing van terreinen. Dit zou wel 
de ideale oplossing zijn, maar de praktijk heeft inmiddels ge-
leerd, dat de beeldvorming rond dit vraagstuk zo negatief is, dat 
slechts weinig gemeentebesturen geheel spontaan hun medewer-
king aan deze oplossing zullen leveren. In het kader van een ver-
nieuwd beleid zal er naar onze mening een soort structuurschets 
voor het woonwagenbeleid moeten komen, waarbij een aanwij-
zingsbeleid behoort, waarbij straks misschien de gewesten, maar 
vooralsnog zeker de provincies een rol kunnen spelen. 

De huidige Woonwagenwet biedt daarbij al mogelijkheden. In 
artikel 3, lid 4, krijgt de Minister de mogelijkheid de colleges van 
gedeputeerde staten uit te nodigen van de bevoegdheid, die daar-
aan in hetzelfde artikel is gegeven, gebruik te maken om gemeen-
ten aan te wijzen voor woonwagencentra. Waterdicht lijkt dit ar-
tikel niet voor het genuanceerde beleid, omdat het voornamelijk 
slaat op het aanwijzen van gemeenten, die gezamenlijk een cen-
trum in stand moeten houden, maar een eerste handvat is het. 
Mijn vraag luidt daarom aan de Minister, of hij al gebruik heeft 
gemaakt van artikel 3, lid 4, en of hem bekend is, in hoeveel ge-
vallen gedeputeerde staten van hun bevoegdheid tot aanwijzing 
gebruik hebben gemaakt. Is het niet zinvol, dit artikel, nu de 
nood zo klaarblijkelijk klemt, op korte termijn meer te hanteren? 
Wij spreken vandaag over het woonwagenbeleid in het kader van 
het Ministerie van CRM, maar dit beleid heeft uiteraard raak-
vlakken met andere ministeries. Ik noemde er daarstraks reeds 
enkele, maar twee ministeries zijn er in het bijzonder bij betrok-
ken, namelijk dat van Justitie en dat van Binnenlandse Zaken. In 
de huidige situatie zijn deze ministeries sterk betrokken bij het 
beleid ten aanzien van het verplaatsen van woonwagenbewo-
ners, een vaak beschamend tafereel. De wet laat op dit moment 
toe dat, als een gemeente op het eigen kamp of op het kamp, 
waaraan zij krachtens regionale regeling deelneemt, geen plaats 
heeft, de woonwagenbewoners met hulp van de politie worden 
verwijderd. Veelal wordt het zgn. „slepen" van onwillige bewo-
ners daarbij niet geschroomd. Een onwaardige vertoning! Er zijn 
gelukkig vele gemeentebesturen, die alle moeite doen om een 
passende plaats te vinden en daarover in overleg treden. Dikwijls 
wordt echter de weg van de wettelijke mogelijkheid keihard ge-
volgd en worden de woonwagenbewoners met politiehulp ge-
stuurd of versleept naar een naburige gemeente, zonder enig 
overleg. In enkele provincies, onder meer Gelderland, bestaat de 
afspraak, dat in geval var; onwettige vestiging geen uitwijzing 
plaatsvindt zonder voorafgaand overleg, maar elders is de hier 
gesignaleerde praktijk nog volop aanwezig. Indiende Minister be-
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hoef te heeft aan voorbeelden, kan ik hem deze uiteraard noe-
men. In eerste instantie wil ik hem echter vragen, met zijn ambt-
genoten van Justitie en van Binnenlandse Zaken over deze 
zaken overleg te plegen. 

Ten aanzien van de financiering van de kleine kampjes bestaat 
het probleem, dat een aantal gemeenten in gemeenschappelijke 
regeling reeds een centraal kamp hebben ingericht en thans in het 
kader van het gewijzigde beleid voor de moeilijkheid van extra 
kosten komen te staan, omdat zij in feite in het kader van de re-
geling een dubbele voorziening hebben. In de eerste plaats wil ik 
opmerken, dat bij een regionaal centrum de kosten enkele jaren 
geleden per standplaats reeds ongeveer f 70 000 waren, ter-
wijl thans een centrum voor vier of vijf wagens mogelijk 2 a 3 ton 
zal kosten, indien het goed wordt ingericht, terwijl de exploita-
tiekosten uiteraard geringer zijn. Is de Minister bereid, deze in-
vestering in kleine kampen inderdaad te doen en daar te helpen, 
waar men in financiële moeilijkheden dreigt te komen door deze 
gewijzigde politiek? In dit verband denk ik aan Assen, een der 
weinige regionale centra, die inderdaad tot stand zijn gekomen, 
maar waar deze problematiek aan den lijve voelbaar is. In Assen 
is overigens, ondanks alle bijzonder goede bedoelingen van de 
opzet, het falen van het beleid door het vestigen van grotere een-
tra wel erg duidelijk geworden. Hier klemt de financiële nood te 
meer omdat dit kamp om redenen, die ik daarstraks al heb ge-
noemd, reeds nu een sterke onderbezetting vertoont. 

Als laatste punt in het kader van het woonwagenbeleid wil ik 
een enkele opmerking over de zigeuners maken, een aparte, 
kleurrijke, maar naar mijn gevoel nog sterker gediscrimineerde 
groep van naar schatting 200 gezinnen. Het is niet nodig hier aan 
te halen dat ook deze groep in de nazi-tijd gedecimeerd is, maar 
nog kan men zonder overdrijven stellen dat deze groep helemaal 
niet is geaccepteerd in de gehele Europese samenleving, mis-
schien met uitzondering van Zweden. De Westhiners, de Peta-
lo's, de Hopic's verschijnen regelmatig in het nieuws omdat zij 
hetzij van gemeente naar gemeente verjaagd worden, hetzij be-
dreigd worden met uitzetting uit het land. Op dit punt reigt Ne-
derland ook zijn goede naam als toevluchtsoord te verliezen. Het 
is te begrijpen dat de VNG een beroep doet op de Minister om 
een strakker toelatingsbeleid te voeren, als er van departementa-
le zijde geen maatregelen worden getroffen om ook deze groep 
een plaats onder de zon te geven en als ook de verantwoordelijk-
heid voor deze groep naar de gemeenten wordt toegeschoven. Ik 
zou de Minister willen vragen, deze groep in zijn aandacht te be-
trekken en niet alleen in ons land, maar vooral ook in Europees 
verband overleg hierover te voeren. Het is duidelijk: deze groep 
is anders, in nog sterkere mate dan de andere woonwagenbewo-
ners, dan de gemiddelde burger, waarbij de vraag zich kan voor-
doen of de verhalen die rondom de zigeuners worden geweven 
en die doorgaans aantoonbaar onjuist zijn, niet voor een deel be-
rusten op de afgunst van de burgerman die voor het leven is ge-
bonden aan zijn huis met gespijkerd tapijt, ten opzichte van de 
zwerver die in zijn rijdend onderkomen nog iets van de nomade 
heeft bewaard. Hoe het ook zij, beschamend is het dat telkens 
weer kleine groepen als bij voorbeeld Release Haarlem in de bres 
moeten springen om te voorkomen dat een zigeunerfamilie, re-
centelijk de Joegoslavische familie Hopic, wordt uitgewezen. En 
in die situatie blijkt dan de armoede van ons woonwagenbestel, 
nl. het „leuren" langs een aantal goedwillende gemeenten om 
een plaats voor deze familie te krijgen, terwijl de mogelijkheid 
ontbreekt hen rechtstreeks aan een onderkomen te helpen. Mijn 
vraag aan de Minister is, wat hij speciaal op het gebied van de zi-
geuners nationaal of internationaal voor mogelijkheden ziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het beleidsdebat over het Ministe-
rie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heb ik naar aanleiding 
van enkele ons allen bekende en zeer actuele problemen enige 
opmerkingen gemaakt over de de bestuurstructuur van instellin-
gen op het gebied van de gezondheidszorg en de welzijnssector 
en heb ik toegezegd bij dit beleidsdebat daarover nog enkele op-
merkingen te zullen maken. Ik wil dit echter nalaten, gezien de 
beperking die wij hebben afgesproken in verband met de tijd en 
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gezien de toezegging van de Staatssecretaris van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne met betrekking tot de instelling van de 
commissie-Van der Burg. Daarom wil ik slechts de volgende 
vraag stellen. Het is nog niet helemaal duidelijk, hoe de commis-
sie-Van der Burg samengesteld zal worden of is en hoe de taakop-
dracht zal luiden of luidt. Misschien is het de Minister mogelijk 
ons vandaag hierover wat informatie te verschaffen. 

De heer Kweksilber (P.v.d. A.): Mijnheer de Voorzitter! Voor-
dat ik iets ga zeggen over het bejaardenbeleid, moet mij een an-
dere opmerking van het hart, een opmerking die te maken heeft 
met kunst en sport. Sinds vandaag is in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam een bijzonder schokkend kunstvoorwerp geëxpo-
seerd, een van de meest schokkende die ik de laatste jaren heb 
gezien. Het is een modern monument, met mensen die opgehan-
gen zijn in een soort stadion. Voor hen staat een machtig man. 
Die machtige man zou een vertegenwoordiger van de Chileense 
junta kunnen zijn of een voetbalspeler. Waarom zeg ik dit hier? 
Prof. Diepenhorst heeft vanmorgen alle mogelijke absurde sport-
gebeurtenissen genoemd. Maar het meest absurde heeft hij niet 
genoemd: het meest tragische en wanstaltige op dit gebied heeft 
zich voorgedaan enkele maanden geleden in Santiago, waar in 
het stadion vele tegenstanders van de junta werden gearresteerd. 
Sommigen werden gemarteld, vermoord. Maar weinig dagen la-
ter werd er weer gevoetbald door internationale elftallen! Dit al-
leen even ter aanvulling op de reeks absurde sportgebeurtenissen 
die vanmorgen hier naar voren is gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Bejaardenbeleid. Ik wil hierover 
slechts enkele algemene opmerkingen maken. Over dé bejaarden 
spreken, getuigt van oppervlakkigheid. Je kunt het wel hebben 
over toestanden en omstandigheden die het leven van veel oude 
mensen bepalen. Je ziet een overlijdensadvertentie, opgegeven 
door de baas van meneer O.; je leest: ,,De fabriek was zijn le-
ven". De conclusie: wanneer mensen wier leven ,,de fabriek", 
het dagelijks werk was, dit werk nooit meer mogen doen omdat 
zij 65 zijn geworden, hebben zij geen leven meer. 

Dat in onze prestatiemaatschappij de waardering van de arbeid 
- ,,arbeid adelt" - overtrokken wordt, gaan steeds meer mensen 
steeds meer beseffen. Wanneer uitsluitend de arbeid wordt ge-
zien, kunnen heel wat andere mogelijheden worden uitgesloten. 
De arbeid heeft dan de functie van een reusachtige verdovingspil 
gekregen. Veertig-, vijftigjarigen zijn doodsbenauwd om werk-
loos te worden, omdat dit tot ontwrichting van hun leven leidt. 
Wie voorgoed, op grond van zijn leeftijd, werkloos is geworden, 
is niet,,produktief", hij telt niet mee. Hij is weerloos. „Oudjes" 
dienen als object voor sentimentele liedjeszangers, gewiekste 
zakenjongens, voor bikkelharde exploitanten van sommige parti-
culiere verzorgings- en verpleegtehuizen. Jongeren kunnen al te 
vaak niet meer gewoon reageren op wat ouderen zeggen en doen. 

Als oude mensen lang genoeg als lachwekkende figuren, als 
kleuters worden bejegend, worden toegesproken, is het gevaar 
niet denkbeeldig dat zij de hun toegewezen rol langzaamaan ook 
gaan spelen. 

Deze beeldvorming houdt verband met onze maatschappelijke 
structuur (het „profijtbeginsel"). Zij houdt verband met de alge-
mene mentaliteit, met de houding van ieder van ons. Zij heeft 
ook te maken met het feit, dat al op school boven alles de presta-
tie staat. En misschien zijn bepaalde teksten in school- en jeugd-
boeken daar eveneens aan schuldig. Daarom zou het goed zijn te 
onderzoeken, hoe in deze boeken opgenomen teksten de oude 
mens benaderen. 

Ik dank de Minister voor de beantwoording van een inde vaste 
Commissie van CRM gestelde vraag hieromtrent. Ondertussen is 
mij gebleken, dat een dergelijk onderzoek „past in de doelstellin-
gen" van de werkgroep „Dokumentatieeentra voor Onderwijs 
en Opvoeding" alsmede het „Nederlandse Bibliotheek" en Lek-
tuurcentrum". Het betreft hier kinderboeken en bij het kleuter-
en basisonderwijs gebruikte boeken. Dit onderzoek ligt binnen 
het streven van deze deskundigen die het sjabloon-karakter van 
mensen en groepen in kinder- en schoolboeken analyseren. Voor 
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het voortgezet onderwijs moet nog met de Commissie Moderni-
sering Leerplan contact worden opgenomen. 

Een ander punt - waarover collega Van Kuikhet zoeven had -
is de vervolgnota Bejaardenbeleid. De Tweede Kamer ver-
weet de éérste nota nu ruim een jaar geleden, dat zij een te be-
perkte visie gaf op het vraagstuk „ouderdom". Door de Minister 
van CRM werd een vervolgnota toegezegd, waarin dieper zou 
worden ingegaan op een doelmatige coördinatie, binnen zijn de-
partement en tussen de departementen, bijvoorbeeld met het oog 
op de infrastructuur van het wonen, op aangepaste woningen 
voor oudere mensen, waarbij rekening moet worden gehouden 
met het feit dat 86 pet. van de bejaarden zelfstandig woont. Die 
tweede nota zou zich ook bezighouden met een behoefteonder-
zoek, met de „voorbereiding op de ouderdom", ook met het vor-
mingswerk. Wij mogen hopen dat dit wetenschappelijk onder-
zoek spoedig zal worden afgesloten, en dat dan zo veel mogelijk 
concrete gegevens naar buiten komen - conclusies waarop een 
duidelijk beleid gebaseerd kan worden. 

De NVV-commissie Boven 65-jarigen is van mening, dat 
ook „onderzocht moet worden, op welke wijze een flexibele 
pensionering tot stand kan worden gebracht, waarbij moet wor-
den uitgegaan van de eisen die voortvloeien uit de uitoefening 
van een bepaald beroep". 

Zelfs alles en nog wat turvende statistici zullen angst en een-
zaamheid van mensen niet „concreet", niet „precies" kunnen 
vaststellen. 

Literatuur en kunst, voor zover zij een röntgenbeeld van mens 
en maatschappij zijn, kunnen ons wel voorlichten: in wezenlijke 
literatuur en kunst van onze tijd domineren angst en vereenza-
ming, vervreemding en de onmogelijkheid om tot een dialoog te 
komen. Dit is een algemeen beeld. Wij kunnen gerust (of „onge-
rust") veronderstellen dat oude mensen nóg eenzamer zijn dan 
de mens in de produktie. Eenzaamheid en verveling (verveling 
zou men „de kleine eenzaamheid" kunnen noemen), algemene 
problemen van onze tijd, zijn voor veel ouderen nog nijpender 
vraagstukken geworden. Zij komen vaak alleen te staan te mid-
den van een verwarrende tijd, te midden van veel „vrije tijd", 
die hun vijand is geworden. 

Vakbonden, levensbeschouwelijke instellingen, andere vereni-
gingen, sociale diensten trachten die vrije tijd te vullen. Ik zal ui-
teraard niet op details van deze activiteiten ingaan. Aandacht wil 
ik wel vragen voor het sociaal-culturele groepswerk met bejaar-
den. Dit is een onderdeel van het algemene vormingswerk ge-
worden, een schakel in de keten van de éducation permanente. 
In het kader van deze activiteiten wordt de oudere mens gecon-
fronteerd met actuele zaken, met informatie, met een wereld die 
voor hem open gaat, met de dialoog, volgens Albert Camus „de 
basis van onze democratie". Ouderen vinden levensvreugde in 
en door dit sociaal-culturele werk. Zij kunnen (weer) belangsteN 
ling krijgen voor de andere (in en via de groep) en voor het an-
dere (in de samenleving). Een stapje verder: zij kunnen begrip 
krijgen voor anderen en het andere, voor jongeren en hun proble-
men bij voorbeeld. Het is dit sociaal-culturele werk dat in de ver-
volgnota van CRM een plaats moet hebben. Het kan zonder pro-
fessionele begeleiding en zonder inspraak der deelnemers niet 
functioneren. Terloops wil ik nog opmerken: natuurlijk zijn er 
oude mensen, die graag vóór hun vijfenzestigste gepensioneerd 
zouden worden. Natuurlijk zijn er heel wat ouderen die blij zijn 
met hun vele vrije tijd. Natuurlijk zijn er bejaarden, die er hele-
maal niet om treuren dat zij diverse contacten, collega's en ba-
zen eindelijk kwijt zijn. 

Driehonderd jaar geleden is dit allemaal geen probleem ge-
weest; toen werden immers maar weinig mensen oud. De Engel-
se auteur en ambassadeur in Den Haag William Temple schreef 
in 1672, over „het grootste open dorp van gans Europa", waar-
mee hij Den Haag bedoelde, en over Amsterdam: 

„In het algemeen leeft men in Nederland niet zo lang als 
in gezondere streken, en de aftakeling begint vroeg; dit 
geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, speciaal in Am-
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sterdam. Want in Den Haag (dat de gezondste streek is) heb 
ik twee vooraanstaande mannen gekend, die een flink stuk 
boven de zeventig waren en één van hen was nog zeer hei-
der van geest en goed gezond.". 

Later werd de achterstand ingehaald: in 1900 was 6 pet. van 
de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar, in 1965 was het 
9,5 pet. Nu gaan wij naar de 11 pet. toe. Dit is - letterlijk en fi-
guurlijk - een gezonde ontwikkeling. Wij komen er niet met kre-
ten over „de discriminatie van de ouderen". Dit is een hard poli-
tiek vraagstuk dat grote groepen bejaarden raakt. Dit is in belang-
rijke mate een sociaal vraagstuk. De Wereldgezondheidsorgani 
satie heeft een statistiek gepubliceerd die duidelijk maakt dat wie 
arm is, vroeger sterft. Enkele oorzaken: ongezonde woningen, 
ziek makende angst voor werkloosheid, beroepsziektes, ver-
waarlozing van ziekte al in vroeger jaren. Denkt u maar aan de 
,,twee vooraanstaande mannen" in 1672, die een „flink stuk bo-
ven de zeventig" waren. De bevoordeelden blijven bevoordeeld. 
Zij kunnen zich in elk opzicht vrijer bewegen, zij worden niet 
door neerbuigende liefdadigheid vernederd en zij behoren niet 
tot de „oudjes". 

Zo belanden wij bij de AOW, een van de hete hangijzers in de-
ze dagen. Het is voor de Regering bijzonder moeilijk te beslissen 
waar in de sociale sector de prioriteiten moeten liggen; moeilijk 
zal het ook voor de SER zijn. Misschien kan een en ander beslist 
worden door het antwoord op de vraag: „waar zijn de zwakste 
schouders"? Zij die alleen op de AOW en op de AOW plus gerin-
ge neveninkomsten zijn aangewezen, vormen bijna twee derden 
(20 pet. en ruim 40 pet.) van de oudere bevolking. De blijvende 
koppeling van de AOW aan het minimumloon is in discussie. 
De Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid neemt aan dit 
gesprek deel. In een bijdrage tot deze discussie zegt de Federatie 
onder meer: 

„Onze Federatie is zich er zeer wel van bewust, dat de 
door ons bepleite blijvende koppeling van de AOW aan het 
minimumloon grotere financiële konsekwenties heeft dan 
wanneer tot ontkoppeling zou worden overgegaan. Zij is 
echter van oordeel, dat, waar een herbezinning op het pak-
ket sociale voorzieningen noodzakelijk zou zijn, deze zich 
in laatste instantie zou dienen te richten op die voorzienin-
gen, waaronder de AOW, welke de ekonomisch zwakkeren 
in onze samenleving een minimum inkomensgarantie bie-
den. 

In het kader van een inkomensbeleid, gericht op verklei-
ning van de inkomensverschillen, zou het bovendien onbe-
grijpelijk zijn, wanneer nu juist degenen met de laagste in-
komens daar minder van zouden mogen profiteren.". 

De meesten willen toch wel ouder worden? Waarom anders 
zoveel hulpverleners? En als het even wil, is de jongeren van nu 
een lang leven beschoren. Ze worden 65 en ouder misschien. En 
maar hopen dat het dan geen doodzonde meer is in plaats van al-
leen maar een nijvere bij, gewoon mens te zijn. In haar overtui-
gend en wrang boek over de ouderdom heeft Simone de Beau-
voir een antwoord gegeven op de vraag: 

„Hoe zou een maatschappij er uit moeten zien om de 
mens, wanneer hij oud is, een mens te laten blijven? Het 
antwoord is eenvoudig: hij zou altijd als mens behandeld 
moeten zijn geweest.". 

Mevrouw Wassen-van Schaveren (D'66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ook ik zal, in de hoop enig nieuw licht te laten schijnen, op 
de problemen ingaan die wij als ordelijk lijkende samenleving 
met de woonwagenbewoners hebben en op de problemen die de 
woonwagenbewoners met ons hebben. Van daaruit wil ik op een 
rijtje zetten van welk beleid van de centrale overheid wij het 
meeste resultaat verwachten. 

De problematiek rond de woonwagenbewoners gaat ons zeer 
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ter harte. Puur financieel gezien is het maar een klein onderdeel 
van de begroting van CRM maar de waarden die erbij aan de or-
de komen zijn wel degelijk groot. Slaagt onze samenleving erin 
de vrijheidsrechten van een electoraal en economisch oninteres-
sante en een bestuurlijk uiterst lastige groep mensen te respecte-
ren? Is waardering van pluriformiteit in levenswijze, die verder 
gaat dan het tolereren van een paar kunstenaars door burgers en 
bestuurders, op te brengen? Zijn wij zover met ons moderne ar-
senaal van onderwijs- en begeleidingstechnieken dat wij isole-
ment, maatschappelijke achterstand en afhankelijkheid kunnen 
helpen omzetten in gelijkwaardigheid en zelfstandigheid en sla-
gen wij erin om in onze ingewikkelde maatschappij diepgaande 
conflicten tussen belangengroepen, ieder met hun eigen machts-
middelen, te doorbreken en op te lossen? 

Veel problemen van woonwagenbewoners zijn al genoemd. 
Zij leven in meestal grote overvolle kampen, met weinig privacy, 
slechte voorzieningen, sloopmateriaal in het woongebied en ont-
breken van gemeenschapsgevoel ten gevolge van de schaalver-
groting van de kampen, veel ruzie door rivaliserende families die 
in afkomst en welvaartsniveau aanzienlijk verschillen, geen mo-
gelijkheid aan conflicten te ontkomen door weg te trekken, want 
er zijn geen standplaatsen genoeg. De heer Mater noemde het ge-
tal 800, ik kom dichter bij de 900 als het gaat om het tekort. Er is 
te weinig werk, gedeeltelijk samenhangend met de regionale con-
centratie en verder door het wegvallen van traditionele activitei-
ten als kleinhandel en gereedschapslijpen en ontstaan van mo-
derne methoden van afvalverwerking. 

De kampscholen voor de kinderen hebben een laag niveau. De 
kinderen groeien geïsoleerd op. Een stimulerend klimaat om te 
leren ontbreekt; 40 pet. verzuimt de school. Er is weinig contact 
met de burgerij, onder meer door de plaats van de kampen buiten 
de bebouwde kom; de beeldvorming over en weer is negatief. 
Opbouwwerk, verplicht volgens de woonwagenwet, verloopt 
moeizaam en stoot op veel wantrouwen en apathie. De enkele 
mensen uit de burgerij die men wel vertrouwt, worden plat gelo-
pen voor alle mogelijke adviezen en verzoeken om brandjes te 
blussen. De gemeenten hebben lang niet allemaal aan hun ver-
plichting voldaan om mee te doen aan de stichting van centra en 
hanteren bijstandsuitkeringen soms als doorrijpremie. Gemeen-
teambtenaren worden tot wanhoop gedreven door de eisen die 
woonwagenbewoners op tafel leggen en door het vertoon van 
macht via bezorgen van overlast en dreigementen. In 1970 trok 
ruim 60 pet. voor kortere of langere tijd van de bijstand, terwijl 
enig inzicht in het inkomen van individuele aanvragers ontbrak 
en ontbreekt. Het beheer van de centra is vaak onduidelijk en 
onvoldoende geregeld, het optreden van de politie niet zelden 
criminogeen, dat wil zeggen eerder criminaliteit bevorderend 
dan bestrijdend door overmatig gebruik van machtsmiddelen, ge-
bruik maken vaji criminele leidersfiguren voor het bewaren van 
de orde en daardoor het onvoldoende beschermen van getuigen 
en van bedreigden. Gedeputeerde staten hebben nauwelijks ge-
bruik gemaakt van hun recht om gemeenten aan te wijzen om 
zelf een woonwagencentrum in te richten of deel te nemen aan 
een gemeenschappelijke regeling. De rijksoverheid is er niet in 
geslaagd een samenhangend beleid te voeren, hetgeen niet te 
verwonderen is met een betrokken zijn van negen departemen-
ten! Ook zijn de pogingen mislukt om één gesprekspartner na-
mens de woonwagenbewoners te krijgen met een duidelijke ach-
terban, opdat niet, zoals bij de totstandkoming van de nieuwe 
woonwagenwet, over de hoofden van de betrokkenen heen be-
langrijke beslissingen zouden worden genomen. Een commissie 
van advies vult dit gat gedeeltelijk. Maar bij overleg op verschil-
lende niveaus blijkt steeds zowel gebrek aan kennis van het jar-
gon, als van vergader- en onderhandelingstechniek een nauwe-
lijks te overbruggen kloof. 

Van welk beleid verwachten wij nu op den duur een oplossing 
voor de problemen? Wij geloven niet in een allesomvattend ef-
fect van één maatregel in de zin van: 900 standplaatsen in kleine 
kampen en alles is opgelost. Er zullen gelijktijdig een aantal 
maatregelen genomen moeten worden die processen op gang 
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brengen waarvan wij het eindpunt niet kunnen voorzien: doel-
stellingen als „maatschappelijk en cultureel welzijn bevorderen" 
(memorie van toelichting) of „integratie met behoud van eigen 
identiteit" (Vereniging van Woonwagenbewoners) kunnen op dit 
moment niet concreet gemaakt worden. De huidige noodsituatie 
en het ontbreken van een volwaardige gesprekspartner belem-
meren het zicht op een dergelijke, mogelijk mooie toekomst. 

Welke processen moeten daarom op gang gebracht worden'? In 
een beleidsplan als door de memorie van toelichting wordt aan-
gekondigd, kan alleen de eerste fase worden ingevuld, maar er 
kan veel tegelijk en op verschillende niveau's. Hier gaat het om 
het beleid van de rijksoverheid. 

De rijksoverheid moet druk gaan uitoefenen op gedeputeerde 
staten om op hun beurt gemeenten ertoe te bewegen woonwa-
gencentra te openen. Een wetswijziging moet worden voorbereid 
voor het geval deze zachte aandrang niet tot het gewenste resul-
taat van 900 standplaatsen erbij leidt. Gedeputeerde staten zou 
bij voorbeeld kunnen worden verplicht tot het vaststellen van 
een provinciaal woonwagenplan dat de gemeenten niet bindt of 
juist wel bindt op verzoek van een aantal gemeenten die het niet 
eens kunnen worden en de bevoegdheid van gedeputeerde staten 
om gemeenten te ontheffen van hun plicht tot het inrichten van 
een centrum zou kunnen worden beperkt. Bij wijziging van de 
Wet op de ruimtelijke ordening zou vooral verkorting van de pro-
cedure van totstandkoming van een bestemmingsplan het instru-
mentarium om tot uitbreiding van het aantal standplaatsen te ko-
men en om invloed op de plaats van het centrum uit te oefenen 
vergroten. De Minister van CRM zou een meer uitgesproken 
coördinerende bevoegdheid ten aanzien van het woonwagenbe-
leid moeten hebben en ontheffingen van het staan op een cen-
trum moeten kunnen verlenen. Artikel 18 zou geen belemmering 
mogen inhouden voor het ontstaan van kleine centra door de 
rijksbijdrage te koppelen aan een minimum van 40 wagens. Uit 
de wet zou verder moeten worden geschrapt het dwingend voor-
schrijven van maatschappelijke dienstverlening aan woonwagen-
bewoners als enige groep in de Nederlandse samenleving. Dit is 
te discriminerend en te betuttelend, hoe goed bedoeld ook. De 
rijksoverheid moet belangenorganisaties van woonwagenbewo-
ners steunen financieel en met mankracht, zowel landelijk, als 
plaatselijk, om daarmee bureaukosten te dekken en via opbouw-
werk een kader te kweken van ..eigen mensen" die de kloof in 
het overleg tussen woonwagenbewoners en overheden kunnen 
overbruggen en uiteindelijk hopelijk de apathie van de mensen 
kunnen doorbreken om samen met hen in te vullen wat het uit 
eindelijke perspectief van het beleid moet zijn. 

Ik geloof niet zo in wat Van Wijk heeft gezegd in beschuldi-
gende vorm over het horen van de bewoners zelf en in wat Mater 
heeft gezegd over het instellen van een onderzoek naar de be-
hoeften van de woonwagenbevolking. Ik denk dan altijd meteen 
aan een onderzoek, dat ik in het begin van mijn studententijd heb 
gedaan naar de behoeften op het gebied van studentenhuisves-
ting. Dat was in een tijd, dat er een enorme nood was, nauwelijks 
aanbod van kamers, hele kleine hokjes, geen sanitaire voorzie-
ningen, vreselijk moeilijke hospita's. Niemand had in die tijd een 
behoefte onder woorden kunnen brengen inzake voorzieningen, 
zoals ze later zijn gerealiseerd. Ik noem kamers van minstens 
drie bij vier meter, zoveel douches per student, zoveel gemeen-
schappelijke voorzieningen, t.v.-kamers, enz. Naar mijn mening 
is eerst een proces nodig om de woonwagenbewoners te brengen 
tot mondigheid, tot kunnen meepraten en het hanteren van over-
legtechnieken, voordat we aan een dergelijke behoeftenpeiling 
toe zijn. 

Aan subsidiëring van de belangenorganisaties zou de voor-
waarde van de verenigingsvorm moeten worden verbonden. Een 
termijn moet worden gesteld waarbinnen de achterban moet zijn 
gerealiseerd, liefst als één gesprekspartner voor de overheid. In-
middels moet het overleg tussen overheid en vertegenwoordigers 
erop gericht zijn door wijze van overleg en resultaten de woon-
wagenbewoners vertrouwen te laten krijgen in hun vertegen-
woordigers. Onderlinge communicatie, bij voorbeeld door mid-

del van een speciale krant, moet worden bevorderd en dus finan-
cieel worden gesteund. 

Er komen richtlijnen voor bijstandsuitkeringen aan woonwa-
genbewoners: een koepelregeling. Op zich zelf handig en recht-
vaardig, maar deze regeling moet nu weer niet gaan fungeren als 
instrument om een woonwagenbeleid te voeren. Het toekennen 
van bijstand moet juist weer zoveel mogelijk gebeuren op basis 
van behoeften van individuen. Laat bij voorbeeld de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten op zich nemen dat mensen zoals 
woonwagenbewoners juridische bijstand krijgen bij het aanvra-
gen van bijstand. De aanschaf van nieuwe wagens moet zo snel 
mogelijk weg bij de bijstandsuitkeringen en terechtkomen waar 
het thuis hoort, zoals door velen is gezegd, nl. bij volkshuisves-
ting. Uit de memorie van toelichting spreekt toch weer een ver-
strengeling van bijstandsbeleid en woonwagenbeleid, die ons 
juist een van de oorzaken lijkt van de machtsstrijd tussen bewo-
ners en ambtenaren van de laatste jaren. De activiteiten van de 
publiciteitsadviseur die CRM heeft aangetrokken om de beeld-
vorming van woonwagenbewoners en burgerij te verbeteren zou-
den zich ook moeten uitstrekken tot het programma van de oplei-
ding van ambtenaren, omdat daarin veel onzin schijnt opgeno-
men te zijn. 

De rijksoverheid zou een onderzoek moeten instellen naar mo-
gelijke voordelen die door de woonwagenwereld worden ge-
noemd met betrekking tot niet-automatisch verwerken van meta-
len en andere restanten; positieve resultaten van dit onderzoek 
zouden kunnen worden gebruikt bij het stimuleren van het weer 
op gang komen van vraag en aanbod van werk op het gebied van 
de deskundigheid van woonwagenbewoners. 

Voor een overgangs- en deëscalatiefase van beperkte duur 
zouden landelijk enkele mensen moeten worden vrijgemaakt 
voor een taak van consultatiegever voor iedereen die bij de uit-
voering van het woonwagenbeleid betrokken is: bijstandsambte-
naren, politie, burgemeesters, onderwijzers, etc. Als consultatie-
gevers zouden mensen moeten worden aangetrokken, die de 
laatste jaren ervaring hebben opgedaan met het succesvol voor-
komen van uitslaande branden en het behouden van het vertrou-
wen van woonwagenbewoners. Doel van de consultatie moet 
zijn: in het veld zo min mogelijk aparte regelingen, voorzienin-
gen en aparte functionarissen voor woonwagenbewoners, omdat 
dit onvermijdelijk leidt tot isolement en afhankelijkheid van deze 
groep; zo veel mogelijk de bestaande voorzieningen toegankelijk 
maken, zoals ook de memorie van toelichting zegt, maar dan bij 
voorkeur in onze visie via steun en voorlichting in de overgangs-
fase aan de functionarissen, dan liever via het vasthouden van de 
hand van de woonwagenbewoner. 

In het verlengde hiervan ligt onze opvatting over kampscholen 
of burgeronderwijs. Ook gezien de opvattingen van woonwagen-
bewoners over kampscholen moet deelname aan het gewone on-
derwijs bevorderd worden, maar dan ook voor alle kinderen; ik 
denk niet aan een halve zeer slechte oplossing, die ik voorgesteld 
heb gezien, waarbij de moeilijke gevallen in het kamp blijven. 
Problemen met kind of ouders en de school moeten in diè relatie 
worden opgelost en hiertussen moet weer niet een aparte functi-
onaris gaan bemiddelen. De onderwijzer moet ergens terecht 
kunnen met specifieke problemen: bij de landelijke consultatie-
gevers om de woonwagensubcultuur te leren begrijpen en bij een 
schooladviesdienst in geval van zorg om individuele kinderen, en 
dat zijn de meesten, mijnheer de Voorzitter! 

Het laatste lijntje wat volgens ons door CRM moet worden uit-
gezet is opdracht geven voor een onderzoek waarbij kortlopende 
evaluatiestudies worden verricht van de in gang gezette ontwik-
kelingen. De uitkomsten van deze evaluatie moeten dienen voor 
bijsturen van het beleid en voorbereiden van de volgende stap. 
Vooral bij het starten van een dergelijk experimenteel beleid ge-
richt op deëscalatie, opheffen van afhankelijkheid, stimuleren 
van werken aan een eigen plaats in de samenleving, waarvan nie-
mand kan voorspellen hoe die eruit ziet, moet voortdurend op 
basis van redelijk objectieve gegevens worden bijgestuurd. On-
der andere zal steeds opnieuw, samen met de vertegenwoordi-
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gers van de woonwagenbewoners, bekeken moeten worden, 
welke tegenprestaties van de woonwagenbewoners door overhe-
den en andere burgers met redelijkheid kunnen worden geëist: 
eigenlijk gebruik van de bijstandswet, belastingen en dienstverle-
ning betalen, wensen door overleg nastreven in plaats van door 
afdwingen, eigen woonomgeving leefbaar houden, opsporing 
van strafbare feiten niet belemmeren, aan leerplicht voldoen. 

De eisen, die het meer ordelijke deel van de burgers aan de 
woonwagenbewoners wil stellen, moeten worden bezien tegen 
de achtergrond van de mogelijkheden om aan die eisen te vol-
doen, de aanwezigheid van voorwaarden om als zelfbewuste 
subcultuur te kunnen bestaan en de tolerantie, die ten opzicte 
van andere groeperingen wordt opgebracht bij het zich niet hou-
den aan de wet en gemeenschappelijke regelingen. Wij zouden 
graag van de Minister horen, of hij het met onze visie eens is, of 
hij een dergelijk experiment met een zogenaamd „open einde" 
wil starten en of hij bij de volgende begroting ook de nodige mid-
delen op tafel kan brengen en of hij in de nieuwe memorie van 
toelichting een aantal daden zal aankondigen. 

Ik zou nog veel meer voorbeelden willen uitwerken, mijnheer 
de Voorzitter, waarbij een welzijnsbeleid - gericht op verbete-
ring van de kwaliteit van het leven en aangevoerd door het Mi-
nisterie van het CRM - één gigantisch experiment is met een on-
zeker perspectief. Daarbij kunnen wij niet verder kijken dan de 
eerste stap van het gelijktijdig op gang brengen van een aantal 
processen. 

Omdat ik weet een open oor te vinden bij de bewindslieden en 
ambtenaren voor het zoeken naar nieuwe wegen in het welzijns-
beleid - waardoor een half woord genoeg is - wil ik een enkel 
punt noemen. Bij de algemene beschouwingen heb ik gepraat 
over het in de knel komen van mensen en groeperingen door 
maatschappelijke ontwikkelingen en door de overheid geïnitieer-
de veranderingen. Het gaat daarbij niet om bepaalde gedepri-
veerde groepen maar om in principe alle groeperingen in de Ne-
derlandse samenleving, die op bepaalde momenten of in bepaal-
de fasen van hun leven risico's lopen. 

Het welzijnsbeleid moet gericht zijn op het opsporen en weg-
nemen van knelpunten in systemen en daarbij degenen die toch 
afhaken begeleiden en verzorgen. Dit zou ik de beschermende 
kant van het welzijnsbeleid willen noemen. Daarbij wil ik wijzen 
op het risico van een zorgend image van de overheid, waardoor 
overspannen verwachtingen worden gewekt ten aanzien van ma-
teriële en immateriële zekerheid en welzijn; verwachtingen die 
nooit kunnen worden gehonoreerd en die de relatieve deprivatie 
van bepaalde groeperingen vergroot en zelfs ondragelijk maakt. 
Misschien dat uitingen van motiefloos geweld als bij voorbeeld 
bij de wedstrijd Feyenoord-Tottenham hiermee samenhangen. 

Een ander aspect van het beleid zou zoiets als ,,toerustingsbe-
leid" moeten heten; het is even belangrijk als het beschermen en 
komt nog nauwelijks uit de verf. Hieronder valt in mijn visie het 
gebrek aan toegerust-zijn van ouders en gezinsvervangende be-
geleiders van jonge kinderen het eerst op. Het is tenminste voor-
lopig de laatste keer dat ik kan wijzen op de grote onzekerheid en 
de crisissituaties, die zich in vele gezinnen voordoen en waarbij 
anticiperende voorlichting, ouderopvoeding, en lage drempels 
naar professionele begeleiders veel ellende voorkomen en bo-
vendien een betere toerusting realiseren om toekomstige crises 
op welk gebied dan ook door te komen. 

Wat na het gat van de eerste levensjaren - het gat in het beleid, 
wel te verstaan - het eerst opvalt, is het gebrek aan aandacht van 
de overheid voor het probleem van de toenemende interdepen-
dentie van maatschappelijke groeperingen, terwijl een gemeen-
schappelijk perspectief ontbreekt, evenals het instrumentarium 
van sociale vaardigheden en overlegstructuren om tot beslissin-
gen te komen, die door alle partijen gedragen worden. 

Een voorbeeld, waarin de machteloosheid in dit opzicht duide-
lijk wordt gedemonstreerd, is de situatie in Dennendal. Ik hoop 
dat het werken binnen het departement aan nieuwe bestuurs-
structuren in de welzijnszorg o.a. in het licht van deze problema-
tiek zal verlopen. 
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De heer Agterberg (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! De hei-
der geformuleerde beleidsvisies van de Minister en de Staats-
secretaris hebben aan de overzijde van het Binnenhof een ruime 
instemming verkregen. Wij zijn daar blij mee. Ook wij steunen 
van harte dit beleid omdat het terecht een benadrukking geeft 
van het welzijnsbeleid binnen het geheel van het regeringsbeleid 
en daarbij een bijzonder zwaar accent legt op de mensen achter 
in de rij, die al bijna niet meer durven hopen, dat toegang tot wei-
vaart en welzijn voor hen ééns mogelijk wordt. 

Wij hopen, dat beide lijnen in de komende begrotingen nog 
krachtiger worden doorgetrokken en wij erkennen graag, dat wij 
wat dit betreft alle vertrouwen hebben in beide bewindslieden. 

Ik wil daarom slechts een paar korte opmerkingen maken. Ik 
ben niet zo gelukkig met de CBS-gegevens die op blz. 4 van de 
memorie van toelichting zijn afgedrukt en die sindsdien niet al-
leen meespelen in de beleidsoverwegingen van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk, maar ook op andere departemen-
ten. De feitelijkheid van de gegevens wil ik niet ontkennen. Wel 
wil ik de vraag stellen, of zo'n tabel mede bepalend mag zijn 
voor het beleid. 

Er zijn namelijk belangrijke factoren die er niet in tot uiting ko-
men, zoals de bereikbaarheid van de voorzieningen in uitgestrek-
te, dunbevolkte gebieden. Er komt ook niet in tot uiting of de 
voorzieningen zelf vergelijkbaar zijn. Zo zal het vanzelf duidelijk 
zijn, dat men meer voorzieningen voor bejaarden dient te vinden 
waar het percentage van de bejaarde burgers hoger is. 

Bovendien heb ik de indruk dat als „decentralisatie" meer het 
beleid van CRM had gekenmerkt er wel eens een grotere diversi-
teit in de voorzieningen aanwezig had kunnen zijn. Kleinere 
woonkernen behoeven niet tevreden te zijn met minder voorzie-
ningen, maar soms kunnen zij toe met andere voorzieningen. 

Er is duidelijk gesteld dat het beleid kiest voor decentralisatie. 
Toch zijn de resultaten van die decentralisatie nog niet zo speur-
baar. Het lijkt zelfs soms alsof het klimaat nog niet gunstig is 
voor een praktische aanpak ervan. Moeten wij toch op de gewes-
ten wachten? Dat lijkt ons echt niet wenselijk en ook niet overal 
nodig. 

De Minister zal in dit verband begrijpen, dat ik het betreur dat 
de zorg voor de Friese cultuur met name niet in de memorie van 
toelichting wordt genoemd. Duidelijk is, dat zeker wat betreft 
Friesland niet met decentralisatie gewacht behoeft te worden op 
de gewesten. Friesland is immers een duidelijke culturele een-
heid en het wil uitdrukkelijk ook een bestuurlijke eenheid blij-
ven. De staten van Friesland hebben zich zelfs intussen duidelijk 
uitgesproken voor wat men noemt: culturele autonomie van min-
derheden. 

Hebben wij daarom niet op korte termijn een duidelijk zicht 
nodig op de vraag hoe decentralisatie praktisch meer kan worden 
gerealiseerd en ook op de vraag hoever men met decentralisatie 
kan gaan zonder schade te doen aan de zorg voor het welzijn? 
Wij hebben namelijk beslist begrip voor de spanning die tussen 
verschillende beleidsverlangens aanwezig kan zijn. Daarom 
moet ook de laatste vraag worden gesteld : Hoever kan men met 
decentralisatie gaan? 

Wij zijn daarbij wel van mening, dat decentralisatie en coördi-
natie elkaar niet behoeven te bijten. Het lijkt ons mogelijk, de de-
centralisatie te benadrukken en tegelijk uit te spreken, dat wij de 
noodzaak van coördinatie op het terrein van het welzijn heel 
goed beseffen. Wij waarderen het dan ook zonder meer positief, 
dat de Minister zich zelf ook uitdrukkelijk ziet als een coördine-
rend minister. Aan de overzijde van het Binnenhof is al veel over 
de coördinatie gevraagd, gezegd en verduidelijkt. 

Eigenlijk willen wij graag alleen nog de bijzondere aandacht 
van de bewindslieden vragen wat betreft de coördinatie van de 
zorg om de werkgelegenheid en de zorg om het welzijn. Vele be-
stuurders ervaren soms een tegenstelling tussen de mentaliteit 
die nodig is voor natuurbehoud en milieubeheer en de mentaliteit 
die nodig is om de werkgelegenheid te bevorderen. Daarom lijkt 
het ons van groot belang, dat CRM van meet af aan de kans 
krijgt, ertoe bij te dragen dat de zorg voor de werkgelegenheid en 
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de zorg voor het welzijn in één samenhangend beleid worden be-
vorderd. Dit lijkt ons voor de nabije toekomst één van de belang-
rijkste knelpunten te zijn. 

Een andere opmerking sluit aan bij de vraag die de heer De 
Vries vanmorgen al stelde. Ook wij hebben wel wat zorg omtrent 
de „kabel". Op zich biedt het gebruik van de kabel bijzonder 
aantrekkelijke mogelijkheden. Het spreekt vanzelf, dat mijn 
fractie vooral hoopt op benadrukking van de mogelijkheden die 
tot democratisering en samenlevingsopbouw kunnen bijdragen. 
Beschikt de Minister echter wel over voldoende instrumenten 
om de ontwikkeling in de hand te houden, nu Nederland intussen 
bekabeld wordt door de commerciële ondernemingen'? 

Ten slotte wil ik uitspreken, dat wij nog steeds twijfels hebben 
wat de F2-functie betreft. Het principe is duidelijk, ik wil met het 
principe ook wel meegaan. De twijfel betreft de vraag, of de 
cliënten er zelf over het algemeen wel van overtuigd waren, dat 
deze voorziening zo'n prioriteit moest hebben. Onze twijfel be-
treft voorts de mogelijke vulling van de functie. 

Ter voorkoming van spanning en frustratie bij een eventuele 
negatieve uitkomst van de evaluatie van het experiment lijkt het. 
nu de werkers er eenmaal zijn, gewenst, dat het departement ac-
tief blijft aandringen op een praktische, duidelijke omschrijving 
van deze werksoort. 

De heer Eisma (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik tot 
een selectie moet komen van de onderwerpen voor dit beleidsde-
bat dan betreft deze merkwaardigerwijze een aantal van dezelfde 
onderwerpen, die bij een vorig beleidsdebat over dit ministerie 
werden behandeld. Eigenlijk zou dit onnodig moeten zijn, omdat 
te verwachten was, dat dit kabinet onze bezwaren tegen een vo-
rig beleid voor het grootste deel zou wegnemen. Misschien 
wordt een en ander veroorzaakt door het feit, dat ook deze Mi-
nister en Staatssecretaris bij hun aantreden een begroting 
1973/1974 aantroffen, die reeds te ingrijpend door hun voorgan-
gers was voorbereid om nog wezenlijk te veranderen en een jaar 
regeren te kort is om een beleid te kunnen beoordelen. De bete-
kenis van dit beleidsdebat ligt dan ook voornamelijk in de beïn-
vloeding van de voorbereidingswerkzaamheden door beide be-
windslieden van de komende begroting. 

Natuurbescherming is een belangrijk onderdeel van dit mini-
sterie en wij zijn van mening, dat de Staatssecretaris hierbij een 
grote betrokkenheid toont. Tijdens de installatie van de voorzit-
ter van de Natuurbeschermingsraad sprak hij over een wanver-
houding tussen het gewicht, dat door grote delen van de bevol-
king aan het behoud van de natuur wordt gegeven en de wijze 
waarop het natuurbeschermingsbeleid door de overheid wordt 
uitgevoerd. Wij verwachten dan ook dat de inhaalmanoeuvre on-
der andere in de vorm van een verruimd aankoopbudget gestalte 
zal krijgen. Hiermee samenhangend vragen wij ons af. wat er te-
recht is gekomen van de voorgenomen regeling, waarin particu-
liere eigenaren van natuurterreinen een financiële bijdrage wordt 
geboden, indien zij hun bezit naar natuurbeschermingsmaatsta-
ven in stand houden en beheren. Wat is de relatie van deze rege-
ling met de bijdragen aan particulieren wier terreinen voor het 
publiek toegankelijk zijn: de zogenaamde bosbijdrageregeling? 

Mijn eerste parlementaire activiteit had door middel van een 
schriftelijke vraag op dit laatste betrekking. F.en vraag die nog 
steeds actueel is en die ik dan ook nu herhaal: Waarom worden 
deze bosbijdragen die, naar ik meen, nog steeds sinds 1966 ge-
fixeerd zijn, niet verhoogd en waarom geldt deze regeling niet 
voor kleinere boseenheden, bij voorbeeld vanaf 5 ha, en geldt de-
ze regeling al voor natuurterreinen zoals woeste grond, heidevel-
den e.d.? Zou bij voorbeeld een Kroondomein, waarvan delen 
bos en overige natuurgebieden niet opengesteld zijn, maar waar-
in wel bustochten worden georganiseerd met ongeveer 40 000 
bezoekers per jaar niet geheel onder de bosbijdrageregeling moe-
ten vallen? Ten aanzien van de nationale parken en nationale 
landschappen is het afgelopen jaar een jaar geweest van afwach-
ten van adviezen of interimadviezen, waarbij wij ons moeten be-
denken dat bij nog even langer wachten het allemaal niet meer zo 
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hoeft, omdat er dan eenvoudig niets meer te redden valt. Dit 
klemt des te meer als wij ons realiseren, dat voordat tot toepas-
sing van eventuele wettelijke regelingen kan worden overgegaan 
er jaren verstrijken. Wat er wel veranderd is in het afgelopen 
jaar, is dat er niet meer van landschapsparken mag worden ge-
sproken, omdat het agrarisch bevolkingsdeel zich dan plotseling 
parkwachter zal gaan voelen; en dat klinkt zo naar. Vandaar: 
,,de nationale landschappen'*. Ook de RIN-studie naarde draag-
kracht van de Veluwe is een zorglijk geheel, omdat, hoewel de 
studie op zich zelf goed is, deze pas over enige jaren klaar is. De 
aantasting van onze natuurgebieden en landschappen gaat im-
mers gestaag door, waarop ik nog terugkom als ik straks nader 
over de Veluwe kom te spreken. 

Waarom is een zo lange tijd gemoeid met aanwijzing van 
proefgebieden van nationale landschappen? Wat is er met de 
tweemaal f 100 000 gebeurd, die in de begroting werden opge-
voerd als kosten van voorbereidingen onderzoek in verband met 
de nationale parken en landschappen? Was het niet de bedoeling 
deze gelden voor bepaalde proefgebieden reeds gedurende dit 
jaar te bestemmen? Omdat men door alle vertragingen de loop 
van de procedure uit het oog verliest, verzoek ik de bewindslie-
den om een overzicht van de reeds verschenen en de nog te ver-
schijnen nota's op het gebied van nationale landschappen en na-
tionale parken; ik denk aan die van de commissie-Verhoeve. 
Kunnen wij in de aanstaande zomer een nota nationale land-
schappen tegemoet zien of loopt een nadere oplossing toch weer 
stuk op de financiële tegemoetkomingen aan de landbouw in de-
ze gebieden? Ook de heer Vermeer stelde analoge vragen. 

Op korte termijn zijn drastische maatregelen vereist; dat wil ik 
met het voorbeeld van de Veluwe nader toelichten. Hoewel gelij-
ke beschouwingen zijn te houden voor Z.W.-Drenthe, N.W.-
Overijssel, de Achterhoek, Waterland e t c . licht ik de Veluwe 
eruit vanwege het uitstekende ,,Veluwe-initiatief." Dit bestond 
uit een perscampagne in 4 dagbladen, in de vorm van 24 inter-
views - waarbij de Staatssecretaris ook betrokken is geweest -
over de toekomst van dit gebied. Deze actie bracht feiten naar 
voren die wij merendeels reeds kenden, maar het is goed daarvan 
regelmatig te horen opdat men zich bewust blijft van de onttake-
ling van natuurgebieden. Een gecoördineerde aanpak is noodza-
kelijk, juist omdat er zoveel belangengroepen bestaan, die alle-
maal iets op of met die Veluwe willen gaan doen, zoals boer, na-
tuurbeschermer, recreant, jager, houtproducent, stiltezoeker, 
rallyrijder, campingexploitant, wegaanlegger, stadsuitbreider en 
waterinfiltrant. Indien deze tegenstrijdige belangen worden on-
derkend, zal men een principiële keuze moeten maken voor het 
natuurbelang. Als wij over de Veluwe spreken dan horen daar 
wegaanlegger, stadsuitbreider en naar mijn mening ook waterin-
filtrant niet bij. Zijn de bewindslieden het hiermee eens? 

Er moet nu worden ingegrepen opdat in ieder geval geconsoli-
deerd wordt wat in de toekomst een permanente status zal krij-
gen. Dat er behalve een reeds langer aanwezig misbruik van de 
grond op de Veluwe, zoals die van militaire oefenterreinen, 
vliegvelden en wegen, nog steeds nieuwe aantastingen bij ko-
men, bewijzen een willekeurig aantal voorbeelden van de laatste 
tijd. Te denken is hierbij aan het plan van een hoge defensiemast 
midden in een prachtig gebied nabij Uddel en Garderen, de zo-
juist geopende uitbreiding voor radio-Kootwijk in de vorm van 
observatiekoepels en het voornemen om een proefinfiltratie te 
verrichten in het Kroondomein. Zulke aantastingen die zich bij 
wijze van spreken elke dag opnieuw weer aandienen, zullen ge-
stopt moeten worden. Wat denken de bewindslieden over het 
voorstel van het ,,Veluwe-initiatief" om een plicht van informa-
tie aan de Minister van CRM in te stellen, dat wil zeggen dat elk 
initiatief waardoor het Veluwemassief aangetast wordt, aan hem 
gemeld moet worden? In eerste instantie zou dan vanuit dit mi-
nisterie nagegaan kunnen worden welke wettelijke mogelijkhe-
den bestaan om tegen een ongewenst grondgebruik wettelijk be-
zwaar te maken. De werkingssfeer van de Natuurbeschermings-
wet zal uitbreiding behoeven tot cultuurhistorische waarden in 
het landschap. Dan heeft de Minister van CRM een eigen wette-
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lijk instrument om zelf ongewenste invloeden in toekomstige na-
tionale landschappen tegen te gaan. Kan over de voorgenomen 
wijzigingen van de Natuurbeschermingswet iets worden medege-
deeld en is de Staatssecretaris van mening, dat hiermee op be-
trekkelijk korte termijn een oplossing kan worden geboden voor 
het zoeven geschetste probleem van voortdurende aantasting 
van onze nationale landschappen? Als in de Natuurbescher-
mingswet tevens beheersmaatregelen kunnen worden vastge-
steld, kan er niet alleen behouden worden wat er is. maar kan 
ook creatief aan de slag worden gegaan in de onder deze wet val-
lende gebieden. Zonder te veel op de details daarvan in te gaan, 
geeft het „Veluwe-initiatief" nu reeds een differentiatie aan 
door de Veluwe niet als één beheersgebied te beschouwen, maar 
een indeling te maken in drie eenheden, namelijk potentieel 
hoogwaardig natuurgebied, park- en cultuurlandschap en gebie-
den waar een sterkere recreatieve druk niet bij voorbaat is uitge-
sloten. Vanuit een dergelijk plan zouden de beheersmaatregelen 
kunnen worden toegepast. 

Mijnheer de Voorzitter! De memorie van toelichting vermeldt 
op blz. 21 waardering voor activiteiten op het gebied van natuur-
behoud van actiegroepen, wetenschappelijke werkgroepen en 
andere particuliere initiatieven. In mijn vrije tijd zit ik ook in 
zo'n soort groep. Opvallend is de geringe financiële armslag 
waarmee deze groepen te kampen hebben. Wil zo'n groep zich 
manifesteren dan worden toch al op zijn minst kosten voor rap-
portering en vergaderingen gemaakt, die zeker in eerste instantie 
uit eigen zak moeten worden betaald. Het gevaar bestaat dat fi-
nancieel zwakke groepen niet tot actie kunnen overgaan. Daar-
om zou een algemene landelijke regeling voor tegemoetkoming 
in de basiskosten van een actiegroep overweging verdienen. Na-
tuurlijk moeten de voornemens en resultaten van deze groepen 
een constructief karakter hebben om voor een bijdrage in aan-
merking te komen. Dit zou ter beoordeling van een onafhankelij-
ke commissie, bij voorbeeld provinciale milieuraden, kunnen 
worden overgelaten. In de memorie van toelichting staat ook dat 
de opbrengst van de „Actie Natuur" wellicht financiële steun 
kan verlenen aan organisaties die natuurbehoud verdedigen. Hoe 
weten deze groepen en aspirant-groepen echter dat zij hiervan 
geld kunnen ontvangen? Hoe vinden zij de weg naar deze fond-
sen, als zij enige notie hebben? Is de Minister niet van mening 
dat juist dit ministerie in dezen een leidende en stimulerende rol 
moet vervullen door middel van de zoeven vermelde werkwijze, 
dus door het vaststellen van algemene regelen, zodat ieder weet, 
waaraan hij toe is? 

In de memorie van toelichting staat ook dat de Minister wil bij-
dragen aan het tot stand komen van coördinatie tussen particulie-
re instanties en het departement dat voor het beleid verantwoor-
delijk is. Dit klinkt erg mooi, maar in de praktijk komt het wel 
eens anders uit, getuige het voorbeeld van de Stichting Schaaps-
kudde Hoog Buurlo, die een half jaar na herhaald verzoek om 
subsidie geen enkele reactie van het Ministerie ontving. Hier-
over stelde ik onlangs schriftelijke vragen en ik kan mij voorsteL 
len dat de Minister hierop nu niet verder wil ingaan, maar in het 
algemeen dring ik erop aan, dat deze schone stelregel zoveel mo-
gelijk in de praktijk wordt gebracht. 

Ik behoef weinig te zeggen over monumentenzorg, niet omdat 
de positie van dit onderdeel van de CRM-begroting er zo op 
vooruit is gegaan, maar omdat men algemeen van oordeel is dat 
het een treurige zaak is dat voor dit sympathieke werk geen geld 
meer beschikbaar kan worden gesteld. Ik gebruik het woord 
„sympathiek" omdat ik geloof dat de Nederlandse belastingbe-
taler bij een keuzemogelijkheid van een voorkeur voor de restau-
ratie van oude gebouwen blijk zou geven. Het is immers voor ie-
dereen een naar gezicht om mooie, oude huizen, kerkgebouwen 
en dergelijke langzaam maar zeker te zien vervallen. Het is een 
onomkeerbaar proces dat in vele gevallen niet is tegen te gaan, 
omdat grote wachtlijsten voor te restaureren gebouwen bestaan, 
waardoor restauratie na jaren niet meer zinvol is en tot afbraak 
moet worden overgegaan. De Minister besefte dit zelf ook toen 
hij op 22 mei in Groningen zei. dat als het geld ontbreekt om het 
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met de Monumentenwet beoogde effect te bereiken, wij er niet 
veel mee opschieten. Het is dan ook te hopen dat in de komende 
begroting, die zich uitstrekt tot in het internationale Monumen-
tenjaar '75, er een royaal financieel gebaar ten behoeve van de 
Monumentenzorg wordt gemaakt. Naar mijn mening staat het 
sein hiervoor in deze Kamer op groen. 

Een onderdeel van deze begroting dat ik ook reeds bij een vo-
rig beleidsdebat naar voren bracht en waarmee ik mijn bijdrage 
wil besluiten, is de relatie van CRM met Landbouw. Ik doel op 
de ondergeschikte positie van de Directie Natuurbehoud en 
Openluchtrecreatie aan Staatsbosbeheer. Er bestaat een conve-
nant tussen beide ministers met betrekking tot deze zaak en op 
13 februari 1974 zei de Staatssecretaris bij de begrotingsbehan-
deling in de Tweede Kamer, dat hij niet zo gelukkig is met dit 
convenant en dat daarom beraad zal volgen. Deze weinig geluk-
kige verhouding tussen beide ministeries op het onderdeel na-
tuurbescherming werd reeds door de vorige Staatssecretaris de 
heer Vonhoff zo ervaren en blijkbaar nu ook weer door de huidi-
ge Minister en Staatssecretaris. Wat is sinds 13 februari nu als 
oplossing bedacht en wat is het eventuele resultaat van de ge-
sprekken met de Minister van Landbouw? Wij zijn benieuwd 
naar een antwoord en, mijnheer de Voorzitter, wij kunnen even-
tueel erop terugkomen tijdens het beleidsdebat met de Minister 
van Landbouw en Visserij, dat over acht dagen in deze Kamer 
zal plaatsvinden. 

De heer Meuleman (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
zogenaamde formele afdoening van het onderhavige wets-
ontwerp, dat betreft de cultuur, de recreatie en het maatschappe 
lijk werk, in de vergadering van 2 april jl. heb ik mijn ernstige 
principiële bezwaren naar voren gebracht tegen diverse posten, 
die erin zijn opgenomen. Met het oog op datgene, wat betrekking 
heeft op het werk in de maatschappelijke sfeer, heb ik mijn stem 
niet aan het wetsontwerp willen onthouden. Thans hebben wij 
gelegenheid, nader op een en ander in te gaan en aan te geven, 
met welke posten wij moeite hebben of waartegen wij ernstige 
bezwaren koesteren. Ik meen, dat het nuttig is, niet alleen be-
zwaren te uiten, maar ook aan te geven, waarop deze bezwaren 
zijn gegrond. Vervolgens zal ik posten noemen, waartegen ik 
ernstig bezwaar maak en die betrekking hebben op culturele en 
recreatieve zaken en op diverse sportevenementen. Hierbij wil ik 
echter vooropstellen, dat ik in dezen, om met de voorzitter van 
mijn partij aan de overzijde van het Binnenhof te spreken, een 
opsomming zal geven, die niet naar volledigheid streeft, maar die 
wel indicatief is. 

Een heel groot aantal activiteiten en manifestaties op cultureel 
gebied vormt volgens mij een bedreiging van de geestelijke 
volksgezondheid. 

Vervolgens wil ik enkele opmerkingen maken over de subsi-
diëring van culturele doeleinden. Ik begin met op te merken, dat 
mijn partij nogal eens wordt gezien als een partij, die cultuur-
schuw is. Dat is niet juist. Wij zien de cultuur als een opdracht, 
welke reeds aan het eerste mensenpaar is gegeven. Tegen de he-
dendaagse cultuur hebben wij het bezwaar, dat men haar nor-
men, waarden en doelstellingen in hoge mate heeft gesteld vanuit 
de redenering, dat de mens autonoom zou zijn. Dit is echter niet 
waar. De grote opdrachtgever zelf heeft de normen gesteld, 
waaraan wij onze normen, waarden en doelstellingen hebben te 
toetsen. Het Gebod Gods moet heerschappij hebben en wij heb-
ben af te wijzen, wat hieraan niet voldoet. Helaas neemt de 
normloosheid vormen aan, waardoor moet worden gevreesd 
voor de afloop. 

Ook ten aanzien van het toneelbestel heb ik enkele opmerkin-
gen te maken. Ik kan mij best vinden in de beschouwing van dr. 
H. Goedhart in zijn boek „Christendom en cultuur", waarin hij 
onder meer zegt: Er is zoveel in de huidige toneelkunst, wat niet 
tot eer van God kan zijn en al wat strijdt tegen Gods Woord en 
Wet zal voor een christen contrabande zijn. 

Bij de toneelvoorstellingen, die ik zelf heb gezien, waren stuk-
ken, die zedenbedervend, ja zelfs godonterend waren. Daarom 
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heb ik gemeend, mij afwijzend tegenover het toneel te moeten 
opstellen. Ik sluit mij dan ook graag aan hij de woorden, die in-
dertijd dr. Abraham Kuyper naar voren bracht in zijn brochure 
„Publiek vermaak": 

„Dit inleven inde rol van een andere persoon, nadoen wat 
die andere persoon ondersteld wordt gedaan te hebben, dat 
doen alsof men een hartstocht in zich had die slechts ge-
veinsd is en dat zweren van een liefde die geheel denkbeel-
dig blijft, dat inleven van een haat die men niet kent, kortom, 
dit stelselmatig onwaar zijn, is naar onze overtuiging scha-
delijk voor een Christen leven en aldus voor de Christen 
ongeoorloofd". 

Hij staat in die traditie niet alleen. Het is een traditie die, wat 
ons land betreft, al teruggaat tot de bekende Utrechtse theoloog 
en hoogleraar Voetius, van wie dr. Kuyper schrijft, dat hij voo" 
altijd een scheidsmuur heeft opgetrokken tussen het gerefor 
meerde volksdeel en het toneel. 

Niet alleen principieel, maar ook financieel is volgens ons de 
besteding van miljoenen voor de toneelkunst onverantwoord. 
Beter gezegd: Wij achten het onverantwoord dat met financiële 
hulp het toneel in stand wordt gehouden. Het bewijs is heel dui-
delijk geleverd, toen het „Algemeen Dagblad" van 28 mei jl. 
meldde: „Podium staakt het spel - wonder bleef uit - tekort vijf 
ton." Dat is wel een bewijs, dat het toneel bij het publiek niet 
aanslaat, dat men er geen geld voor over heeft. Wij menen dat 
hier zeker niet de tekorten uit de algemene financiële middelen 
mogen worden gedekt; dat betekent dus: geen subsidie. 

Natuurbescherming is een zeer goede zaak. De instanties, die 
hier een belangrijke taak hebben te vervullen, zullen bij hun ar-
beid toch wel moeten bedenken dat een harmonisch samengaan 
van landbouw en natuurbescherming nodig is, opdat de agrariërs 
niet in hun bestaansmogelijkheden worden bedreigd door de na-
tuurbescherming, waarbij niet mag worden vergeten dat het juist 
de agrariërs zijn geweest, die onze natuurgebieden hebben be-
schermd, dit in tegenstelling tot de recreant, die veel heeft bijge-
dragen tot de vervuiling van de oppervlaktewateren en ook na-
tuurgebieden heeft geschaad, terwijl ook het geestelijk welzijn 
en de grondbeginselen van de cultuur door de recreatie zijn aan-
getast. Wij zijn niet tegen elke vorm van recreatie, integendeel. 
Gezien echter het feit, dat door sommige vormen van recreatie 
de zondag niet wordt geëerbiedigd, maar veelal wordt ontheiligd, 
hebben wij grote bezwaren tegen de recreatie. 

Dit zelfde geldt ook ten opzichte van de sport. Wij hebben 
geen enkel bezwaar tegen gezonde, lichamelijke oefening zolang 
deze niet op zondag plaatsvindt, maar wij hebben wel bezwaren 
tegen bepaalde vormen van sport en sportwedstrijden. Het lijkt 
soms of het leven van een volk van een overwinning afhangt. 
Bovendien wordt door de sport de Dag des Heren grotelijks ont-
heiligd, hetgeen ook door het toelaten van de overheid niet onge-
straft zal blijven, want voor eenieder, overheid en onderdaan, 
geldt het gebod Gods: Gedenk de Sabbathdag dat gij dien heiligt. 

Ook de sportverdwazing die heden ten dage steeds grotere 
vormen gaat aannemen, mag ons wel zeer verontrusten. Daar-
over is vandaag al meer gesproken. Wat voorheen in andere lan-
den bij sportwedstrijden gebeurde, gebeurde ook hier vorige 
week in ons land, nl. te Rotterdam, waar een in extase verkerend 
aantal toeschouwers en een aantal bijna hysterische verslagge-
vers de hele wedstrijd in een chaos deden eindigen. Het zou voor 
de Regering een reden kunnen zijn om de uitgave van miljoenen 
guldens, die aan de sport worden besteed, eens grondig te her-
zien en niet steeds meer overheidsgelden in deze bodemloze put 
te fourneren. 

Het kan deze Kamer bekend zijn dat ik tegen het huidige om-
roepbestel in zijn totaliteit mijn ernstige bezwaren heb, daar vele 
programma's - ik zeg dan: gelukkig niet alle - de christelijke 
grondslagen ondermijnen, de openbare orde soms verstoren en 
de goede zeden aantasten. Met het gehele CRM-beleid heb ik 
moeite. Er worden heel wat activiteiten en manifestaties op cul-
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tureel gebied verricht die voor de christelijke en de geestelijke 
volksgezondheid een bedreiging gaan vormen. Niet in het minst 
bij de communicatiemiddelen stuit men veel op normloosheid. 
Een strenger toezicht zou hier zeer noodzakelijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan vele zaken die ons in dit begro-
tingshoofdstuk worden aangeboden, zouden wij onze goedkeu-
ring wel willen geven, vooral wat betreft de maatschappelijke 
zorg. Doch tegen een niet gering aantal posten blijven wij ons 
principieel verzetten. Nu is het moeilijk dat een en ander ons in 
één pakket wordt aangeboden en wij alzo een beslissing moeten 
nemen. 

Ik ben mij ervan bewust - als laatste van de lange rij van spre-
kers - dat mijn bijdrage in mineur is gesteld. Het moge zijn dat 
dit is gebeurd uit bewogenheid en liefde voor land en volk om 
ons volk terug te roepen tot het onderhouden van Gods geboden, 
want alleen daarin ligt zegen, nu en ook voor de toekomst. 

De vergadering wordt te 15.16 uur geschorst 
en te 16.35 uur hervat. 

Minister Van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik op de 
gelukkig vele vragen van de geachte afgevaardigden inga, zou ik 
in het kort nog iets willen zeggen over de uitgangspunten en de 
doelstelling van het CRM-beleid, zoals de Staatssecretaris de 
heer Meijer en ik dat zouden willen voeren en sedert ons optre-
den op 11 mei van het vorige jaar bezig zijn te voeren. Ik zal dat 
kort doen omdat - vele geachte afgevaardigden hebben daaraan 
gerefereerd - daarover in de memorie van toelichting en in mijn 
beschouwingen naar aanleiding van de beleidsdebatten in de 
Tweede Kamer uitvoerig is gesproken. 

Ons beleid moet gezien worden als een onderdeel van en een 
bijdrage aan het totale regeringsbeleid. Dat totale beleid is zoals 
bekend gericht op een rechtvaardiger verdeling van kennis, 
macht, inkomen en vermogen. Het regeringsbeleid wil welzijns-
beleid zijn. Hoewel ik mij niet ontveins, dat het moeilijk is het 
begrip „welzijn" enigszins bevredigend te omschrijven, is het in 
mijn opvatting zo, dat welzijn en welzijnsbeleving betrekking 
hebben op de totale situatie, waarin mens en samenleving verke-
ren. 

Wij zouden het welzijn van mens en samenleving - beide han-
gen onverbrekelijk samen - in een drietal dimensies, dacht ik, 
kunnen onderscheiden. 

In de eerste plaats welzijn als situatie, waarbij vooral gedacht 
kan worden aan de materiële uitrusting. 

In de tweede plaats welzijn als vermogen, waarbij in het bij-
zonder gedoeld wordt op de immateriële uitrusting, zoals bij 
voorbeeld vrijheid, de aard en kwaliteit van het organisatiepa-
troon van de samenleving, het kennisniveau en het organiserend 
vermogen van de bevolking en de verdeling van deze kenmer-
ken. 

In de derde plaats welzijn als doelstelling, waarbij wordt be-
doeld de wijze waarop de bevolking in de toekomst haar samen-
leving wil inrichten. 

Alle mogelijke factoren hebben dus invloed op het welzijn en 
de welzijnsbeleving. Men kan denken aan de technische infra-
structuur, het economisch niveau en vermogen, het organisatie-
leven, het natuurlijke milieu, de mate waarin de vrijheid van han-
delen wordt gewaarborgd. Dat houdt in, dat de bevordering van 
het welzijn beleidsmatig een taak is van alle departementen. 
Vandaar ook dat, waar in de samenleving de welzijnssituatie 
steeds meer als een ondeelbare categorie wordt gezien en erva-
ren, de interdepartementale samenwerking, de samenwerking in 
de interdepartementale commissie welzijnsbeleid, de zogenaam-
de ICW, en in de Welzijnsraad, de onderraad van de Minister-
raad, in intensiteit begint toe te nemen. Ik acht dat een positieve 
zaak. 

Steeds sterker zal het beleid, gezien de externe effecten van 
het beleid van andere departementen op het CRM-beleid, moe-
ten worden gecoördineerd en geïntegreerd. De mogelijkheden 
van een zelfstandig welzijnsbeleid in de ruime betekenis, waarin 

EERSTE KAMER 



Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Dep. van CRM 

MinisterVan Doorn 

het begrip „welzijn" moet worden gezien door mijn departe-
ment, zijn begrensd. 

In het CRM-beleid vinden wij de dimensies terug, die ik bij de 
uiteenzetting van het begrip „welzijn" zoeven heb onderschei-
den. In wat ik zou willen noemen de specifiek materiële sfeer 
ligt vooral het ABW-beleid, in de specifiek immateriële sfeer ligt 
het grootste deel van de andere beleidsterreinen van mijn depar-
tement, al wil ik direct eraan toevoegen, dat heel veel immateri-
ele benadering ook denkbaar en wenselijk is in de bijstandssfeer 
en dat omgekeerd ongetwijfeld op de zogenaamde meer immate-
rieel aandoende terreinen van mijn departement ook natuurlijk 
de gewone materiële kant voor de mensen een belangrijke rol 
speelt. 

Het zwaartepunt van mijn beleid als bijdrage aan het totale re-
geringsbeleid ligt op het bereiken van een rechtvaardiger verde-
ling. Daarbij wordt met name, maar uiteraard niet alleen, de na-
druk gelegd op die categorieën in de bevolking en die aspecten in 
de samenleving, die tot dusverre in de maatschappelijke verde-
ling van kennis, macht en inkomen in een achtergebleven positie 
verkeren. Dat beleid opereert, zoals de geachte afgevaardigde de 
heer Van der Werff heeft opgemerkt, in het spanningsveld van 
ideaal en werkelijkheid. Ik voel mij in het bijzonder aangespro-
ken door het ideaal van een rechtvaardige verdeling, misschien 
iets meer dan door de normen die door de huidige werkelijkheid 
worden aangereikt. Dat betekent ook dat in mijn visie de over-
heid een stimulerende, soms sturende rol dient te vervullen bij de 
samen met de burgers en hun vertegenwoordigers te formuleren 
doeleinden. Daartoe behoort zowel het bewaren van bepaalde 
culturele verworvenheden als het ter discussie stellen, het ver-
nieuwen en veranderen daarvan. Daar, waar het marktmechanis-
me een betere bijdrage levert aan de realisering van de eerderge-
noemde doelstellingen, ligt het voor de hand daaraan voldoende 
ruimte te geven. Het marktmechanisme is echter slechts één van 
de vele mogelijkheden die het overheidsbeleid ter beschikking 
staan. Juist door de democratisering van de maatschappelijke 
verhoudingen, waaraan mijn beleid een bijdrage wil leveren, 
wordt de kans groter dat het politieke marktmechanisme beter 
gaat functioneren. Alternatieven komen daardoor beter uit de 
verf en voor de burgers worden de keuzemogelijkheden en de af-
weging van belangen daardoor duidelijker. 

Mijnheer de Voorzitter! In mijn opvatting is een rechtvaardige 
verdeling geen doel op zich zelf, maar ik zie, met Tinbergen, de-
ze als een noodzakelijke voorwaarde om de keuzemogelijkheden 
te verruimen waar de startkansen nu nog zo ongelijk zijn voor de 
burgers. Daarmee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
vergroting van de vrijheid en het democratische gehalte van onze 
samenleving. Dat is uiteraard iets anders dan het presenteren 
van een blauwdruk van de toekomstige samenleving. Daaraan 
heb ik, eerlijk gezegd, niet zo'n behoefte. Waar het om gaat, is 
dat de mogelijkheden voor een bewuste keuze met betrekking tot 
de inrichting van onze samenleving voor een zo breed mogelijk 
forum in onze bevolking worden vergroot. 

In dat licht moet ook het streven worden gezien om de decen-
tralisatie in het beleid sterker aan te zetten. Daarvoor is ove-
rigens veel overleg en fundamentele discussie nodig, onder meer 
met andere departementen, in het bijzonder met de zogenaamde 
welzijnsdepartementen, om tot een verantwoorde afpaling van 
verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden te ko-
men. De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft hierop te-
recht gewezen, waar hij de problematiek van de subsidiëring 
aanstipte. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot zover enkele inleidende, korte op-
merkingen. Ik kom nu tot een groot aantal punten, door verschil-
lende afgevaardigden aan de orde gesteld. De geachte afgevaar-
digde de heer De Vries heeft mij medegedeeld - en uiteraard ook 
u, mijnheer de Voorzitter - dat hij hier niet kon zijn. Het spreekt 
vanzelf dat ik zal trachten hem zo grondig mogelijk te beant-
woorden. De heer De Vries gaf te kennen in te stemmen met de 
beschouwing van dr. Peper over het rapport van de beraads-
groep-Vos inzake de harmonisatie van het welzijnsbeleid en de 
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welzijnswetgeving. Hij vroeg daarbij met name aandacht voor de 
plaats van de provincie. Ook de geachte afgevaardigde de heer 
Van Kuik heeft aandacht geschonken aan de harmonisatiepro-
blematiek. Hij stelde de vraag, wanneer de knelpuntennota zal 
verschijnen. Ik kan hem zeggen, dat ik hoop dat zulks met enkele 
weken het geval zal zijn. De geachte afgevaardigde de heer De 
Vries zal daarbij naar ik hoop ervaren, dat het beginsel van de 
decentralisatie ook de Regering sympathiek is en dat zij meent 
dat aan dit beginsel zoveel mogelijk recht moet worden gedaan. 
Ook de provincie zal daarbij stellig een rol van betekenis hebben 
te spelen. 

Ook de geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft het pro-
bleem van de harmonisatie aangestipt, te weten toen hij sprak 
over de ingewikkeldheid van de subsidiëring. Met name sprak hij 
van problemen als er meer dan één subsidiënt bij een verschaf-
fing van middelen betrokken is. Als voorbeeld noemde hij de in-
ternaten van volksontwikkeling. De geachte afgevaardigde raakt 
hier inderdaad een belangrijk en moeilijk punt. Wat de knelpun-
tennota betreft, kan ik hem het volgende mededelen. Het zal een 
nota zijn die bestaat uit twee delen: in de eerste plaats een be-
schrijving van de knelpunten, die men „knelpuntennota" zou 
kunnen noemen, in de tweede plaats een hoofdstuk dat zoekt 
naar richtingen voor oplossingen en probeert een richting voor 
oplossingen aan te duiden. Dit deel is door de beraadsgroep-Vos 
„steunpunten" genoemd; men zou dus van steunpuntennota 
kunnen spreken. 

Het ligt daarbij in de bedoeling, dat dit zeer belangrijke rap-
port, dat naar ik hoop binnen zeer afzienbare tijd zal verschij-
nen, en aan het parlement zal worden voorgelegd, aan met name 
de moeilijke problematiek van die subsidiëring aandacht zal ge-
ven. 

Het ligt ook in mijn bedoeling de subsidiëring van rijkswege 
niet langer te laten lopen via de nationale organisaties. Ik zou 
wat de internaten voor volksontwikkeling betreft willen bevor-
deren, dat deze lijn rechtstreeks naar de internaten gaat lopen. 

Wij hebben op het stuk van het welzijnsbeleid en heel in het 
bijzonder op het stuk van de subsidiëringsproblematiek - ik wil 
dat de geachte afgevaardigde de heer Vermeer heel open toege-
ven; het is ook mijn stellige overtuiging - te streven naar vereen-
voudiging waar dat maar even kan. Ik wil de geachte afgevaar-
digde graag toezeggen, dat ik daartoe, voor zover niet reeds ge-
schied, de komende tijd het nodige in gang zal zien te zetten. 

De rechtspositie van welzijnswerkers was ook een onderwerp, 
dat de geachte afgevaardigde de heer Vermeer en enkele andere 
geachte afgevaardigden in hun betogen aan de orde hebben 
gesteld. De heer Vermeer releveerde, dat verbetering van de 
rechtspositie zou kunnen meebrengen, dat bestaande instellin-
gen alleen maar behouden blijven. Dat als algemeen ideaal zou 
ook mijn ideaal niet zijn. Het behoeft zo natuurlijk niet te gaan. 
Men kan denken aan behoorlijke wachtgeldregelingen, die onder 
omstandigheden een reorganisatie meer kans van slagen zouden 
kunnen geven, omdat de betrokkenen dan een grotere bescher-
ming verkrijgen. Daarmee kan - daarop zou moeten worden toe-
gezien - de vernieuwing een kans krijgen. Het is echter waar, zo-
als de geachte afgevaardigde zelf heeft gezegd, dat een verbete-
ring van de rechtspositie geld kost. Dat geld zou nu minder of 
niet beschikbaar komen voor nieuwe activiteiten, als men het, 
vaststellend dat de bomen niet tot in de hemel groeien, zou wil-
len gebruiken voor het duidelijk verbeteren van de rechtspositie. 
Wij zullen er niet onderuit komen, dat een beleidskeuze wordt 
gemaakt. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Werff heeft een 
aantal vragen gesteld met betrekking tot het sinds 2 januari van 
dit jaar werkende sociaal en cultureel planbureau. Wat de terrei-
nen betreft waarop de planning van het SCP zich richt, kan wor-
den gesteld, dat dit globaal geformuleerd de sociale en culturele 
facetten zijn van onze samenleving wal betreft de plaats van de 
individu in de samenleving, de groepsverhoudingen en de waar-
deveranderingen. Deze facetten komen het duidelijkst in zicht, 
zonder andere terreinen uit te sluiten, op de werkterreinen van 
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de Ministers, die deelnemen aan de welzijnsraad: de Ministers 
van Justitie, Onderwijs en Wetenschappen, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Bin-
nenlandse Zaken, Financiën en CRM. Het SCP zal zich bij voor-
keur verdiepen in macro-vraagstukken, die in een planning op de 
langere termijn aan de orde komen om zo langzamerhand een ka-
der te scheppen voor een meer samenhangend beleid van de af-
zonderlrjke departementen. Ik noem met opzet deze hele reeks 
van departementen, wier bewindslieden deel uitmaken van de 
welzijnsraad, omdat - er kan niet genoeg op worden gewezen -
het SCP niet een bureau van de bewindslieden van CRM is maar 
een bureau in het bijzonder ingesteld ten behoeve van de depar-
tementen wier bewindslieden zitting hebben in de welzijnsraad. 
Dat zijn die departementen, die ik zoeven heb opgesomd. 

Het planbureau heeft een werkprogramma. Op dat programma 
figureert als vaste post een zogenaamd sociaal en cultureel rap-
port, waarin jaarlijks, in navolging van wat in andere landen hier 
en daar reeds gebruikelijk is, getracht zal worden een beschrij-
vende analyse te geven van het maatschappelijk en cultureel wei-
zijn in Nederland. Naar wij hopen verschijnt een eerste proeve 
van dat rapport nog dit jaar. 

Prioriteit is verder gegeven aan het meewerken aan een inte-
grale planning voor het noorden des lands en aan het verrichten 
van studies met betrekking tot de emancipatie van de vrouw. Dit 
wat de eerste periode betreft. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is gevraagd naar de betekenis, die 
de bewindslieden hechten aan de kosten-batenanalyse. In het bij-
zonder de geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft enkele 
belangrijke opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het gestel-
de in de memorie van toelichting met betrekking tot de studies 
over kosten en baten ten aanzien van welzijnsvoorzieningen. De 
geachte afgevaardigde heeft er mijns inziens terecht op gewezen, 
dat kosten- en batenanalyses op het terrein van het welzijnswerk 
minder eenvoudig zijn uit te voeren dan met betrekking tot eco-
nomische en technische onderwerpen. Immers, hierbij spelen 
veel meer, zoals hij zei, de imponderabilia een rol, alsmede het 
subjectieve oordeel. Ik ben dat met hem eens, maar ik zou tege-
lijkertijd willen opmerken, dat dit niet voor het gehele terrein van 
CRM geldt en behoeft te gelden. Bepaalde onderwerpen kunnen, 
wat de batenkant betreft, vaak eerder worden gekwantificeerd. 
Daarmee zijn wij ook bezig. Ik denk bij voorbeeld aan de crè-
ches, waarvoor een kleine werkgroep is ingesteld. Bij andere on-
derwerpen, het welzijnsterrein betreffende, moeten wij meer 
denken in de richting van een vergelijking in de kosten- resp. ef-
fectiviteitssfeer. Wij gaan na wat de kosten zijn voor een bepaal-
de voorziening in vergelijking met de investering van een geheel 
andere en vragen ons dan af welke voorziening prioriteit moet 
hebben in het beleid. 

Ik geloof, dat met name voor kosten- en batenstudies op het 
welzijnsterrein de methodiek nog moet worden ontwikkeld, of in 
ieder geval verder moet worden ontwikkeld. Daaraan besteedt 
de interdepartementale commissie COBA grote aandacht. Mijn 
departement verleent hartelijke medewerking. 

Met de reserves, die ik met de geachte afgevaardigde heb, ben 
ik van mening dat wij moeten doorgaan met dit werk, opdat wij 
op den duur meer inzicht krijgen in de juistheid van de besteding 
van de beperkte gelden, die wij voor het welzijnsterrein ter 
beschikking hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan een vraag, gesteld door de 
heer Mater inzake de commissie-Van der Burg. De geachte af ge-
vaardigde vroeg naar de taakopdracht en de samenstelling van 
deze commissie. Het zal de geachte afgevaardigde niet onbekend 
zijn, dat de commissie formeel nog moet worden ingesteld. Zij is 
wel in statu nascendi. Het ligt in het voornemen, haar voomame-
lijk uit ambtelijke leden te doen bestaan. Voorzitter zal prof. Van 
der Burg zijn; vice-voorzitter zal de Nijmeegse lector dr. Schuit 
zijn. De taakopdracht van deze commissie zal met name liggen in 
de sfeer van het functioneren van de stichtingen als gesubsidi-
eerde instellingen, van de doelmatigheid ervan, van het contact 
met de achterban, van de inspraak op het bestuur door de functi-

onarissen die bij de instelling in dienst zijn en van de inspraak 
van de cliënten, die met de instelling in relatie staan. De geachte 
afgevaardigde wil mij wel ten goede houden, dat ik thans niet 
verder over deze zaak spreek. Hierover zijn vragen gesteld door 
leden van de Tweede Kamer. Ik zeg niet, dat deze voorgaan; ik 
wijs er echter op, dat deze vragen er al lagen. Ik ben doende deze 
vragen te beantwoorden. Binnen zeer afzienbare tijd zal de for-
mele geboorte een feit zijn en zal er volstrekte en volledige dui-
delijkheid zijn betreffende deze belangrijke activiteiten van de in 
wording zijnde commissie-Van der Burg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vervolgens een enkele opmer-
king van financiële aard maken. Verschillende geachte afgevaar-
digden hebben een pleidooi gevoerd voor allerlei zaken in de per-
sonele en in de materiële sfeer, die door de Staatssecretaris en 
mij ter hand zouden moeten worden genomen. Ik behoef deze 
niet op te sommen; zij staan de sprekers van vandaag uiteraard 
nog volledig voor de geest. Ik wil wel opmerken, dat de verschil-
lende sprekers, op wie ik in het bijzonder doel, in dit opzicht 
naar ons hart hebben gesproken. Wij zouden graag alle middelen 
voor die goede zaken beschikbaar hebben, maar wij moeten ons 
ervan bewust zijn, dat de middelen helaas niet onbeperkt zijn. Ik 
duidde er zoeven al op toen ik het over de bomen en de hemel 
had. In een ander verband heb ik opgemerkt, dat wij een keuze 
moeten doen. Dit geldt niet alleen voor de middelen voor het 
welzijnsbeleid, maar ook voor het rijksbudget in het algemeen. 
Ook tussen de verschillende departementen zullen prioriteiten 
moeten worden vastgesteld. Graag wil ik echter de verzekering 
geven, dat de Staatssecretaris en ik bij de komende besprekingen 
over de ruimte voor CRM voor de komende jaren er alles aan 
zullen doen om voor het welzijnsbeleid de noodzakelijke midde-
len ter beschikking te krijgen. Wij voelen ons daarbij door de op-
merkingen van de verschillende geachte afgevaardigden, die be-
paalde geldkostende wensen hebben uitgesproken, gesteund. 

Vervolgens het belangrijke gedeelte van het beleidsterrein van 
de bejaardenzorg. De heer Van Kuik heeft mij gevraagd wanneer 
de tweede bejaardennota zal verschijnen. Ik hoop, mijnheer de 
Voorzitter, dat dit tegen het einde van dit kalenderjaar het geval 
zal zijn. Wanneer, zo vraagt de geachte afgevaardigde, zal het 
landelijke paspoort voor bejaarden worden ingevoerd? Ook hier-
bij blijft het streven erop gericht, dat de invoering tegen het ein-
de van het jaar zal kunnen geschieden. Tijdens een interruptiede-
batje in de Tweede Kamer heb ik met die Kamer gediscussieerd 
over het moment van invoering. Gevraagd werd, of dit nog vóór 
de winter kon. Ik heb eraan gehecht - ik doe niet graag toezeg-
gingen, die ik mogelijk niet kan waarmaken - te zeggen, dat voor 
mij de winter pas in december zou beginnen, hoezeer ik het ook 
op prijs had gesteld, toen een andere toezegging te doen. Er zit 
nu eenmaal nogal wat werk aan vast. 

Ik onderschrijf de opvatting van de geachte afgevaardigde de 
heer Van Kuik, dat bejaarden zo lang mogelijk in de gelegenheid 
moeten worden gesteld, de zelfstandige huisvesting te handha-
ven, zolang zij dit wensen. Dit houdt in, dat er voorzieningen 
moeten zijn om hen daartoe in staat te stellen. Daartoe is en 
wordt, overeenkomstig de bejaardennota, onder andere de ge-
zinsverzorging uitgebreid en wordt er gedaan aan gecoördineerd 
bejaardenwerk. 

Met betrekking tot de democratisering in bejaardentehuizen 
heb ik advies gevraagd aan de Centrale Commissie voor de Be-
jaardenoorden. Ik zou het niet juist vinden, vooruitlopend op dit 
advies - en de geachte afgevaardigde zal hiervoor begrip hebben 
- mij hierover nu uit te laten. Ik wil slechts opmerken, dat er voor 
moet worden gezorgd, dat - en dit is in het algemeen een vanzelf -
sprekende zaak - mèt de bewoners van de bejaardenoorden 
wordt overlegd over de gang van zaken in het tehuis en dat met 
hun wensen naar vermogen wordt rekening gehouden. Ik moet, 
tot mijn verdriet, zeggen dat mijn indruk is - en dan druk ik het 
zacht uit - dat dit niet op alle plaatsen zo gaat. Er zal het nodige 
aan activiteiten moeten worden ontwikkeld om op dit punt tot 
verbetering te komen. 

De geachte afgevaardigde de heer Kweksilber heeft zeer be-
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hartigenswaardige opmerkingen over bejaarden en het bejaarden-
beleid gemaakt. Met hem meen ik, dat wij met elkaar in de maat-
schappij de noodzaak van de arbeid en de vreugde daarin zozeer 
verabsoluteerd lijken te hebben, dat wij de mens soms lijken te 
zien als een produktiemiddel. Ik moet het wat voorzichtig zeg-
gen, mijnheer de Voorzitter, want het zijn op zichzelf harde 
woorden. Na de uittreding uit het arbeidsproces is de mens - al is 
hij dan misschien niet maatschappelijk dood - wellicht het onder-
werp van de vrees, dat hij niet de kansen krijgt om maatschappe-
lijk volwaardig mee te leven. Dit is een zorg, die wij moeten heb-
ben en die in het bijzonder de heer Kweksilber kent. Ik kan hem 
verzekeren, dat die bijzondere zorg ook bij mij leeft. 

De geachte afgevaardigde heeft wijze woorden van Simone de 
Beauvoir geciteerd. Zo gezien, zit er een grote kern van waar-
heid in haar opmerking, dat een bejaarde eigenlijk slechts als 
mens behandeld kan worden als hij tijdens zijn arbeidzame leven 
ook steeds als mens is behandeld door de hem omringende maat-
schappij. 

Ik deel dat inzicht. Het moet ons erom gaan, de opvattingen in 
de maatschappij over de mens en het menselijke te wijzigen. Dat 
gaat in zekere zin ver uit boven het probleem van de bejaarden 
alleen en het bejaardenbeleid als zodanig. 

Wij moeten het citaat van Simone de Beauvoir echter ook rela-
tiveren. Anders zouden wij erdoor ontmoedigd worden in het 
zoeken naar een betere situatie voor de bejaarden van vandaag. 
Dat zal zeker de bedoeling van de geachte afgevaardigde niet 
zijn. Hij zal het niet willen. Ik wil dat in geen geval. Ik meen dat 
er in ons land veel gebeurt om de toestand zo goed mogelijk te 
verbeteren. Wij moeten ervoor zorgen dat de bejaarden gelijk-
waardig - misschien is het beter, te zeggen: volwaardig - in de 
maatschappij hun plaatsen innemen en kunnen innemen. 

Met de heer Kweksilber ben ik het eens, dat hiervoor sociaal-
culturele activiteiten van bijzondere betekenis zijn. Met zijn wei-
nemen ga ik hierop thans niet verder in. Aan de hand van de 
tweede nota inzake het bejaardenbeleid zal beoordeeld moeten 
worden in welke richting wij verder willen. 

De heer Van Kuik heeft een vraag gesteld over de crèches. Ik 
ben mij ervan bewust, dat de crèches grote aandacht behoeven. 
De kwestie van de financiering is daarbij van belang. Dat is een 
niet gering probleem. Ik ben mij er ook van bewust, dat de ge-
meenten hierin vooral via de bijstand nogal wat geld steken. In 
het kader van de Commissie Onderzoek Beleidsanalyse worden 
de kosten en baten bestudeerd. Aan de hand van deze studie 
hoop ik te zijner tijd tot een beslissing ter zake te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot een aantal opmerkingen 
inzake de sport. Vooral ontmoet ik daar de geachte af ge vaardig-
de de heer Diepenhorst. Hij heeft mij zijn bloemrijke taal toege-
sproken over een aantal belangrijke aspecten van de sport. Ik 
heb eens gehoord, dat de geachte afgevaardigde de heer Diepen-
horst een uitvoerig kaartregister zou bezitten, waarin zich vele 
citaten zowel uit de wereldliteratuur als ook uit allerlei andere 
publikaties bevinden. Zijn betoog van heden is daarvoor een aan-
wijzing. Ik heb geen zekerheid over de vraag of het zo is. Anders 
is het allemaal nog veel respectabeler. 

Het spijt mij, dat het mij op zo'n korte termijn niet mogelijk is 
gebleken, na te gaan in hoeverre zijn citaten van algemeen gel-
dende aard zijn, dan wel van historische en tijdelijke gelding. Ik 
denk in dit verband aan het geschrift van een voor de Tweede 
Wereldoorlog bekend hoogleraar in de rechtswetenschap. Dat 
geschrift heette „Natuurlijke waarheid en historische bepaald-
heid". Ik neem onmiddellijk aan dat het door mij bedoelde boek 
de geachte afgevaardigde allerminst onbekend is, maar mocht dit 
uitzonderlijke geval zich toch voordoen, dan beveel ik hem de le-
zing van het boek ten zeerste aan. 

Ik spreek wel gaarne mijn twijfel uit over de sociologische be-
nadering van enkele sporten door de geachte afgevaardigden, 
vooral wat betreft het politieke kader waarin hij de beoefenaars 
van deze sporten plaatst. Zoals de geachte afgevaardigde de heer 
Diepenhorst ongetwijfeld bekend zal zijn, is de maatschappij in 
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voortdurende en democratische beweging. Hen ander boek wil ik 
hem dan ook graag ter lezing aanbevelen. 

In „Hedendaags Fetisjisme" schreef Carry van Bruggen over 
de zogenaamde distinctiedrift. Zij betoogt dat de mens geneigd 
is, zich te willen onderscheiden van zijn medemensen. Indien 
een bepaalde klasse bemerkt, dat de maatschappelijk lager ge-
plaatste klasse zich bepaalde verworvenheden van de zogenaam-
de hogere klasse gaat toerekenen, richt zij zich juist op het tegen-
deel. Een goed voorbeeld daarvan is de belangstelling heden ten 
dage van intellectuelen als dichters, schrijvers en schilders voor 
de voetbalsport. Men leze „NRC-Handelsblad" van vrijdag 
jongstleden, waarin de heren Carmiggelt, Wolkers en anderen 
zich over dit onderwerp uitlaten. „Alles vloeit", een ook aan de 
geachte afgevaardigde bekend te veronderstellen citaat, dat ik 
hem zou willen toevoegen. Ik zou hem de relativiteit van zijn be-
schouwingen op het hart willen binden, als dit ten minste niet al 
te eigenwijs klinkt, want zo zou ik niet willen optreden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu gaarne ingaan op een aantal 
ernstige problemen inzake de medische ethiek in de sportwereld 
en over de ethiek in het algemeen in de sportwereld die door de 
geachte afgevaardigde aan mij zijn voorgelegd. De geachte af ge-
vaardigde heeft mij gevraagd, welke maatregelen de rijksover-
heid in dit verband denkt te nemen. Hij heeft mij tevens ge-
vraagd, wanneer hij de brief inzake het sportbeleid, gericht aan 
de Kamer, kan verwachten. Op deze laatste vraag kan ik hem 
antwoorden, dat nog voor het reces de hoofdlijnen van mijn be-
leid aan de Kamer bekend zullen zijn; ik hoop althans zeer, dat 
mij dat zal gelukken. Een aantal aspecten, waarbij ook andere 
ministeries zijn betrokken, wordt daarin aangeduid, maar nog 
niet geheel uitgewerkt. 

Overleg met de andere ministeries, dat reeds plaatsvindt in het 
kader van de interdepartementale commissie voor de liehamelij-
ke opvoedingen de sport zal daartoe worden geïntensiveerd. Er 
zijn in die commissie reeds een aantal aspecten van de medische 
problematiek aan de orde. - het woord „medisch" bedoel ik in 
dit verband in zeer ruime zin - maar de door de geachte afge-
vaardigde gesignaleerde problemen hebben natuurlijk mijn aan-
dacht; dat behoort ook. Ik verheel overigens niet, dat het voor de 
overheid bijzonder moeilijk is, treffende maatregelen te nemen. 
Het kort geleden verschenen boek „25 jaar doping", waarin een 
aantal krasse uitspraken schijnt te worden gedaan, wekt bij voor-
beeld een aantal reacties op, waaruit duidelijk blijkt, hoe moeilijk 
het is, bepaalde feiten hard te maken. Tot welke situaties dit aan-
leiding kan geven, kan men lezen in „de Volkskrant" van van-
morgen, waarin over de Ronde van Woerden wordt gesproken. 
Ik wil dit voorbeeld niet geven om de problemen te ontwijken, 
maar het gaat er mij om, aannemelijk te maken, dat het bijzonder 
moeilijk is, wellicht voor de hand liggende misstanden aan te to-
nen en hard te maken en dan, zo nodig, te bestrijden. De geachte 
afgevaardigde zal trouwens uit mijn reactie wel hebben bemerkt, 
hoe ernstig ik de misstanden acht, die door hem worden gesigna-
leerd. Ik zeg hem graag toe, dat ik in goede samenwerking met 
enkele collegae het mogelijke zal trachten te doen om voor zover 
de riemen van de overheid reiken dit soort zaken nader ter 
hand te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van der Werff heeft over 
gymnastieklokalen gesproken en om een breder overleg tussen 
CRM en Onderwijs en Wetenschappen gevraagd inzake deze lo-
kalen en het multifunctionele gebruik ervan. Ik kan de geachte 
afgevaardigde meedelen, dat een dezer dagen overleg heeft 
plaatsgevonden tussen Staatssecretaris Veerman van Onderwijs 
en Wetenschappen en Staatssecretaris Meijer van CRM over de-
ze materie. De interdepartementale werkgroep voor lichamelijke 
vorming en sport heeft een rapport uitgebracht, waarin aan de 
bewindslieden wordt verzocht, de desbetreffende materie op ba-
sis van een aantal concrete vraagstellingen in studie te nemen. De 
afspraak is gemaakt in een ambtelijke werkgroep bestaande uit 
ambtenaren van beide departementen, wellicht nog aangevuld 
met vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën en 
van Binnenlandse Zaken, een en ander nader te bezien. 
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Het ligt in de bedoeling, met een gericht beleidsplan te komen. 
Ik ben mij er overigens wel van bewust, dat het om een moeilijke 
kwestie gaat. Het ligt evenwel in mijn voornemen, de procedure 
ten aanzien van dit aspect van het accommodatiebeleid, op mijn 
departement gevoerd, te bespoedigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot de beantwoording 
van een aantal vragen, die mij zijn gesteld met betrekking tot het 
omroep- en persterrein. De heer De Vries heeft het advies van 
drie hoogleraren, uitgebracht aan de Federatie van Omroepver-
enigingen op 3 mei jl., vermeld. Hij sprak in dat kader over ,,ver-
snippering van zendtijd". Ik wijs erop, dat versnipperingen ver-
scheidenheid verschillende zaken zijn, zoals ik verleden maand 
tijdens het debat over de steunverlening aan de „Haagse Post" 
ook reeds heb gezegd. Het woord ,,versnippering" heeft een on-
gunstige gevoelswaarde en houdt in dat geval een te groot aantal 
minder fundamentele opsplitsingen in, een te uitvoerige overlap-
ping van min of meer gelijke identiteiten. De verantwoordelijk-
heid voor het handhaven van de artikelen 13 - algemeen nut - en 
35 - volledig programma - van de Omroepwet berust bij de Mi-
nister. Het tegengaan van versnippering blijkt intussen uit vrij 
recente maatregelen, zoals de verhoging van de ledencontributie 
voor omroepverenigingen van f 5 naar f 10 en de verhoging van 
het aantal voor een adspirant-zendgemachtigde benodigde leden 
tot 45 000. 

Ik ben het eens met de opvatting van het rapport van de drie 
hoogleraren, dat de intentie van de omroeporganisaties conform 
artikel 13, tweede lid. sub 3, om uitzendingen te verzorgen van 
een volledig radio- en televisieprogramma ook in de praktijk 
moet zijn gerealiseerd binnen wat de rapporteurs noemen „een 
redelijk tijdvak". De kop van het „Trouw"-artikel van 9 mei jl. 
bevat in telegramstijl evenwel minder een constatering dan een 
voorwaardelijke opmerking. Ik citeer daarom uit de laatste ali-
nea van het door mij genoemde rapport: 

„Indien thans de overtuiging veld zou winnen dat het om-
roepbestel dreigt te ontglippen aan de oorspronkelijke be-
doelingen van de wetgever is dat primair terug te voeren op 
het ministerieel beleid. Voorts op het onvoldoende effectief 
zijn van de politieke controle door het parlement, maar ook 
op het onvoldoende waakzaam zijn van de zich bedreigd 
voelende omroeporganisaties om tijdig in rechten op te ko-
men voor hun belangen.". 

Indien de geachte afgevaardigde mij om commentaar vraagt 
over de inhoud van het artikel in „Trouw" kan ik mij beperken 
tot de opmerking dat het een behoorlijke samenvattingen weer-
gave is van de adviesnota, waaraan het artikel niets toevoegt. De 
kop boven het artikel heb ik zojuist geïnterpreteerd mede aan de 
hand van het citaat uit het adviesrapport zelf. Overigens blijkt uit 
het citaat tevens dat deze krantekop, luidende „falend omroep-
bestel in kern terug te voeren op falen van Minister", zowel po-
lyinterpretabel als onvolledig is, zoals dit met koppen van artike-
len wel meer het geval is. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer De 
Vries heeft terecht de aanwezigheid van de Omroepwet en de af-
wezigheid van een equivalent op het persgebied geconstateerd. 
Terecht en gelukkigerwijze vermeldt de geachte afgevaardigde 
dat de Minister niets over de pers te zeggen heeft. Immers, de 
overheid moet in mijn visie niets iets over de pers te zeggen heb-
ben. Wèl heeft de overheid als taak het recht op actieve en pas-
sieve informatie te waarborgen en een redelijke mate van ver-
scheidenheid in de massamedia te bevorderen, c.q. te handha-
ven. Dat acht ik bepaald een punt van grote aandacht en zorg 
voor de overheid, in dit geval voor de Regering en meer in het 
bijzonder voor de Minister van CRM. In essentie heeft de Minis-
ter van CRM dezelfde taak ten aanzien van de pers als ten aan-
zien van de omroep, waar het betreft de zorg voor de vrijheid 
van meningsuiting, opdat deze vrijheid zonder loutere afhanke-
lijkheid van economische wetten geen fraaie theorie zal zijn, 
maar in de praktijk ook zal worden gerealiseerd. Daarom kan 
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men deze twee beleidsterreinen van pers en omroep niet zomaar 
van elkaar scheiden en daarom spreekt men ook terecht van een 
mediabeleid, dat dit jaar, naar ik hoop, zal worden verwoord in 
de eerder aangekondigde nota. 

Mijnheer de Voorzitter! In antwoord op een vraag van de ge-
achte afgevaardigde de heer De Vries kan ik nog mededelen, dat 
de spreiding van de zendtijd van de regionale omroep - het gaat 
hier om korte uitzendingen in de morgen of in de middag - niet 
zoveel geld behoeft te kosten. Dit is echter in eerste instantie een 
zaak van de NOS. Ik zal daar dus mijn licht opsteken. Overigens 
wil de geachte afgevaardigde dit betalen uit de reserve van de 
omroepbijdragen. Daarmee moeten wij natuurlijk wel wat voor-
zichtig zijn. Er liggen welgeteld reeds 11 voorstellen tot beste-
ding van deze reserve bij mij op tafel. Ik noem onder andere: 
zendtijduitbreiding, uitbreiding van de vrijstellingen, uitbreiding 
van het personeel van de omroep, uitbreiding van technische fa-
ciliteiten, uitbreiding van de zendtijd van Teleac, verbetering 
van de programma's, steun aan de lokale regionale omroep, 
steun aan de noodlijdende pers en steun aan ziekenhuisomroe-
pen. Enige voorzichtigheid en een beleidvolle aanpak zijn hier 
dus wel nodig. Het belangrijke punt is echter dat al deze extra 
uitgaven in de begrotingen voor de volgende jaren zullen door-
werken. Wij moeten goed in het oog houden, wat op den duur be-
taalbaar blijft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans aan de kabel. Degeach-
te afgevaardigden de heren De Vries en Agterberg hebben gespro-
ken over de dreigende commercialisering van de kabel. Ik maak 
hierbij onderscheid tussen de kabel als een verlengstuk van de 
particuliere antenne en de kabel als afzonderlijk medium, bij 
voorbeeld voor lokale programma's. 

Het eerste is een zaak van mijn ambtgenoot van Verkeer en 
Waterstaat. Sinds het wettelijk monopolie van de PTT op het ge-
bied van de aanleg van kabelnetten is vervallen, kunnen ook par-
ticuliere ondernemingen deze aanleg ter hand nemen. Anders is 
de situatie met betrekking tot het gebruik van de netten voor de 
distributie van kabelprogramma's. Men kan in dit geval bepaald 
niet zeggen dat het terrein al in handen is van de commerciële be-
drijven. Het is ook niet de bedoeling, dat terrein prijs te geven. 
Wettelijke bepalingen om deze bedoeling te realiseren zijn er of 
zullen voor zover nodig - dit zal moeten worden bezien - in de 
eerstkomende tijd worden versterkt of gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van der Werf f heeft ge-
vraagd, of het zin zou hebben om een onderzoek naar beste-
dingsmogelijkheden in te stellen. Hij betreurt de steun aan dag-
en weekbladen. Volgens de geachte afgevaardigde zou uit een 
bestedingsonderzoek kunnen blijken, of de lezers niet meer zou-
den kunnen of willen bijdragen in de vorm van een hoger abon-
nementstarief. 

Mijnheer de Voorzitter! Met een verhoging van de abonne-
mentsprijs is niet alles gezegd; in deze kwestie speelden ook an-
dere factoren een rol, zoals het prijsverschil tussen verschillende 
dagbladen, gemakkelijker opzeggen van een weekblad dan van 
een dagblad, en dergelijke. In mijn nota over het mediabeleid zal 
ik zeker aandacht schenken aan de mogelijkheid om een onder-
zoek op dit gebied in te stellen. Het nut van een bestedingsonder-
zoek in de zin die de geachte afgevaardigde bedoelt, zal (Jan kun-
nen worden bezien en bediscussieerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Sprekend over steun aan de pers in 
het algemeen heeft de heer De Vries ook enkele passages aange-
haald uit een hoofdartikel in het „Fries Dagblad" van 20 mei 
1974. Omdat de geachte afgevaardigde met veel instemming uit 
dit artikel heeft geciteerd, meen ik er goed aan te doen, iets die-
per in te gaan op de twee aspecten van het persbeleid, die in het 
artikel werden aangesneden. Ik begin met de door de Regering 
voorgenomen steunverlening aan de „Haagse Post". Wieeniger-
mate thuis is op de markt van opinieweekbladen, ook van de bla-
den, waarmee men het niet direct of in het geheel niet eens is, 
moet erkennen, dat hetgeen als „links opinieblad" wordt aange-
duid, zich onderscheidt in selectie van onderwerpen, joumalistie-
ke stijl en opiniërende richting. Dat geldt niet alleen voorde bla-
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den ter linkerzijde, maar ook voor de rechtse opinieweekblad-
pers. Deze kenmerken geven de opinieweekbladen een eigen ge-
zicht, een eigen identiteit, hetgeen weer selecterend werkt op de 
lezersmarkt. Ik acht het dan ook een al te grove benadering, de 
bladen waartoe ook de „Haagse Post" wordt gerekend, op één, 
in dit geval links radicale, hoop te gooien. Het uitgangspunt van 
de overheid is dan ook gericht op het in stand houden van hetgeen 
op het ogenblik aan verscheidenheid voorhanden is, opdat niet 
straks, als de medianota er is, bladen zijn verdwenen die mis-
schien voor bepaalde steunmaatregelen in aanmerking zouden 
zijn gekomen. Dit is de kern van het „overgangsbeleid" ter zake 
van de pers, waar die in moeilijkheden verkeert. De hulpmaatre-
gelen van de Regering moeten worden gezien als een tijdelijke 
handreiking, als een overbrugging totdat het beleid, vast te stel-
len op basis van de medianota, kan worden gerealiseerd. Met die 
tijdelijke handreikingen is het niet zo gesteld dat de bladen, die 
op die manier worden geholpen, de verzuchting kunnen slaken 
uit ,,De familie Kegge" van Hildebrand: 

„O, gezond te zijn is een onschatbaar bezit, maar uit een 
ziekte te herstellen is een zalig genot.". 

Om maar eens een ander citaat uit de „Camera Obscura" te 
geven dan „allemaal gekheid". 

Mijnheer de Voorzitter! Het tweede, hiermee nauw verband 
houdende punt is de verantwoordelijkheid van de Minister voor 
de besteding van de gelden van het bedrijfsfonds voor de pers. 
Met die verantwoordelijkheid is niets geheimzinnigs aan de 
hand. Het adviseren van de Minister door het bedrijfsfonds aan 
de hand van bepaalde criteria over het al dan niet toekennen van 
steun aan in nood verkerende bladen laat de verantwoordelijk-
heid van de bewindsman voor de genomen beslissingen geheel 
onverlet. Men moet het bestuur zien als een college van deskun-
digen dat de Minister over steunaanvragen een zwaarwegend ad-
vies geeft, hetgeen de Minister in zijn uiteindelijke beslissing zal 
verwerken. 

Het parlement zal over deze beslissing, of het nu gaat om 
steunverlening aan bladen, of om het benoemen van bestuursle-
den, de Minister te allen tijde ter verantwoording kunnen roe-
pen. Zo behoort het ook, mijnheer de Voorzitter. Wat daarmee 
aan parlementaire democratie kapot wordt gemaakt, vermag ik 
dan ook niet in te zien. Eerder geloof ik, dat deze constructie 
meer waarborgen biedt voor het goed functioneren van parle-
mentaire controle dan wanneer een zogenaamd onafhankelijk 
bestuur, dat niet weet, van wie het afhankelijk is en dat niemand, 
aan geen derden, verantwoording behoeft af te leggen, beslissin-
gen neemt, waarbij het de laatste rechter speelt. 

Thans kom ik op een aantal opmerkingen, gemaakt over het di-
rectoraat-generaal voor culturele zaken. De geachte afgevaardig-
de de heer De Vries vraagt, of het cultuurbeleid van de overheid 
naast bescherming van bestaande waarden, ook stimulering van 
de toekomstige ontwikkeling ten doel heeft. Hij wijst er daarbij 
op, dat stimulering een zekere mate van beïnvloeding, dus het 
maken van een keuze, inhoudt. Zoeven heb ik al laten merken, 
dat ik het daarover geheel met hem eens ben. Ik meen, dat uit de 
memorie van toelichting voldoende blijkt, dat ik ook op het ge-
bied van de culturele zaken een stimulerend beleid probeer te 
voeren. Ik ben het met de heer De Vries eens, dat het het doen 
van keuzen onvermijdelijk maakt. Dit is trouwens ook het geval 
op tal van andere overheidsbeleidsterreinen. Ook bij het behou-
den van bestaande waarden moeten prioriteiten worden gesteld. 
In vele gevallen laat de bewindsman zich voor het maken van een 
keuze adviseren door raden en commissies, maar dit ontheft hem 
niet van de verantwoordelijkheid voor de beslissing. In andere 
gevallen is het doen van keuzen gedelegeerd aan bij voorbeeld 
fondsbesturen. Er is dan geen directe verantwoordelijkheid van 
de bewindsman voor elke beslissing, die zo'n fondsbestuur 
neemt, maar er is wel sprake van een uiteindelijke verantwoor-
delijkheid voor het feit van het verlenen en het laten voortbe-
staan van een delegatie. 

Zitting 1973-1974 

Thans kom ik bij de sector kunstbeleid. Met groot genoegen 
heb ik kennisgenomen van de woorden van waardering, die de 
geachte afgevaardigde de heer Vermeer aan de discussienota-
kunstbeleid heeft gewijd. Ik wil deze woorden graag in ontvangst 
nemen, omdat ik nu eenmaal hier sta. Ik besef echter zeer wel, 
dat zij niet mij, maar mijn ambtsvoorganger, oud-minister En-
gels, toekomen, die de voltooiing van deze nota ten sterkste 
heeft bevorderd. De geachte afgevaardigde zal overigens hebben 
geconstateerd, dat ik de nota in hoofdlijnen heb overgenomen. 
Ik sluit mij dan ook gaarne bij zijn woorden van waardering aan. 

Wat „Proloog" betreft, waarover mij vragen zijn gesteld, wil 
ik graag het volgende mededelen. Het is duidelijk, dat „Proloog" 
ten gevolge van het eenzijdige besluit van de Eindhovense ge-
meenteraad in ernstige moeilijkheden is geraakt. De overige sub-
sidiërende gemeenten hebben er geen conclusies uit getrok-
ken in negatieve zin. Het gezelschap is tegen het Eindhovense 
besluit in het geweer gekomen. Er loopt nog een hoger-beroep-
zaak naar aanleiding van een uitspraak van de Bossche recht-
bank. Al enige tijd geleden heb ik mij bereid verklaard, van het 
ontstane tekort 50 pet. te suppleren. Ik heb daarbij de voorwaar-
de gesteld, dat de zuidelijke subsidiënten de andere helft voor 
hun rekening zouden nemen. Van deze zuidelijke subsidiënten 
heeft het provinciaal bestuur aldaar besloten, 66 2/3 pet. bij te 
dragen. De gemeenten hebben hun aandeel niet willen leveren. 
Dit betekent, dat ten opzichte van het aanvaardbaar geachte te-
kort over het seizoen 1974-1975 nog een verschil bestaat van 
f 45 000. Ik wil met het bestuur van „Proloog" overleg plegen 
over de vraag, in hoeverre het ontbreken van dat bedrag onaan-
vaardbare gevolgen heeft voor het functioneren van het gezel-
schap. Ik wil er namelijk vanuit gaan, dat de activiteiten gedu-
rende het komende seizoen doorgang behoren te kunnen vinden 
en niet alleen, omdat een plotseling gedwongen stopzetting het 
gevoel van rechtszekerheid voor gesubsidieerde instellingen ern-
stig zal aantasten, maar ook om de ruimte ervoor te scheppen, in 
enige rust de totale Brabantse toneelsituatie te kunnen bekijken. 
De Brabantse subsidiënten zijn daar zelfs al aan bezig. De be-
sluitvorming mag mijns inziens niet worden vertroebeld door 
eenzijdige en onomkeerbare beslissingen. Ik wil daarom, uiter-
aard binnen een zekere limiet, het gezelschap in staat stellen zijn 
activiteiten gedurende het seizoen 1974-1975 voort te zetten 
door het subsidieniveau te garanderen, waarbinnen dit mogelijk 
is, zonder daarmee vooruit te willen lopen op de resultaten van 
het aanhangige rechtsgeding of komende besluiten van zuidelijke 
subsidiënten. Onder handhaving van de primair regionale taak-
stelling van „Proloog" wil ik daarover binnenkort met het gezel-
schap overleg plegen. 

De heer Teijssen (K. V.P.): Mag ik de bewindsman vragen, ook 
het provinciaal bestuur van Noord-Brabant in het overleg te be-
trekken? Provinciale staten hebben een aanvullend subsidie ver-
schaft. De drie grote gemeenten in Noord-Brabant zijn daartoe 
niet in staat en bereid gebleken. Het ligt in de rede, dat het pro-
vinciaal bestuur in het overleg wordt betrokken. 

Minister Van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt van-
zelf, dat dit zal gebeuren, maar het moet ook voor de Kamer 
vanzelfsprekend zijn, dat dit in de laatste weken volop is ge-
beurd. 

De geachte afgevaardigde de heer De Vries refereerde aan de 
nota's, die op het gebied van de musea in de provincies Fries-
land, Noord-Holland en Overijssel zijn verschenen. Die stukken 
zijn mij bekend en het heeft mij verheugd, dat de regio zich meer 
en meer haar verantwoordelijkheid op het vlak van de musea be-
Wust is. Aan de samenstelling van de Friese-Museumnota is door 
medewerkers van mijn departement van harte deelgenomen. De 
aanbevelingen in die nota. waaronder de aanstelling van een pro-
vinciale museumconsulent en de inrichting van een centraal mu-
seumpot, hebben ingrote lijnen mijn instemming. 

Aan de opstelling van de nota museumbeleid met betrekking 
tot het gehele museumwezen wordt met kracht gewerkt. Het ligt 
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inderdaad in het voornemen, het stuk omstreeks de komende 
jaarwisseling in de openbaarheid te brengen. De samenstelling 
vereist overigens nog heel wat studie en onderzoek. 

Mijnheer de Voorzitter! De subsidiëring van de niet-rijksmu-
sea acht ik een zaak van groot belang, omdat ik aan deze catego-
rie van musea een belangrijke plaats toeken in het totale nationa-
le museumbeleid. Dat kan echter voor mij niet betekenen, dat ik 
met betrekking tot de dosering van de gelden, die ter beschikking 
kunnen komen voor het museumwerk, meteen een mededeling 
over een verschuiving kan doen. Ik vind dat een zaak, die nog 
eens moet worden bezien. 

Het educatieve werk ten dienste van de musea heeft natuurlijk 
mijn aandacht. Kortgeleden heeft mijn departement in Twente 
een aanvang gemaakt met een educatief experiment dat ten doel 
heeft na te gaan, op welke wijze de educatieve activiteiten bij 
een groep kleinere musea in de regio kunnen worden bevorderd. 
In het algemeen is het zo, dat die instellingen door gebrek aan 
middelen en voldoende mankracht niet of in onvoldoende mate 
tot opvang en educatieve begeleiding van bezoekers kunnen ko-
men. Ik hoop in deze situatie in de komende jaren enige verlich-
ting en verbetering te kunnen brengen. Binnen de Directie Mu-
sea, Monumenten en Archieven op mijn departement is een on-
derafdeling in het leven geroepen, die tot taak heeft de educatie-
ve activiteiten zoveel mogelijk aan te moedigen, zowel bij de 
rijksmusea als bij de niet tot het Rijk behorende musea. 

De geachte afgevaardigde de heer De Vries heeft voorts nog 
melding gemaakt van de discussienota Monument en Samenle-
ving, die onlangs is uitgebracht door de sectie Nederland van de 
Raad van Europese Gemeenten onder het motto dat het Nati-
onaal Comité Monumentenjaar '75 ons presenteert: Een toe-
komst voor ons verleden. De aanbevelingen van deze nota zijn 
momenteel zowel ten departemente als bij de Rijksdienst voor de 
monumentenzorg in onderzoek en studie. Wat mijn commentaar 
op de financiële aspecten van de nota betreft, past mij - ik hoop 
dat de Kamer daarvoor begrip wil opbrengen - in deze fase van 
het jaar enige terughoudendheid. De in de nota genoemde bedra-
gen, die betrekking hebben op een onmiddellijke verhoging van 
het subsidie-artikel zowel als op het inhalen van achterstand, 
zijn, zonder hierop in details in te gaan, van zodanige omvang 
dat het mij niet mogelijk zal zijn deze onverkort in de begroting 
op te nemen. Dat moet ik tot mijn spijt zeggen. Er wordt door mij 
gestreefd naar verruiming van de voor monumentenzorg bestem-
de middelen, doch aan temporisering zal niet vallen te ontko-
men. De op gang gekomen samenwerking tussen het Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en mijn de-
partement, in het bijzonder waar het gaat om de restauratie""en 
renovatie van historische stads- en dorpskernen, zal, naar ik 
hoop en stellig verwacht, ook op financieel vlak wat meer speel-
ruimte kunnen gaan bieden. Ook het samenspel met het Departe-
ment van Sociale Zaken op het gebied van de werkgelegenheid in 
de bouwvakken biedt voor de monumentenzorg enig nieuw per-
spectief. Een flink aantal projecten op het gebied van monumen-
tenrestauraties is thans, dankzij extra uitkeringen van Sociale 
Zaken in verband met de werkgelegenheid, in bewerking. 

Een verdere groei daarvan lijkt mij - laat ik mij voorzichtig uit-
drukken - niet uitgesloten. 

Ten aanzien van de grondpolitiek en de sociale aspecten van 
de monumentenzorg beraad ik mij te zamen met mijn ambtge-
noot van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ik ben het 
eens met de discussienota, als daarin wordt gesteld, dat het mo-
numentenbeleid, of liever nog het beleid inzake waardevolle ou-
de leefmilieus gericht dient te zijn op het behartigen van het soci-
aal welbevinden der bewoners. Wanneer men dit ziet in het licht 
van een veranderingsproces past het zeer wel in mijn politieke fi-
losofie dienaangaande. Het betrekken van de burger bij de aan-
pak van regeneratie en vernieuwing van oude steden en dorpen 
vind ik van essentieel belang. 

De heer Van der Werff heeft het punt van de beveiliging van 
de niet-rijksmusea aan de orde gesteld. Het bedrag dat op mijn 
begroting hiervoor is opgevoerd, is in de laatste paar jaar ge-
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groeid tot ruim 6 ton. Hoewel dit bedrag niet voldoende is om in 
alle noden te voorzien, moet ervan worden uitgegaan dat ook 
provincies en gemeenten hun bijdrage verlenen. Voor een effi-
ciënte besteding van de gelden is een gemengde werkgroep ,,Be-
veiliging musea" in het leven geroepen, voornamelijk om na te 
gaan of de voorstellen tot beveiliging van bepaalde musea inder-
daad tegemoet komen aan de mogelijke dreiging in de gegeven si-
tuatie, resp. of de te treffen voorzieningen in een juiste verhou-
ding staan tot de globale waarde van de collectie. Aan belang-
hebbende museumbeheerders is een in opdracht van mijn minis-
terie opgesteld TNO-rapport ter beschikking gesteld. Dit rapport 
geeft nuttige algemene aanwijzingen. De verfijnende maatrege-
len per museum worden in de werkgroep behandeld. In inciden-
tele gevallen vindt overleg plaats met de departementen van Jus-
titie en van Binnenlandse Zaken, uiteraard ook met de betrokken 
gemeentebesturen. 

Wat de beveiliging van het Admiraliteitshuis in Dokkum be-
treft, kan ik mededelen dat de daartoe strekkende aanvrage in de 
werkgroep is behandeld. Daar de uitgebrachte offerte niet geheel 
en al doorzichtig was, heeft een lid van de werkgroep zich nader 
moeten oriënteren. Een beslissing op de aanvrage kan binnen-
kort worden tegemoet gezien. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Werff heeft voorts 
een opmerking gemaakt over het plaatsen van kerken, stations-
gebouwen enz. op de monumentenlijst. Ik vestig er de aandacht 
op, dat er tussen het plaatsen op de lijst van beschermde monu-
menten krachtens de artikelen 8 en 9 van de Monumentenwet en 
het toekennen van een restauratiesubsidie geen direct verband 
bestaat; dit is de geachte afgevaardigde uiteraard bekend. Met 
bescherming van het monument dient in de eerste plaats voorko-
men te worden, dat dit wordt afgebroken, verplaatst of gewijzigd 
op een manier, die niet aanvaardbaar lijkt en zonder dat daar te-
voren een signalering voor mogelijk is geweest. Wordt voor 
nieuw op de lijst geplaatste monumenten subsidie in de restaura-
tiekosten aangevraagd, dan zal die aanvrage op gelijke wijze 
worden behandeld als subsidie-aanvragen voor de restauratie 
van andere monumenten. 

Mèt de heer Van der Werff ben ik het eens, dat de Leidse 
Pieterskerk als cultuurhistorisch monument van hoge orde moet 
worden aangemerkt. Reeds geruime tijd vinden er besprekingen 
plaats tussen het gemeentebestuur van Leiden, de kerkvoogdij, 
de Leidse universiteit en mijn departement. Het zal de heer Van 
der Werff niet verbazen dat ik mij persoonlijk voor die bespre-
kingen zeer interesseer. Ik heb nog niet zo lang geleden daarover 
persoonlijk gesproken met de burgemeester van Leiden. Ik ver-
wacht dat dezer dagen op instigatie van de burgemeester van 
Leiden een stichting tot beheer en exploitatie van de Pieterskerk 
zal worden opgericht. In het noodzakelijk herstel van het kerkge-
bouw zal door mijn departement op de gebruikelijke wijze wor-
den bijgedragen. Het ligt in de bedoeling dat de traditionele vie-
ring van Leidens ontzet dit jaar wederom in het kerkgebouw zal 
plaatsvinden. 

Mèt de heer Van der Werff ben ik erover verheugd, dat er 
thans een redelijke kans bestaat op een nieuwe behuizing binnen 
afzienbare termijn voor het Algemeen Rijksarchief. Ook andere 
leden van deze Kamer hebben over deze zaak gesproken. Inder-
daad zijn de huidige voorzieningen - en dit is een zwaar under-
statement - niet toereikend, waardoor de zorg voor bepaalde ar-
chiefbestanddelen onvoldoende tot haar recht komt. Inderdaad 
ben ik met mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening overeengekomen dat de nieuwbouw van het Algemeen 
Rijksarchief zal worden gerealiseerd op een kavel in de nabijheid 
van het nieuwe Haagse Centraal Station. 

Dat toekomstige gebouw zal dan zijn opgenomen in een krans 
van rijksgebouwen, welke alle rond het Centraal Station zijnge-
projecteerd dan wel reeds tot stand zijn gekomen. Ik ben van 
mening, dat de situering van het Algemeen Rijksarchief in de na-
bijheid van het stationsgebouw in tijd van oorlog niet veel grote-
re risico's met zich brengt dan elders in de city. Het spreekt 
vanzelf, dat ten aanzien van de bescherming van het nieuwe 
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Rijksarchief tegen rampen en oorlogsgevaren alle vereiste maat-
regelen zullen worden getroffen voor zoveel die dan uit te den-
ken zijn. 

Inmiddels zijn de laatste beletselen voor wat betreft deze 
bouwplannen weggenomen. Ik kan tot mijn grote vreugde mede-
delen, - het is van zeer recente aard - dat aan de architect is op-
gedragen om de nieuwbouwplannen met spoed gereed te maken. 

Het onderhoud van de VOC-archieven en andere ook voor de 
Derde Wereld van belang zijnde archivaria gaat - dat spreekt 
vanzelf - mij zeer ter harte. De algemeen rijksarchivaris heeft 
zojuist een tienjarenplan ontworpen, dat voorziet in het filmen 
van alle belangrijke documenten uit de bewuste periode. In be-
ginsel heb ik mijn medewerking toegezegd aan de financiële re-
alisatie van dat voorstel. 

Het ziet ernaar uit, dat in de nabije toekomst enige verruiming 
kan worden geboden in het personeelsbestand van rijksarchie-
ven. Nog dit jaar zullen er vijf extra formatieplaatsen ter beschik-
king komen. 

Ik schaam mij er niet voor te zeggen, dat het in ieder geval 
toch wat is. Ik schaam mij er ook niet voor te zeggen, dat het ei-
genlijk te weinig is, maar anderzijds kan ik op dit moment geen 
optimistische geluiden laten horen. 

De door de heer Van der Werff genoemde notitie van de Ver-
eniging voor Archivarissen in Nederland met betrekking tot de 
interpretatie van artikel 25, eerste lid van de Archiefwet is onder 
mijn aandacht gebracht. Het is mij bekend, dat in enkele ge-
meenten waar het ambt van gemeente-archivaris niet aan een ho-
ge archief ambtenaar behoeft te worden opgedragen, met het oog 
op het archiefbeheer een middelbaar archiefambtenaar in de zin 
van artikel 9 van de Archiefwet 1962 is benoemd, echter niet in 
de positie van en met de titel van archivaris, maar als ambte-
naar-secretaris. 

Ten aanzien van het overzetten van het brandbare filmmateri-
aal op onbrandbaar materiaal kan ik de geachte afgevaardigde 
mededelen, dat zowel het film-museum te Amsterdam als de 
Rijks Voorlichtings Dienst daaraan zoveel mogelijk prioriteit ver-
leent. De RVD hoopt in het huidige tempo voortgaande in zeven 
a acht jaar het relevante materiaal op onbrandbaar materiaal te 
hebben overgebracht. 

De geachte afgevaardigde de heer Russell heeft met het van 
hem te verwachten enthousiasme gesproken over in het bijzonder 
musea. De heer Russell heeft vastgesteld, dat vele musea onbe-
werkte en dus ontoegankelijke collecties in beheer hebben. Hoe-
wel het niet alleen een kwestie van geld is, maar ook een zaak 
van organisatie, dient voor het aantrekken van competente man-
kracht de personeelsbegroting toch mogelijkheden te bieden. Dat 
zal de geachte afgevaardigde duidelijk zijn. Dat is een probleem. 
Het Bureau van de Rijksinspecteur van Roerende Monumenten 
voert inderdaad een zeer actief beleid. Ik ben daar erkentelijk 
voor. Bruiklenen worden niet slechts verstrekt aan openbare in-
stellingen , doch op ruime schaal ook aan musea. 

Over het tentoonstellingsbeleid bestaat sinds enige tijd een 
vruchtbaar overleg met de Nederlandse Kunststichting. De situ-
atie bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie is 
mij uit eigen waarneming bekend. Ik ben er nog niet zo heel lang 
geleden persoonlijk geweest en heb daar uitvoerig de zorgen van 
de leiding van dat bureau vernomen. De belangrijke rol van dat 
bureau in de Nederlandse en internationale kunsthistorische we-
reld erken ik ten volle. Ik verwacht dat binnen afzienbare tijd 
plannen kunnen worden ontworpen voor een betere huisvesting 
van dat RKD, hoewel dat gevestigd is in een op een prachtige 
plaats gelegen fraai pand. 

Ook de personeelssituatie van deze instelling heeft mijn aan-
dacht, hoewel voorzieningen slechts kunnen worden getroffen in 
het kader van het totale museumbestand. 

De geachte afgevaardigde de heer Russell heeft ook een op-
merking gemaakt over de kunstschatten, welke zich in depots 
van de musea bevinden. Ik moge erop wijzen, dat deze opgesla-
gen kunstwerken wel degelijk voor studie toegankelijk zijn. Bo-
vendien wordt voor tentoonstellingen, bijzondere manifestaties 
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enz. regelmatig uit de opgeslagen collecties geput. Ook worden 
uit de depots de bruiklenen gevoed. 

Aangaande de toegangsprijzen, waarover de geachte afgevaar-
digde voorts iets heeft gezegd, kan ik opmerken dat de daaraan 
verbonden problematiek opnieuw door mij in studie is genomen. 
Men moet bij de beoordeling van de vraag, of entreegelden moe-
ten worden verhoogd dan wel zouden kunnen worden verlaagd, 
sterk de psychologische neveneffecten in aanmerking nemen. 
Het verlenen van ruimere faciliteiten aan het publiek op het stuk 
van de toegankelijkheid van de musea mag niet plaatshebben 
„tot elke prijs". 

De fiscale aftrekbaarheid bij kunstschenkingen vormt een on-
derwerp van onderzoek in de eigen kring zowel als een onder-
werp van bespreking met mijn ambtgenoot van Financiën. Ho-
wel het verlenen van fiscale faciliteiten bij kunstschenkingen 
aantrekkelijke aspecten lijkt te bieden, is het gevaarlijk bij het 
concipiëren van voorstellen dienaangaande te veel acht te slaan 
op het buitenland, daar de fiscale wetgeving elders vaak structu-
reel verschilt met die hier te lande. Verder onderzoek - dat zeg ik 
de geachte afgevaardigde graag toe - zou mijnerzijds worden be-
vorderd. 

Nog een opmerking over de restauratorenopleiding, mijnheer 
de Voorzitter, die ook in het bijzonder deze geachte afgevaardig-
de - maar gelukkig ook verschillende andere mensen in ons land 
- dierbaar is. Ten behoeve van de reeds als zodanig werkzame 
restauratoren zijn gedurende de afgelopen twee jaar bijscho-
lingscursussen georganiseerd in het centraal laboratorium voor 
onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap. Zowel 
voor de restauratoren van musea als voor de archiefrestaurato-
ren. Al dan niet gedeeltelijke voortzetting van deze cursussen 
wordt overwogen. De volledige basisopleiding wordt door de 
stichting tot het opleiden van restauratoren voorbereid in nauw 
overleg met het departement. Op de begroting voor 1974 is daar-
toe weliswaar een bedrag opgevoerd, maar het laat zich aanzien 
dat eerst in 1975 met de opleiding kan worden begonnen. Ge-
streefd wordt naar een zo vruchtbaar mogelijke vorm van sa-
menwerking met de bestaande instellingen op verwant terrein, 
aangezien moet worden gewoekerd met mankracht, ruimte en 
materiële voorzieningen. 

Mijnheer de Voorzitter! De voorzitter van de commissie 
rechtspositie museum- en archiefrestauratoren heeft bericht dat 
op zeer korte termijn een rapport over de materie zal worden uit-
gebracht. Het werk van de commissie is erop gericht, de oorza-
ken van onrust welke in de kring van de museum- en archiefres-
tauratoren heerst weg te nemen. 

Aankoopgelden van de rijksmusea zijn de laatste tien jaar ach-
tergebleven bij de steeds stijgende waarde van vrijwel alle mu-
seumvoorwerpen, met name in de kunstsector. Dat tekort aan 
geldmiddelen brengt met zich dat in het algemeen niet voldoende 
snel kan worden gereageerd op onverwachts aanbod, waardoor 
het onmogelijk wordt zelfs objecten van nationale betekenis 
voor het land te behouden. Slechts vorming van een aankoop-
fonds zal in vele gevallen uitkomst kunnen bieden. 

Het concept voor de wet behoud cultuurbezit maakt, na de 
voorbereiding in commissieverband, thans onderwerp uit van in-
terdepartementaal overleg. Het concept is in grote lijnen gereed 
en zal vermoedelijk nog dit jaar aan het kabinet kunnen worden 
voorgelegd, alvorens in parlementaire behandeling te komen. 
Concrete mededelingen zou ik op dit ogenblik ter zake prema-
tuur achten. 

Ik kom, nog verwijlend in de sector van het directoraat-gene-
raal culturele zaken, bij de heer Meuleman, die zijn zorgen heeft 
uitgesproken over hetgeen nu en dan wordt geproduceerd in de 
sector toneel. Met veel belangstelling - dat moet vanzelf spre-
ken, mijnheer de Voorzitter - heb ik geluisterd naar de woorden 
ter zake van de geachte afgevaardigde. Hij heeft zijn bezwaren 
duidelijk geformuleerd. Ik wil zeggen dat ik voor die bezwaren 
enig begrip heb, hoewel - de geachte afgevaardigde zal dit op 
zijn beurt willen begrijpen - ik ze niet kan delen. Ik weet ook niet 
- maar ik zou daarover nu met hem misschien beter niet in dis-
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cussie kunnen treden - of zijn Bijbelse fundering van die bezwa-
ren geheel de mijne zou zijn. Ik herinner mij - rrieer wil ik er op 
dit ogenblik niet van zeggen - dat volgens het Evangelie Jezus 
niet in afkeurende zin spreekt over kinderen die op straat brui-
loftje en begrafenisje spelen. Ook het beroep van de geachte af-
gevaardigde op Kuyper kan ik binnen de mij voor dit antwoord 
toegemeten termijn niet ten gronde toetsen. Het zou echter kun-
nen zijn dat de geachte afgevaardigde zijn beroep doet op een 
werk van deze godgeleerde uit diens vroegere periode. Ik heria-
ner mij namelijk niet, dat Kuyper zich tegenover het toneel 
steeds afwijzend heeft opgesteld. Ik weet wel met zekerheid, dat 
aan de Vrije Universiteit, waar Kuyper toch een grote invloed 
had, door de studenten wel toneel is gespeeld. 

In ieder geval zal de geachte afgevaardigde willen bedenken, 
dat de grote meerderheid van ons volk niet afwijzend staat tegen-
over het toneel en met name niet tegenover een aantal produk-
ties, als waarop de geachte afgevaardigde in zijn oordeel, dat ik 
volstrekt respecteer, heeft gedoeld. 

De moeilijkheid, waarin momenteel de toneelgroep Podium 
verkeert, moge zeker niet als een bewijs worden aangevoerd, dat 
te dezer zake door Podium geheel onjuiste dingen zouden zijn 
bedreven, onjuist dan in het denken van de geachte afgevaardig-
de. Voor zover ik ben ingelicht gaat het daar meer wat de gemel-
de tekorten betreft om gebreken in zakelijk beleid. 

Ik kom tenslotte bij de vele opmerkingen die zijn gemaakt over 
het woonwagenbeleid. Het doet mij op zich zelf goed, dat men 
aan dit terrein zoveel aandacht heeft willen geven. Verscheidene 
geachte afgevaardigden hebben een kritische analyse gegeven 
van het door de overheden gevoerde woonwagenbeleid. In grote 
lijnen ben ik het met hun kritische benadering wel eens. Daarvan 
heb ik al eerder aan de overzijde van het Binnenhof duidelijk 
blijk gegeven. Het huidige kabinet heeft al kort na zijn optreden 
een fundamentele vernieuwing van het woonwagenbeleid aange-
kondigd. Het heeft bovendien een interdepartementale commis-
sie ingesteld met de opdracht een samenhangend beleidsplan ter-
zake op te stellen. Die commissie, waarin zeven departementen 
zijn vertegenwoordigd, is bijna met haar opdracht gereed. Ik ver-
wacht het genoemde beleidsplan spoedig ter behandeling te kun-
nen aanbieden aan de welzijnsraad en via deze aan de minister-
raad. Diverse onderwerpen, die door de geachte afgevaardigden 
zijn genoemd, zullen, naar zal blijken, in dat beleidsplan aan de 
orde zijn gesteld, ik noem daarvan op het ogenblik in het bijzon-
der het aanbrengen van een aantal noodzakelijke wijzigingen in 
de Woonwagenwet om ruimte te krijgen voor een werkelijk 
nieuw beleid, maatregelen voor een versnelde inhaal van het 
structurele tekort aan standplaatsen, dat inderdaad momenteel 
bijzonder ernstig is, het versterken van de beleidsinbreng van de 
betrokken vakdepartementen op hun terrein, zoals werkgelegen-
heid en onderwijs, het vergroten van de bevoegdheden van de 
centrale overheid met betrekking tot het geven van aanwijzingen 
voor de planning en het vestigen van centra, vervolgens maatre-
gelen om de beeldvorming van de woonwagenbewoners in de sa-
menleving en omgekeerd te verbeteren, onder andere door het 
geven van regelmatig goede voorlichting. Ook wordt nagegaan, 
hoe het normale kleuter- en basisonderwijs beter toegankelijk 
kan worden gemaakt, zowel op de regionale centra als daarbui-
ten. Wat de bijstand betreft zal bijzondere aandacht worden be-
steed aan het beginsel van individuele bijstand op basis van be-
hoefte. Wat de vervanging van wagens betreft zal inderdaad aan-
dacht worden besteed aan de mogelijkheid hier de normale over-
heidstaken op het gebied van de volkshuisvesting tot gelding te 
brengen en daar gaat het om. 

Een punt, waaraan door verscheidene geachte afgevaardigden 
bijzondere aandacht is besteed, betreft een verbetering van de 
bestaande informatie en uitbreiding van het onderzoek naar de 
behoeften en wensen, zoals die onder de woonwagenbewoners 
zelf leven. Ik ben het er volledig mee eens, dat het beslist onjuist 
zou zijn maatregelen te treffen of voorzieningen tot stand te bre-
gen als de woonwagenbewoners zelf daar niet nauw en op be-
hoorlijke wijze bij betrokken zijn geweest en zijn. Verscheidene 
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keren heb ik er bij de andere overheden op aangedrongen, juist 
aan de rol en de medeverantwoordelijkheid van de woonwagen-
bewoners zelf de grootste aandacht te schenken. Ik zal mij daar-
over binnenkort opnieuw tot de provinciale en gemeentebestu-
ren richten. Wat ter zake in deze Kamer vandaag is gezegd, zal 
voor mij daarbij alleen maar een sterke aansporing zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Eraan herinnerend, dat vrijwel de ge-
hele problematiek in het rapport van de zoeven genoemde com-
missie, die staat onder voorzitterschap van de Directeur-Gene-
raal (van mijn departement), dr. Hendriks, aan de orde is gesteld 
en dat dit rapport binnenkort verschijnt, vraag ik mij af, of er iets 
voor te zeggen is, dat ik op een vrij groot aantal vragen, die ik 
misschien als detailvragen mag kwalificeren, nu niet inga omdat 
behandeling ervan vrij geruime tijd van de Kamer zou vragen. 
Als ik spreek over „detailvragen" doel ik niet op vragen, die ik 
van nauwelijks voldoende belang acht. Laat dat misverstand er 
niet zijn. Ik wil onder die detailvragen ook niet rangschikken een 
aantal specifieke vragen, die in het bijzonder zijn gesteld door 
mevrouw Wassen-van Schaveren en de heer Mater. Misschien 
doe ik er praktisch aan, te volstaan met deze algemene medede-
ling en aan de Kamer over te laten, in repliek te laten merken of 
ik op de gestelde vragen alsnog moet ingaan. Ik ben daartoe 
graag bereid en ik heb mij daartoe ook voorbereid. Misschien is 
er iets voor te zeggen om af te spreken - om het huiselijk te zeg-
gen - dat, zodra het bewuste rapport er is, ik een gelegenheid zal 
proberen te vinden om mij te vervoegen bij de commissie maat-
schappelijk werk van deze Kamer, ten einde deze zaken grondig 
door te spreken. 

Nogmaals, mijnheer de Voorzitter, ik ben beschikbaar voor de 
Kamer en bereid om op alle vragen, die ter zake zijn gesteld, en 
op alle opmerkingen, die ter zake zijn gemaakt, in te gaan. Met 
de beste bedoelingen en eigenlijk in het belang van de woonwa-
genbewoners, opdat zij eens met de Eerste Kamer heel grondig 
over deze zaak kunnen spreken, doe ik dit voorstel. Duidelijk is, 
dat een aantal geachte afgevaardigden in deze Kamer bijzonder 
in deze zaken geïnteresseerd is en zeer veel van het beleid en 
feitelijkheden op dit beleidsterrein afweet. Ik zou bij een gron-
dige discussie met het laatste mijn voordeel kunnen doen. 

De heer Mater (P.v.d. A.): Is het de Minister mogelijk bij bena-
dering aan te geven wanneer het beleidsplan, dat hij in uitzicht 
heeft gesteld, ongeveer kan worden verwacht? 

Minister Van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik denk, dat het 
een kwestie van twee a drie maanden is. Intussen is dat rapport 
er. Ik meen, dat ik in verband met de waarschijnlijkheid, dat 
daaraan financiële kwesties vastzitten, tijd zal moeten nemen om 
in regeringskring contacten te hebben. Ik hoop, dat wij over het 
rapport kunnen spreken in een nader door de Kamer te bepalen 
verband. 

Ik meen er goed aan te doen, hiermee mijn betoog af te sluiten. 
Ik merk wel hoe de Kamer denkt over de beantwoording van de 
vragen, die op het terrein van het woonwagenbeleid zijn gesteld. 

Staatssecretaris Meüer: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil direct 
ingaan op opmerkingen en vragen, die behoren tot het specifieke 
werkterrein, waarmee ik mij bezighoud. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Kuik heeft gevraagd 
naar de positie van het vormingscentrum ,,De Guldenberg" in 
Brabant. Mijnheer de Voorzitter! Ik streef ernaar, dat het desbe-
treffende planningsadvies van de Commissie vormings- en ont-
wikkelingswerk voor Volwassenen, de commissie-Roelsema, 
nog vóór het einde van dit jaar wordt uitgebracht, althans, dat 
het intussen via het Nederlands Centrum voor Volksontwikke-
ling ingestelde onderzoek in ieder geval voldoende gegevens 
heeft opgeleverd, zodat vóór het einde van dit jaar een standpunt 
van de Regering inzake deze subsidiëring kan worden gevormd. 

De geachte afgevaardigde heeft voorts gevraagd, of het plan-
ningsadvies noodzakelijk is om tot een beslissing te komen en of 
er in de begroting voor 1975 al gelden voor dit doel worden gere-
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serveerd. Mijnheer de Voorzitter! De vraag betreffende het plan-
ningsadvies staat in zoverre los van de subsidiëring, dat deze een 
algemeen karakter betreft. Het advies zal handelen over de 
vraag, of - gegeven de behoefte, die er in Nederland is aan inter-
naatsvoorzieningen op het terrein van de volksontwikkeling - wij 
op dit moment een voldoende aantal internaten en een voldoende 
spreiding hebben en of nadere specialisering van internaten aan 
de orde kan komen. 

Ik heb het zeer onlogisch gevonden, mijnheer de Voorzitter, 
om, hangende dit onderzoek nu ad hoc te besluiten over het al 
dan niet subsidiëren van ,,De Guldenberg". Ik zou het wat 
dwaas hebben gevonden om die subsidie toe te zeggen als wij 
mogelijk enkele maanden later in een rapport glashelder zouden 
hebben zien aangetoond, dat er een overcapaciteit is aan interna-
ten. ik veronderstel dit niet, maar ik moet er - gelet op het feit, 
dat het onderzoek nog gaande is - wèl rekening mee houden. 
Ook is het mogelijk, dat wij een aanwijzing krijgen, dat er sprake 
is van een zeer ongelijkmatige spreiding van internaten over het 
land, waardoor men niet moet denken aan de uitbreiding van de 
bestaande capaciteit. Mogelijk moet het planningsadvies dan 
worden gevolgd door een planningsinstrumentarium, dat de 
overcapaciteit van het ene gedeelte van het land overbrengt naar 
andere delen. 

De heer Vermeer (P.v.d.A.): Ik doe al een aanbod! 

Staatssecretaris Meijer: Als Gelders gedeputeerde verkeert u 
daarvoor ook in een bijzondere positie. Ik wil u graag steunen in 
dat idee. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen in ieder geval, dat wij het 
planningsadvies en bepaalde gegevens moeten kennen vóór wij 
in dezen definitief besluiten. In 1975 mag men dan ook géén gel-
den voor dit doel op de begroting verwachten. In deze zin is deze 
zaak ook nimmer besproken, óók niet in de Tweede Kamer. De 
vraag was, of eind 1974, begin 1975 uitzicht kon worden geboden 
op subsidiëring met ingang van 1976, aangezien - indien die ga-
rantie niet kon worden gegeven - op dat moment het bestuur van 
,,De Guldenberg" anders mogelijk zou moeten overwegen, zijn 
activiteiten te beëindigen. 

De heer Van Kuik heeft voorts vragen gesteld over de memo-
rie van toelichting inzake het jeugdbeleid, waarin in feite niet is 
gesproken over het belang van de vakopleiding. Dit aspect is im-
mers in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de Minis-
teries van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken. 
De opmerkingen, die wij inde memorie van toelichting maakten, 
hadden betrekking op de onderdelen van het jeugdbeleid, zoals 
die door het Ministerie van CRM worden behartigd. Ik ben het 
echter met de geachte afgevaardigde eens, dat een goede vakop-
leiding voor jongeren van groot belang is. 

Een vast nummer op de agenda's voor de begrotingsbehande-
ling in de Kamers is de zogenaamde F-2-functie. Ook in dit ver-
band is erover gesproken. De heer Van Kuik heeft gevraagd naar 
nadere gegevens omtrent aantallen en taakinhoud. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem aan, dat de geachte afgevaardigde mij wil 
toestaan, dat ik nu niet uitvoerig inga op de betekenis van de le-
vensbeschouwelijkheid in de grondslag voor het organisatiewe-
zen voor het welzijnswerk. Wij hebben daarover aan de overzij-
de van het Binnenhof zeer uitvoerig gediscussieerd, ik heb ge-
merkt dat de geachte afgevaardigde de Handelingen op dat punt 
heeft gevolgd. Hij mag zich ervan overtuigd weten, dat er op dat 
punt tussen ons geen verschil van inzicht is. Ik erken de levens-
beschouwelijke grondslag als organisatievorm voor het wel-
zijnswerk volledig. Ik ben ook van mening dat wij in de F-2 spe-
cifiek tot uiting kunnen brengen, dat wij maatschappelijke en le-
vensbeschouwelijke groeperingen optimaal de kansen willen ge-
ven op inschakeling in de samenlevingsopbouw. 

Dat laat intussen onverlet, dat ik ook vind dat levensbeschou-
welijke, maatschappelijke of ideologische groeperingen zich in 
de toekomst evenzeer moeten laten onderwerpen aan evaluatie-
criteria, laten toetsen op doelmatigheidsvragen en geen vrijbrief 
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hebben om vervolgens niet aan een beleidsmatige ontwikkeling 
van het welzijnswerk mee te werken. Ik bespeur dat ook niet, 
maar ik wil op dit moment het accent wel hierbij plaatsen. 

Wat de F-2 betreft, kan ik voor de taakinhoud verwijzen naar 
de richtlijnen voor de subsidiëring van de F-2-functie, die al zijn 
gepubliceerd. De voorbereidingen voor de evaluatie van de ont-
wikkeling van de F-2-functie zijn in een zeer ver gevorderd stadi-
um. Subsidie wordt toegekend op basis van een beoordeling na 
twee jaar of het werk echt is aangeslagen, of er meer of minder 
aan moet worden gedaan of dat het anders moet worden georga-
niseerd. Wij verwachten dergelijke gegevens uit het onderzoek 
te verkrijgen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met het Ne-
derlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw. De instelling 
van een begeleidingscommissie wordt nu voorbereid, dit ook in 
antwoord op een vraag van de heer Agterberg, die er nog eens op 
heeft gewezen, dat de ontwikkeling van de functie goed moet 
worden gevolgd wat betreft de inhoud ervan. 

Dat heeft zich nu erg toegespitst bij de ontwikkeling van de 
F-2-functie in het kader van de samenlevingsopbouw. Ik vind dat 
in het algemeen, zeker als wij nieuwe activiteiten gaan ontplooU 
en, maar ook voor bestaand werk, als principe moet worden ge-
accentueerd dat wij dat scherp moeten volgen wat betreft de ont-
wikkelingen en de doelmatigheid. Wij moeten testen op de vraag, 
of de inhoud nog voldoet aan het uitgangspunt waarvoor wij er-
mee zijn begonnen. Wij moeten de evaluatie dan ook consequen-
ties laten hebben. Wij moeten niet aarzelen, de middelen voor 
iets dat zijn tijd heeft gehad aan te wenden voor nieuwe activitei-
ten. 

Wat de aantallen te subsidiëren functionarissen betreft, zou ik 
nog even het overleg met de instellingen dat wordt gevoerd af 
willen wachten. Ik ga er van uit, dat dit in september a.s. zal zijn 
afgerond, zoals ik ook in september 1.1. heb aangekondigd. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer betreurt het, dat 
de Oriënteringsnota ruimtelijke ordening niet is ondertekend 
door de Minister van CRM. Hij heeft vervolgens aangetekend, 
dat zijns inziens CRM vanuit verschillende inzichten meer aan 
de nota had kunnen bijdragen. De provinciale en plaatselijke op-
bouworganen zouden de bevolking beter bij de meningsvorming 
rond de totstandkoming van streekplannen, structuur- en be-
stemmingsplannen kunnen betrekken evenals bij de evaluatie 
van inspraakmethoden, de inschakeling van kunstenaars en de 
vertolking in het algemeen van de maatschappelijke aspecten die 
bij de ruimtelijke ordening in het geding zijn. 

Formeel wil ik er in eerste instantie op zeggen, dat de onderte-
kenaars van de nota in het algemeen de leden van het kabinet zijn 
die zich het meest specifiek met het vraagstuk van de ruimtelijke 
ordening bezighouden. Als dat in dit geval de Staatssecretaris 
van CRM is geweest, wordt hij geacht het hele departement te 
hebben vertegenwoordigd. 

Men zal begrijpen dat ik mij persoonlijke kritiek aantrek en er 
nog een paar dingen over wil zeggen. Ik ben het eens met de ge-
dachte van de geachte afgevaardigde, dat het Ministerie van 
CRM bij de totstandkoming en de vormgeving van ruimtelijke 
ontwikkelingsplannen een zeer duidelijke inbreng kan hebben. 
Aanzetten daartoe op verschillende terreinen in verschillende fa-
sen zijn aanwijsbaar. Ik verwacht een versterking daarvan in de 
toekomst. Ik wil dat als volgt illustreren. Het is echt niet zo geor-
ganiseerd omdat de geachte afgevaardigde het hier aan de orde 
heeft gesteld, iets wat wij overigens ook nog niet wisten. Met na-
me met de provinciale organen voor overleg en advies, de op-
bouworganen, vindt deze week een nader overleg plaats over het 
onderwerp. In het verband van de opbouworganen is namelijk 
een bezinning aan de gang over hun bijdrage op provinciaal niveau 
in het kader van de ruimtelijke ordening. Zij hebben daartoe een 
memorandum opgesteld, dat wij aanstaande donderdag zullen 
bespreken. Daarin wordt heel duidelijk de rol, de taak en de bij-
drage van de opbouworganen in het kader van de provinciale 
ruimtelijke ordening aan de orde gesteld. Daaruit zullen, naar ik 
verwacht, consequenties voor de toekomst te trekken zijn. In 
een aantal provincies worden reeds de regionale opbouworganen 
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ingeschakeld bij inspraakprocessen met betrekking tot streek-
plannen, terwijl ook op lokaal niveau de plaatselijke organen met 
name via hun bemoeienissen met de stadsvernieuwing nauwer 
bij de problematiek van de ruimtelijke ordening worden betrok-
ken. Ik wijs erop, dat in de gepubliceerde ontwerpwet inzake de 
stadsvernieuwing juist het sociale aspect in de gehele ruimtelijke 
planning en in de totstandkoming van structuurplannen sterk is 
benadrukt, waarbij voor deze plaatselijke en regionale opbouw-
organen heel duidelijk een rol is weggelegd. 

Dit Ministerie is voorts vertegenwoordigd in de studiegroep 
inspraak Streekplannen, welke het mede door CRM gesubsidi-
eerde onderzoek naar de inspraak bij de streekplanontwikkeling 
in Gelderland begeleidt. Mede in het kader van deze studiegroep 
bestudeert CRM thans de vraag, hoe de provinciale en regionale 
opbouworganen het best bij de inspraak in de streekplanontwik-
keling kunnen worden ingeschakeld. 

In aansluiting hierop merk ik op, dat wij ons, zoals men zal be-
grijpen, ook zeer goed kunnen verenigen met de inhoud van het 
advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
(RARO). Dat advies had met name betrekking op de wijze van 
organisatie van de inspraak. 

Het beroep van de RARO op de provinciale opbouworganen 
met betrekking tot het verlenen van organisatorische assistentie 
aan de publieke discussie rondom de Oriënteringsnota over de 
Ruimtelijke Ordening is vanuit het Ministerie dan ook nadrukke-
lijk gesteund. Wel moet men bedenken, dat de opbouworganen 
niet vanuit het Ministerie van CRM betrokken kunnen worden 
bij bij voorbeeld de werkzaamheden van de provinciale planolo-
gische commissies. Hiertoe moeten gedeputeerde staten het 
initiatief nemen. In een aantal gevallen, waarin dit nog niet is ge-
beurd, is dat urgent, wil de hier gelanceerde gedachte verdere 
uitwerking krijgen. 

Ook de inbreng van beeldende kunstenaars in de ruimtelijke 
ordening heeft de aandacht. Bij wijze van experiment nemen on-
geveer vijf kunstenaars deel aan de projectorganisatie ten behoe-
ve van de stedebouwkundige ontwikkeling in Zoetermeer. Bij 
een gunstig verloop van dit experiment zal ook elders bij voor-
beeld in stadsvernieuwingsprojecten een dergelijke bijdrage van 
kunstenaars worden bevorderd. 

Er zijn nogal wat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over 
het beleid inzake de Algemene Bijstandswet. Ik denk hierbij 
vooral aan de geachte afgevaardigden Van der Werff, Van Kuik 
en Kweksilber. Het gaat daarbij vooral om de verhouding tussen 
minimumloon en bijstandsuitkeringen. De heer Van der Werff, 
die heeft gevraagd, of wij wel weten, wat er onder de mesen leeft 
wat betreft chronische en nodeloze bijstandverlening wil ik -
overigens mèt de heer Van Kuik - antwoorden, dat het misbruik 
niet de omvang heeft, die sommigen, zonder zich op gegevens te 
baseren, wel veronderstellen. Als de heer Van der Werff sugge-
reert, dat vanuit deze achtergrond een thans gelijk niveau van 
minimumloon en bijstandsuitkering onwenselijk is, dan moet ik 
hem antwoorden, dat de Regering juist voor de zwaksten in de 
samenleving moet en wil opkomen, ook en juist, als deze groe-
pen zelf weinig pressie op de totale verdeling der middelen kun-
nen uitoefenen. 

Ik kan de heren Van Kuik en Kweksilber nog geen nadere me-
dedelingen doen over het vraagstuk van koppeling en ontkoppe-
ling. Deze kwestie vraagt meer overleg, waarin de belangen van 
de „mensen die achter in de rij staan" zeer zeker bij deze Rege-
ring voorop zullen staan. Ik realiseer mij daarbij, dat bij deze 
zwakke groepen met name vele bejaarden met alleen AOW be-
horen. De Algemene Bijstandswet is weliswaar niet in de eerste 
plaats een instrument voor inkomensherverdeling, maar wel heb-
ben maatregelen in het kader van deze wet invloed op de herver-
deling van inkomens.Omdat de wet, zoals de geachte afgevaar-
digde de heer Kuik dit terecht opmerkte, een sluitstuk is, sluit zij 
zich aan bij wat elders in de sfeer van de laagste inkomens ge-
schiedt en zal zij ook actief behoren te zijn ingeschakeld bij een 
nivelleringspolitiek, zoals deze op het ogenblik wordt gevoerd. 

Het zal de heer Van Kuik bekend zijn, dat ik zijn zorgen deel 
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over wat hij noemde „het gat in de bijstand" of wel het oneigen-
lijk functioneren van de bijstand als financieringsinstrument van 
een groeiend aantal instellingen en diensten. 

Ten aanzien van de gezinszorg en de bejaardenoorden vinden 
binnen het departement intensief overleg en onderzoek plaats. 
Op zo kort mogelijke termijn zullen oplossingen moeten worden 
gevonden, die ertoe kunnen leiden dat de uitgaven volgens een 
zo goed mogelijke planning zo beheerst mogelijk kunnen ge-
schieden. Het overleg en het onderzoek hebben onder andere be-
trekking op de kwantiteit van de geboden-diensten en op de zorg, 
dat deze diensten terecht komen bij al degenen, die deze in eer-
ste instantie nodig hebben. Daarvoor is een algemene maatregel 
van bestuur in voorbereiding, die in criteria voor opneming in 
een bejaardenoord zal regelen. Er wordt getracht, ook voor de 
gezinszorg criteria daarvoor te ontwerpen. 

In de sfeer van de gezinszorg wordt voorts bezien, of de instel-
lingen uit de bijstand niet een grotere armslag hebben gekregen 
dan bij een andere financiering geschied zou zijn. Hetzelfde 
geldt voor het verzorgingspakket, dat de bejaardenoorden aan de 
bejaarden aanbieden. Evenzo is onderwerp van overleg en on-
derzoek de vraag, of het personeel overal de juiste omvang heeft 
in verhouding tot zijn taken en of de investeringen in de bejaar-
denoorden zich tot het noodzakelijke beperken. Bezien wordt, in 
hoeverre hier een stringentere kostprijsbeheersing mogelijk is. 

De geachte afgevaardigde heeft ook een vraag gesteld met be-
trekking tot het vrijlaten van het eigen vermogen. Het eigen ver-
mogen van f 1200 per kind, dat bij het verlenen van bijstand bui-
ten beschouwing wordt gelaten, brengt voor individuele aanvra-
gers geen achteruitgang met zich mee. wat eenmaal buiten be-
schouwing is gelaten tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe 
regeling Landelijke Normering blijft buiten beschouwing. 

Vervolgens wil ik erop wijzen dat het bedrag van f 9000, dat 
voor een gezin als eigen vermogen wordt vrijgelaten, met ingang 
van 1 juli wordt geïndexeerd. Dat wil zeggen dat dit de prijsver-
hogingen als het ware gaat volgen. De discussie, die is gevoerd 
over de vraag, of er geen reden is tot aanpassing aan de stijging 
van de prijzen, komt hierdoor achter ons te liggen; nu blijft nog 
over de vraag, of van tijd tot tijd structurele aanpassingen beho-
ren plaats te vinden. 

Bovendien wijs ik erop dat de wet reeds lang de mogelijkheid 
kent, voor de opleiding van kinderen bestemd vermogen buiten 
beschouwing te laten. Daarom is de zorg, die ik achter de woor-
den van de geachte afgevaardigde constateerde, naar mijn me-
ning in dit verband niet gerechtvaardigd. 

Wat betreft de vraag van de geachte afgevaardigde over het 
betoonde besef van verantwoordelijkheid in het ontwerp-besluit 
Landelijke Normering merk ik op dat het daaromtrent bepaalde 
in artikel 1, lid 2, van de Algemene Bijstandswet in volle omvang 
zal blijven gelden. In het besluit zijn daaromtrent geen nadere re-
gelen gesteld, zodat de toepassing geschiedt overeenkomstig het 
oordeel van het college van burgemeester en wethouders. Arti-
kel 2, lid 3, van het ontwerp-besluit - ik wijs er nogmaals op dat 
het nog steeds gaat om een ontwerp-besluit en niet om een def ini-
tief besluit - geeft overigens aan dat indien daarvoor redenen 
aanwezig zijn, van de bepalingen van het besluit dient te worden 
afgeweken. Dat moet ook weer geschieden op basis van het in-
zicht van het college van burgemeester en wethouders. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Wassen heeft met veel na-
druk gesproken over het aspect van de woonwagenbewoners, 
waarover de Minister zojuist ook een aantal opmerkingen heeft 
gemaakt. Voor mij rest nog de noodzaak, kort in te gaan op de 
kwestie van de bijstand aan woonwagenbewoners. Ik doe dit met 
name om de indruk weg te nemen die in de discussie over de me-
morie van toelichting is blijven bestaan. De koepelregeling in het 
kader van het bijstandsbeleid is beslist niet bedoeld als woonwa-
genbeleid. Ook in dezen is de bijstand complementair. Ik ben het 
volstrekt eens met de geachte afgevaardigde dat de bijstand op 
basis van individuele behoefte moet worden verstrekt. Ik ben be-
reid, mij hiertoe steeds weer te richten tot zowel de gemeenten 

EERSTE KAMER 



Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Dep. van CRM 

Staatssecretaris Meyer 

als de woonwagenbewoners, zoals onlangs in een speciale circu-
laire aan de gemeenten is medegedeeld. 

In het kader van de koepel zal juist in de beleidsadviescom-
missie het overleg tussen alle betrokkenen goed kunnen plaats-
vinden. In de beleidsadviescommissie die een zeer centrale rol 
zal vervullen in de toepassing van de koepelregeling, maken de 
woonwagenbewoners met 7 vertegenwoordigers deel uit van de 
commissie van 15 personen. De woonwagenbewoners zullen dan 
ook zelf een zeer belangrijke verantwoordelijkheid moeten dra-
gen. 

Ik heb kennis genomen van hetgeen bij de woonwagenbewo-
ners en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leeft met 
betrekking tot de aanschaf van woonwagens. Ik zal in het ver-
dere overleg dan ook sterk rekening houden met deze standpun-
ten. 

De machtsstrijd, waarover de geachte afgevaardigde heeft ge-
sproken, moet, zoals zij dat zelf heeft uitgedrukt, gedeëscaleerd 
worden. Ik ben van mening dat dit in eerste instantie dient te ge-
schieden in overleg met de woonwagenbewoners zelf. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe aan het onderdeel recre-
atie en natuurbehoud. Met name over het punt van de nationale 
parken zijn uitvoerige opmerkingen gemaakt door de heren Eis-
ma en Vermeer. Zonder tekort te doen aan de opmerkingen van 
de andere geachte afgevaardigden mag ik opmerken, dat de heer 
Eisma zeer belangwekkende dingen heeft gezegd, meer dan ik in 
de eerste ronde kan beantwoorden. Het kwam echter bij mij 
over, alsof beide sprekers enigszins teleurgesteld waren over het 
wachten ten aanzien van de verdere ontwikkelingen van het be-
leid met betrekking de nationale parken en de nationale land-
schapsparken. 

De heer Vermeer (P.v.d.A.): Vooral dat laatste. 

Staatssecretaris Meijer: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp de 
lichte teleurstelling in dit verband, maar zij is niet geheel gerecht-
vaardigd. Mijn voorganger, de heer Vonhoff, heeft in 1972 de 
eerste maatregelen genomen op dit terrein. Men kan op zich zelf 
betreuren dat men pas in 1972 is begonnen, maar het is werkelijk-
heid. Het heeft ontzettend lang geduurd, voordat dit idee opera-
tioneel is gemaakt. 

De voorbereidingen worden nu versneld ter hand genomen en 
er is in interdepartementaal verband voortdurend zeer hard aan 
deze kwestie gewerkt. In dit verband heb ik aan de Vaste Com-
missies voor CRM, Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening kunnen toezeggen dat zij in de loop van 
augustus van dit jaar een drietal nota's mogen verwachten. 

Het betreft in de eerste plaats een concrete nota over de instel-
ling van de nationale parken, een tamelijk definitieve nota over 
de uitwerking van het idee van de nationale parken in Nederland, 
compleet met aanduidingen en wijzen van organisatie en opzet. 
Deze nota zal afkomstig zijn van de genoemde interdepartemen-
tale commissie, de zogenaamde commissie-Verhoeve. 

In de tweede plaats wijs ik erop, dat door dezelfde commis-
sie-Verhoeve zal worden uitgebracht een interimnota inzake de 
criteria, die aan in te stellen nationale landschapsparken dienen 
te worden gesteld. Waar het gaat om de vraag, of men het wil 
hebben over nationale landschappen of nationale landschapspar-
ken wil ik nog geen keuze doen. Ik vind dit, eerlijk gezegd, ook 
een wat ondergeschikte discussie. 

Vervolgens zullen in een derde nota de verhouding en de raak-
punten tussen de agrarische belangen en de belangen van natuur-
en landschapsbescherming worden belicht. In dit verband wijs ik 
op het verschillende karakter van de drie beleidsnota's, die, ge-
lijktijdig ingediend, een beeld zullen geven van het regeringsbe-
leid ter zake en van de verdere ontwikkeling ervan. 

Nogmaals wijs ik op het verschil, dat wij in de huidige fase 
moeten maken tussen de introductie van het idee van de nationa-
le parken en dat van de nationale landschapsparken. Ten aanzien 
van het laatste kunnen wij niet veel verder komen dan het in 
hoofdlijnen schetsen en uitwerken van het idee, het formuleren 
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van de criteria en het introduceren van een aantal proefgebieden 
in Nederland, waarop het beleid in een aantal jaren kan worden 
getoetst en waarbij de verdere ontwikkeling van de nationale 
landschapsparken in Nederland gestalte kan krijgen. 

Ik begrijp en respecteer de haast, waarover sommige geachte 
afgevaardigden spreken, maar ik wil hun begrip vragen voor de 
tamelijke complexheid van de problemen, die zich met name af-
tekent, wanneer bij de nationale landschapsparken wordt over-
gegaan tot het aanwijzen van bij voorbeeld een gebied tussen 
10 000 en 30 000 ha, voornamelijk bestaande uit bijzondere land-
schappen met agrarische bedrijven en kleine woonkernen. Dan 
gaat het niet meer alleen om problemen met betrekking tot het 
behoud van natuur en landschap; het gaat dan ook om agrarisch 
bedrijfsleven, wonen, werken, verkeer en allerlei grotere en klei-
ne problemen, die eruit voortspruiten, om nog maar niet te spre-
ken over de bestuurlijke problemen, die er rechtstreeks uit 
voortvloeien, waarbij naast de discussie over de gewestwet ook 
nog eens een ander beginsel wordt geïntroduceerd, dat dwars 
door alle ontwikkelingen heen loopt. Ik wil de leden van de Ka-
mer vragen, ook daarmee rekening te houden, als zij eigenlijk 
menen, dat de ontwikkeling nogal traag verloopt, hetgeen ik, zo-
als ik reeds heb gesteld, meen te moeten ontkennen. 

Dil neemt niet weg, dat ik het met de geachte afgevaardigden 
volkomen eens ben, dat wij spoed moeten betrachten. Dit zullen 
wij dan echter toch moeten doen met inachtneming van alle be-
langen, die in dit verband in het geding zijn. Wij zullen, meen ik, 
zeer in het bijzonder acht hebben te slaan op de belangen van de 
mensen, die er met het oog op hun directe levensonderhoud -
hierbij gaat het om hun werkkring en broodwinning - bij zijn be-
trokken. Wij moeten hen ook betrekken bij de proeven, die wij 
willen nemen. Wij zullen er zeker voor hebben te zorgen, dat wij 
bij de introductie van dat idee, dat nog een heel teer kasplantje 
is, geen onnodige spanningen oproepen. Wij moeten er op uit 
zijn, de mensen in het beleid te betrekken. 

In de door mij genoemde interimnota zullen tevens voorstellen 
worden ontwikkeld inzake de aanwijzing van enkele proefgebie-
den in Nederland, waarin, zoals ik reeds aangaf, ook de ideeën 
omtrent de organisatie, het beheer en de opzet van de nationale 
landschapsparken kunnen worden uitgewerkt. 

De geachte afgevaardigde de heer Meuleman heeft nog ge-
sproken over het punt, dat de recreatie een grotere bedreiging 
zou zijn van de natuur, dan de landbouw. Ik meen dit in zijn alge-
meenheid gesteld te moeten betwijfelen. Wel kan recreatie op te 
grote schaal en te weinig gepland voor een bepaald gebied een 
bedreiging vormen, maar dit kan met grootschalige vormen van 
landbouw evenzeer het geval zijn. Voor beide vormen van aan-
tasting van de natuur dient mijns inziens zeer zorgvuldig te wor-
den gewaakt. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Werff heeft een 
aantal opmerkingen gemaakt over het evenwicht tussen natuur-
behoud en recreatie. De geachte afgevaardigde vroeg, hoe even-
wicht kon worden bereikt tussen de recreatiebehoefte enerzijds 
en de bescherming van natuurgebieden anderzijds. Er wordt 
voor gewaakt, zo kan ik hierop antwoorden, dat gebieden, die uit 
een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud kwetsbaar en 
belangrijk zijn, niet door recreatieve ontwikkelingen worden 
aangetast; ik wijs in dit verband op het beleid, dat wij voeren ten 
aanzien van de Wadden en in toenemende mate ook ten aanzien 
van de Biesbosch en de Veluwe. Dit kan onder meer worden be-
reikt door het principe van de zonering, waarbij de draagkracht 
en de kwetsbaarheid van natuurgebieden en landschappen als 
richtsnoeren voor de toelaatbaarheid van recreatieve ontwikke-
lingen worden gehanteerd. Met name bij de opzet van de recre-
atie-basisplannen wordt in toenemende mate met dit principe re-
kening gehouden. Ik geef de geachte afgevaardigde toe, dat 
voorts steeds meer rekening wordt gehouden en ook moet wor-
den gehouden met de uitbreiding van de recreatiedruk op het 
punt van de verblijfsrecreatie. Op dit moment is 50 pet. van de 
Nederlanders in staat een meerdaagse vakantie te houden en 
wij mogen aannemen, dat in de komende jaren de resterende 
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50 pet. ook in toenemende mate deze vorm van vakantie zal ont-
wikkelen. Dat zal echter niet alleen een Nederlandse, maar ook 
een Europese zaak zijn, omdat deze ontwikkeling zich niet tot 
ons land beperkt. Het wordt een heel bijzonder probleem, hoe 
wij dat moeten opvangen. 

Ook in het kader van de ruimtelijke ordening wordt van de zij-
de van dit departement in het algemeen het standpunt vertolkt, 
zoals ik dat hier heb aangegeven. 

De heer Eisma heeft gevraagd, wat wij doen met de tweemaal 
f 100 000 die op de CRM-begroting voorkomen voor proefgebie-
den op het gebied van de nationale parken en de nationale land-
schapsparken. Daarvoor is nog geen definitieve bestemming 
aangegeven. Bij de beantwoording van een andere vraag kom ik 
nog op één element terug, maar ik wil nu al zeggen dat het de be-
doeling is, dat wij bij de aanbieding van de nota's in augustus ook 
met betrekking tot deze begrotingsposten de aanwending nader 
zullen aangeven. 

De heer Eisma heeft bij zijn argumentatie nogal eens de situ-
atie op de Veluwe ten voorbeeld gesteld. Voor mij had hij ook de 
Wadden of de Biesbosch kunnen invullen, want ik geloof dat die 
drie gebieden zeer hoogwaardige natuurgebieden van feitelijk 
bovennationale betekenis zijn. 

In een discussie daarover bij een andere gelegenheid heb ik als 
mijn standpunt vertolkt, dat, als wij er niet in slagen een beleid te 
ontwikkelen dat in ieder geval deze drie grote gebieden in Neder-
land conserveert en verder ontwikkelt en daarvoor een goede be-
stuurs- en beheersvorm biedt, wij er waarschijnlijk ook niet in 
zullen slagen er voor de rest iets uit te halen, dat voor de toe-
komst de bijzondere betekenis uit een oogpunt van natuurbe-
houd veilig zal stellen. Men kan zich zelfs de vraag stellen of al-
lerlei andere projecten nog wel zo geweldig zinvol zijn, als wij in 
ons beleid ten aanzien van deze drie grote gebieden een aftake-
lingsproces laten voortgaan. 

De geachte afgevaardigde de heer Eisma heeft een opsomming 
gegeven van de vele initiatieven, die genomen zijn tot behoud 
van de Veluwe, met name het initiatief van de vier regionale dag-
bladen. Ik wil mij gaarne aansluiten bij de waarderende woorden 
van de geachte afgevaardigde over deze initiatieven. Wat de vier 
regionale bladen in Gelderland en Overijssel hebben gedaan, is 
een prachtig initiatief: het is een uitstekende presentatie van 
de huidige problematiek. Nog interessanter is, dat men vanuit 
die analyse van de problemen van dit gebied en het aan het 
woord laten van alle betrokkenen nu in een volgende fase is ge-
komen, nl. de ontwikkeling van een constructie waarin men in 
hoofdonderdelen aantreft, wat de betrokkenen voor de toekomst 
willen. Men wil vanuit deze publiciteitsmedia ook medewerken 
aan een constructieve ontwikkeling van ideeën tot behoud van 
de Veluwe. Met betrekking tot dit punt wil ik nog mededelen, dat 
er een gesprek op het departement is geweest met de betrokken 
initiatiefnemers. Daarbij is gevraagd of wij een bijdrage willen le-
veren aan het verdere initiatief van deze vier dagbladen, die een 
grote groep bestuurlijke organen en instellingen erbij aan het be-
trekken zijn, tot het ontwikkelen van een combinatie van een 
landschapspark en een nationaal park voor de Veluwe. Wij heb-
ben toen een bepaald uitzicht geboden. Nu kom ik terug op de 
ene post van f 100 000 op de begroting. Voor zover bij de voor-
bereiding van het onderzoek naar en de verdere uitwerking van 
een dergelijk initiatief onze medewerking een rol zou kunnen 
spelen, hebben wij ook een aanbod gedaan, mits van andere zijde 
een vorm zou ontstaan, waarin,tot uitdrukking komt dat dit 
initiatief op een breed draagvlak rust, zowel in de bestuurlijke 
sfeer als in de sfeer van de organisaties, die hiermee in eerste in-
stantie hebben te maken. Ik moge erop wijzen dat in de aange-
kondigde nota's de specifieke problematiek van de Veluwe, de 
Biesbosch en het Waddengebied uiteraard zal worden behan-
deld. 

De geachte afgevaardigde heeft mij de categorische vraag 
gesteld of, als ik een principiële keuze zou moeten maken, ik 
steeds zou kiezen voor het natuurbelang. Die vraag kan ik in dit 
verband volmondig bevestigend beantwoorden, maar ik kan niet 

even categorisch verklaren dat onder alle omstandigheden en in 
alle situaties een ander belang daarbij nooit een rol zal spelen. Ik 
heb te maken met een afweging. Ook de door hem gesignaleerde 
andere ontwikkeling in dit gebied kan men niet ontkennen. Een 
aantal plaatsen op de Veluwe zit nu eenmaal met huisvestings-
moeilijkheden; die kan men niet zonder meer negeren door ieder 
vraagstuk dat op dit gebied een rol speelt af te doen met de uit-
spraak: ,,ik heb principieel gekozen voor het natuurbehoud en 
hieraan zal alles ondergeschikt zijn." Men kan de betrokken ge-
meentebesturen niet zonder antwoord laten. 

Ook deze belangen zal men moeten afwegen. Meer echter dan 
tot nu toe is gebeurd en kon gebeuren, omdat tot nu toe veel in-
formatie en gegevens ontbraken en omdat er onvoldoende draag-
vlakken en coördinatie tussen verschillende instanties beston-
den, waardoor sommige ongewenste ontwikkelingen erg ver-
sterkt werden doordat de ene hand niet wist wat de andere deed. 
Meer dus dan tot nu toe kon gebeuren kan deze belangenafwe-
ging plaatsvinden, zeker ook in de wetenschap van wat er gaat 
gebeuren ten aanzien van het natuurbehoud. Ik denk zeer speci-
aal aan een afweging in de daarvoor bestaande wettelijke colle-
ges zoals de Rijksplanologische Commissie en in hoogste instan-
tie de ministerraad. 

De geachte afgevaardigde de heer Eisma heeft ook gesproken 
over een soort meldingsplicht aan het Ministerie van CRM in 
verband met aantastingen van de Veluwe. Zoals de geachte af ge-
vaardigde weet, is de meldingsplicht aan de directeur van de 
Rijksplanologische Dienst op grond van de vroegere voorlopige 
Wet Nationaal Plan en streekplannen met de volledige invoering 
van de Wet op de ruimtelijke ordening afgeschaft. Alle voorge-
nomen werken van betekenis komen echter in het planologisch 
overleg van de Provinciale Planologische Commissie. Zijn sugges-
tie zullen wij bekijken bij de op handen zijnde wijziging van de 
Natuurbeschermingswet. Hij heeft trouwens gevraagd, of die op 
korte termijn te verwachten is. Ik moge mededelen dat de wijzi-
gingen in de Natuurbeschermingswet zeker op twee punten be-
trekking zullen hebben, nl. of in het kader van die wet meer be-
heersmaatregelen dienen te worden ontwikkeld en of deze wet 
ook een functie moet krijgen bij de realisering van het idee van 
de nationale landschapsparken. Over de voorgenomen wijzigin-
gen wordt op dit moment een advies voorbereid door de Natuur-
beschermingsraad. Ik ben het eens met de heer Eisma dat hier-
mee haast is geboden, maar dit is - zo is mij gebleken - ook het 
standpunt van die raad. 

Een volgende vraag betreft de financiële bijdrage aan de eige-
naren van natuurterreinen. Tussen de Ministeries van Landbouw 
en Visserij en van CRM en het Staatsbosbeheer is op dit moment 
overleg gaande met betrekking tot het stroomlijnen van een aan-
tal subsidieregelingen, die beogen de eigenaren van bossen, zo-
als tot nu toe gebruikelijk was, en van natuurgebieden, zoals wij 
zouden wensen, die deze terreinen voor het publiek openstellen, 
een tegemoetkoming te geven in de kosten die dit veroorzaakt. 
In feite gaat het in deze gedachtengang in de toekomst niet alleen 
meer om een bijdrage in het openstellen van bossen, maar van 
terreinen. Daarbij zijn niet alleen de zogenaamde bosbijdragere-
gelingen en de bestaande bijdrage in het beheer van natuurge-
bieden door particuliere natuurbeschermingsorganisaties betrok-
ken, maar tevens de fiscale voordelen, die de Natuurschoonwet 
1928 toekent aan eigenaren van landgoederen, die hun gebied 
voor het publiek openstellen. 

In afwachting van een definitieve afronding van deze bespre-
king wordt overwogen voor dit jaar een voorlopige beperkte her-
ziening van de bosbijdrageregeling te laten plaatsvinden in de 
mate, waarvoor de geldende begroting ruimte geeft. 

De heer Eisma (D'66): Waar denkt de Staatssecretaris aan bij 
de herziening van de bosbijdrageregeling? Een herziening in 
grootte van de te subsidiëren oppervlakte? Een herziening in 
aard van de te subsidiëren oppervlakte? Het was vroeger altijd 
bos. Het worden nu misschien woeste gronden of heidevelden. 

Zitting 1973-1974 EERSTE KAMER 
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Ook zat de fixatie op 1966 ons nogal dwars. Wordt ook gedacht 
aan een structurele verhoging van de bosbijdrageregeling.' 

Staatssecretaris Meijer: Het gaat om twee fasen. Voor dit jaar 
een bijstelling van de thans geldende bosbijdrageregelingen in de 
eerste plaats voor wat de tabellen betreft, dus wat de hoogte van 
de bijdrage betreft. Voor de tweede fase, met ingang van het vol-
gende jaar als de ontwikkeling ons op dat punt meezit, denken 
wij aan een nieuwe regeling, die in feite de bestaande bosbijdra-
geregeling en de beheersbijdrageregeling zal vervangen. Deze 
nieuwe regeling zal ingaan op alle vragen, die de heer Eisma 
heeft opgeroepen, zoals de hoogte per ha, de omvang van het ge-
bied waarvoor de bijdrage gaat gelden, waarbij wij in ieder geval 
ervan uitgaan, dat het geen regeling meer is alleen voor bossen, 
maar dat ze in principe ook natuurterreinen gaat omvatten. Wij 
willen bij deze voorziening ook betrekken de fiscale voordelen 
van de Natuurschoonwet, die specifiek toekomen aan de land-
goedeigenaren, zodat het een vrij brede herziening van het be-
staande systeem van regelingen wordt. Dat vraagt enige tijd. Het 
zou zeker niet nog dit jaar, maar eerst het volgende jaar zijn uit-
werking krijgen. 

Ik geloof dus, dat alle vragen van de heer Eisma op dat punt 
gehonoreerd worden. Of het hem ook daarna zal uitkomen in de 
zin, dat het hem voldoende is, wacht ik verder af. 

Wat betreft de subsidiëring van actiegroepen, weet de geachte 
afgevaardigde, dat de Stichting Natuur en Milieu op een niet on-
belangrijke wijze wordt gesubsidieerd in haar apparaatskosten. 
Deze stichting onderhoudt weer op haar beurt contact met de 
provinciale milieuraden. Als de heer Eisma hier aan de orde 
stelt, of de vraag niet positief zou moeten worden beantwoord, 
of actiegroepen die zich met het werk op het terrein van het na-
tuurbehoud bezighouden moeten worden gesubsidieerd, dan wil 
ik erop wijzen, dat wij tot dusverre wel incidenteel subsidie ver-
lenen, bij voorbeeld op basis van een concreet project of voor 
het uitbrengen van een rapport, ook als dat voor de Regering 
heel omstreden zaken behandelt. Een geïnstitutionaliseerde sub-
sidiëring is tot op dit moment niet overwogen. 

Ik zou hierbij vanuit een andere ervaring met actiegroepen in 
een andere sector van het CRM-beleid de vraag willen stellen, of 
wij daar wel naar toe zouden moeten. Ik geloof, dat het karakter 
van de actiegroep in de eerste plaats is dat zegeheel spontaan ont-
staat en soms even spontaan weer verdwijnt; in de tweede plaats 
dat zij een heel onafhankelijk karakter heeft en heel flexibel in 
haar opstelling wenst te blijven en moet blijven, wil ze aan het 
patroon van een actiegroep voldoen. Juist subsidieregelingen of 
wat daarmede verband houdt leiden tot een bepaalde mate van 
fixatie. Men moet dan aan een zekere normering voldoen, die 
vergelijkbaar is, die een patroon oplegt van een bepaalde organi-
satievorm en die zekere eisen stelt. 

In dat opzicht sprak mij de suggestie aan. Men zou kunnen 
overwegen in de toekomst de provinciale milieuraden meer dan 
tot op dit moment in staat te stellen middelen vrij te maken voor 
het werk van actiegroepen. 

De heer Vermeer (P.v.d. A.): Serviceverlening. 

Staatssecretaris Meijer: Precies. Regionaal en provinciaal -
maar dat geldt niet alleen voor deze sector - hebben wij behoefte 
aan plaatsen waar aan actiegroepen bepaalde service kan worden 
verleend, of zij zich nu bezighouden met jeugdbeleid dan wel 
met natuurbehoud. Vaak gaat het om administratieve ondersteu-
ning: een stencilmachine of een plaats waar vergaderd kan wor-
den. Het gaat helemaal niet om de apparaatskosten en de perso-
neelskosten. Welnu, dan moeten wij naar mijn indruk niet naden-
ken over de vraag, hoe je een regeling voor dit werk moet ont-
wikkelen, maar over de vraag, hoe je het dit soort groepen mate-
rieel mogelijk maakt om te werken. Mijns inziens zou het meer in 
die richting moeten gaan. Op dat punt - maar dat geldt niet alleen 
voor deze sector - zijn wij op het ministerie druk bezig. Het 
heeft betrekking op een veel bredere scala van acties en actie-
groepen. 
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De geachte afgevaardigde heeft ook nog gesproken over de 
coördinatie van particuliere instanties op het terrein van het na-
tuurbehoud en daarbij verwezen naar de memorie van toelich-
ting. Er is een aantal moeilijkheden geweest tussen de organi-
saties, met name ten aanzien van de grote inzamelingsactie Na-
tuur. In aansluiting daarop is getracht te bemiddelen tussen de 
verschillende conflicterende partners. Daarbij heeft de heer 
Mansholt, de oud-EEG-commissaris, zijn diensten aangeboden. 
Het overleg heeft niet tot een direct resultaat en tot een hervat-
ting van de werkzaamheden van alle organisaties in de actie Na-
tuur geleid. Wel heeft een serie besprekingen geleid tot een 
versteviging van de coördinatie. Men heeft overwogen of een 
gemeenschappelijke aanpak van nationale projecten en van 
voorlichting over nationale projecten gewenst zou zijn. Onder 
leiding van de heer Mansholt vindt thans nog het verdere overleg 
plaats. Het gaat daarbij om de vraag, hoe daarvoor de goede 
vorm tussen de natuurbehoudsorganisaties kan worden bereikt. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Werff heeft nog ge-
sproken over de handel in exotische dieren, welke inderdaad 
thans nog niet is gereglementeerd. Van een effectieve controle 
op deze handel kan pas sprake zijn, wanneer het ontwerp van 
wet op de bedreigde uitheemse diersoorten tot wet zal zijn verhe-
ven. De openbare behandeling van dit wetsontwerp in de Twee-
de Kamer zal naar verwachting een dezer weken plaatsvinden. 
Als het ontwerp ook de instemming van dit Huis zal hebben ver-
worven, zal voor de handel in bij algemene maatregel van be-
stuur aangewezen bedreigde uitheemse diersoorten een onthef-
fing nodig zijn. Met het toezicht op de juiste naleving van deze 
regeling zullen ook bijzondere opsporingsambtenaren worden 
belast. Dezen zullen nauw samenwerken met de inspecteur voor 
de uitheemse dieren van de afdeling Fauna en Flora van CRM. 
Verder zal het toezicht berusten bij de ambtenaren van de rijks-
en gemeentepolitie en bij die der invoerrechten en accijnzen. 

De heer Eisma heeft gevraagd hoe het is gesteld met de ver-
houding Landbouw, CRM, Staatsbosbeheer. Hij heeft gelezen 
wat daarover is gezegd in het debat van een aantal maanden gele-
den in de Tweede Kamer. Daarin is aangekondigd dat er overleg 
zou plaatsvinden tussen de betrokken ministeries en de betrok-
ken diensten. Dat overleg duurt voort. Daarbij zijn ook de orga-
nisatieafdelingen van de ministeries betrokken. Misschien is de-
ze mededeling voor de heer Eisma aanleiding, er over acht dagen 
bij de Minister van Landbouw en Visserij op terug te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte een enkele opmerking over 
de bedreiging van planten en dieren in Nederland en de uitvoe-
ring die in het kader van de Natuurbeschermingswet nu is gege-
ven tot verdere bescherming daarvan. Ik meen dat ik de concrete 
uitwerking van die maatregel het beste als volgt kan illustreren. 
Zojuist is bij de Staatsdrukkerij gereedgekomen het boekje over 
de beschermde planten en dieren, de concrete uitwerking van de 
algemene maatregel van bestuur op dat punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik overhandig u dat boekje gaarne. Er 
zijn hier voldoende exemplaren voor de leden van de vaste com-
missies aanwezig. Deze uitgave is mede bedoeld om een effectie-
ve controle op de besluiten beschermde inheemse plantesoor-
ten, respectievelijk diersoorten te bevorderen. Vandaag is er 
van verschillende kanten op aangedrongen, er iets aan te doen. 
Ik vertrouw dat bij dit beleidsdebat deze primeur op zijn plaats 
is. 

De Voorzitter: Ik dank de Staatssecretaris zeer voor het aan-
bieden van dit boekje. 

De vergadering wordt ie 18.45 uur geschorst 
en ie 1S.5S uur hervat. 

De heer Van der Werff (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
zou met een citaat willen beginnen: 

..Het meest schandelijk regenweder, en het dagmeisje 
uitgezonden voor een Maandagochtendblad doch liet het-
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zelve zich een Maandagmorgencourant in de hand stoppen, 
dewelke gelanceerd door Het Vaderland, en zulks nog wel 
op rosé papier. Doch bevatte dezelve hoegenaamd niets van 
enig belang, zoodat zonde van het dubbeltje; en moesten de 
overheden dergelijke bladen verbieden tenzij deugdelijk 
nieuws voor het geld gewaarborgd.". 

Dit citaat is .,uit een geheim dagboek" van Goerée d'Overflac-
quée te 's-Gravenhage. 

In verband met de te verwachten medianota zal ik nu maar niet 
aan de bewindslieden vragen, of zij de laatste zinsnede, die ik ci-
teerde, onderschrijven dan wel dat ons naast de Omroepwet een 
perswet boven het hoofd hangt. Wel ben ik bijzonder benieuwd 
naar de wijze van het bestedingsonderzoek, dat de Minister zo-
juist heeft toegezegd, en naar de resultaten daarvan. Vooral 
vond ik ook bijzonder belangrijk in verband met de steun aan 
dag- en weekbladen zijn opmerking, dat het hier ging om een 
temporeel in stand houden van wat er nu bestaat als tijdelijke 
handreiking. Ik constateer en concludeer derhalve, dat op basis 
van de medianota beëindiging van de steun in beginsel zeer be-
slist niet uitgesloten zal zijn. Aan welke termijnen denkt de Mi-
nister in dezen? 

Ik ben verheugd over het overleg over de gymnastieklokalen, 
maar ik heb ook gevraagd, of naast kunstzinnige niet ook sport-
zinnige vorming in het overleg met de bewindsman van onder-
wijs kan worden betrokken. 

Ik ben tevens verheugd over de ministeriële toezeggingen met 
betrekking tot de kwestie van het overbrengen van oude films en 
tevens over de aandacht voor het Algemeen Rijksarchief. Ik zou 
nog wel aandacht willen vragen voor de kwestie van de toepas-
sing van de Archiefwet 1962. De Minister stelt, dat hij op de 
hoogte is van de motie van de vereniging van archivarissen van 
17 mei jl. Het gaat er echter om, hoe het standpunt van de Minis-
ter ten aanzien van die motie is. De vereniging vraagt namelijk 
aan de Minister in feite de Archiefwet te handhaven, omdat er ten 
aanzien van de Archiefwet in diverse gemeenten niet juist zou 
worden gehandeld. Er worden daar functionarissen aangesteld, 
die de rol van archivaris mogen spelen, maar niet zo worden ge-
noemd en de bevoegdheden derhalve ook enigermate missen. 
Volgens artikel 25 van de Archiefwet zou dat niet kunnen. De 
commentaren van Duparc en Hinrichs zijn in dezen misschien 
ook belangwekkend, namelijk dat de gemeentearchivaris derhal-
ve ook niet onder maar naast de secretaris ener gemeente zou 
staan. Ik onthoud mij van een oordeel; het ging mij alleen maar 
om het oordeel van de Minister in dezen. Ik kan mij levendig 
voorstellen, dat omdat het in feite een exegese is van de wet ten 
aanzien van een detail op dit moment het antwoord moeilijk te 
geven zal zijn. 

Ten aanzien van Proloog zou ik graag bevestigd krijgen, dat de 
Minister de toezegging van de rijkssuppletie van 50 pet. van het 
tekort gestand doet ondanks het feit, dat in de provincie niet de 
andere 50 pet. volledig wordt gedragen. Ik vraag het speciaal, 
omdat ik meende, dat aanvankelijk zijnerzijds dit als een voor-
waarde zo niet als een voorbehoud was gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris zou ik geluk wil-
len wensen met de zo fraaie en ook zo fraai geïllustreerde uitga-
ve van de Staatsdrukkerij op zo'n opportuun moment. 

Ik ben er verheugd over, dat het vraagstuk van de recreanten-
druk de aandacht van de Staatssecretaris heeft. Ik vind het bij-
zonder gelukkig, dat hij die aandacht daaraan schenkt. Ik moet 
erbij stellen, dat een bestuur als dat van het nationaal park De 
Biesbosch, waarin ik zit, worstelt met een immense druk van re-
creanten aan de ene kant en potentiële exploitanten aan de an-
dere kant op een gebied, dat in een uiterst kritische overgangsfa-
se als natuurgebied verkeert ten gevolge van de Deltawerken. 
Hetzelfde geldt natuurlijk in feite voor de Grevelingen. Beide 
voorbeelden kunnen misschien belangrijk zijn als objecten, 
waaruit lering valt te trekken voor eventueel de Oosterschelde, 
waar zich naar ik vrees een aantal analoge problemen zullen kun-
nen voordoen. 
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Op één punt zijn de Staatssecretaris en ik het volkomen eens. 
Ik wil dit graag even vermelden. Het gaat om het punt dat, als 
voor actiegroepen iets moet worden gedaan, het veel wenselijker 
lijkt dit indirect via een provinciale serviceverlening te doen -
het is bovendien veel praktischer - dan via het opzetten van een 
landelijke subsidieregeling. In het laatste geval zou het mij lijken 
te worden de triomf van de repressieve tolerantie. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot mijn betoog inzake 
het afwijzen van het opheffen van de 5 pct.-marge is de Staats-
secretaris tot een onjuiste gevolgtrekking gekomen, nl. dat ik dit 
zou relateren aan het misbruik van de bijstandswet. Ik heb dit 
niet gesteld. Mijn argumenten heb ik hier in het verleden al eens 
naar voren gebracht. Uitgangspunt daarbij is de wenselijkheid 
om afstand te houden van het minimuminkomen als tegenpresta-
tie voor verrichte arbeid, waarnaast ik noem de factor verwer-
vingskosten. Het is een - ik heb dit vanochtend proberen te ver-
woorden, maar daarin ben ik dus niet geslaagd - psychische 
kwestie. In de praktijk zal en kan - de Staatssecretaris en ik we-
ten dit - een uitkering op grond van de bijstandswet vaak, bij 
voorbeeld door hoge woonkosten, boven het minimum-loonbe-
drag uitgaan. Ik heb hiertegen overigens geen enkel bezwaar. 

Mijnheer de Voorzitter! In het algemeen zou ik de bewindslie-
den willen bedanken voor de uitvoerige beantwoording, zeker 
ook met betrekking tot de toezegging inzake de beveiliging van 
musea, tot de Pieterskerk en dergelijke. 

Tot slot wil ik nog twee opmerkingen maken. Geldkostende 
wensen behoeven niet te betekenen, dat dezerzijds is bedoeld de 
Minister te sterken in zijn gevecht binnen het kabinet om meer 
middelen. Interne verschuiving van zwaartepunt lag eerder in 
mijn bedoeling, in eerste instantie. 

Aan het eind van mijn betoog gekomen, moet ik opmerken, dat 
politiek marktmechamisme, voor mij althans, een nieuw maar 
bijzonder belangwekkend begrip is. 

De heer Vermeer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
geen aanvullende vragen noch nieuwe vragen stellen. Ik wil 
slechts een enkele opmerking maken. 

Ik heb van de Minister gehoord, dat in de knelpuntennota het 
een en ander wordt gezegd over de subsidieverhoudingen. Ik zal 
daarvan kennis nemen. Ik vraag mij overigens af, of in dit stadi-
um dan studie nodig is, zoals in de memorie van toelichting 
wordt opgemerkt. 

Wat de kosten-batenanalyses betreft wacht ik rustig af. Ik 
vermoed, dat wij het volgende jaar daarop terugkomen als iets 
van de resultaten van die analyses bekend is. 

Wat de rechtspositie betreft, heb ik de Minister erop gewezen, 
dat het verstandig zou kunnen zijn om van meet af aan de lagere 
organen in deze problematiek te betrekken. Hij heeft er niet over 
gesproken. Ik vind het niet zo vreselijk belangrijk of hij het 
straks doet. Ik wil er niettemin even aandacht voor vragen; als 
dit in een volgend stadium moet gebeuren, kan een complicatie 
het gevolg zijn. 

Ik ben blij, dat de Staatssecretaris mij gecorrigeerd heeft met 
betrekking tot de formele kant van die ondertekening. Dat was 
mij ontgaan. Ik vind het overigens niet zo belangrijk. Het gaat er-
om, dat hij heeft aangegeven, dat er allerlei zaken gebeuren op 
de terreinen, die ik signaleerde. Dat weet ik ook, mijnheer de 
Voorzitter. Ik blijf staande houden, dat dit onvoldoende tot uit-. 
drukking wordt gebracht in de oriënteringsnota. Ik vind daarom, 
dat in de vervolgnota's deze zaken méér tot uiting moeten wor-
den gebracht. Ik geloof dat alles, wat er in het land op tal van ter-
reinen gebeurt, dit ook rechtvaardigt. 

Ik ben de Staatssecretaris dankbaar voor zijn opmerkingen 
over de nationale landschappen, die zeer verhelderend waren. 
Hieruit blijkt, dat de opmerkingen, gemaakt in de memorie van 
toelichting en in de Tweede Kamer, namelijk dat de nota er zal 
komen, juist zijn en dat de belofte gestand kan worden gedaan. 
Ik had juist opgevangen - en niet alleen in de provincie, waarin 
ik woon - dat daarover op zijn minst twijfels bestonden. De toe-
zegging kan de onzekerheid, die er blijkbaar is, wegnemen. Wij 
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zijn het erover eens, mijnheer de Voorzitter, dat het om een bij-
zonder complexe problematiek gaat. Ook weet ik, dat wij ons 
nog maar zeer kort met deze zaak bezighouden. Wij mogen Jaar-
om niet verwachten, dat wij nu al met prachtige, kant-en-klare 
oplossingen komen. Dat was de strekking van mijn betoog ook 
niet. 

Ik kan het ook eens zijn met de opmerkingen van de Staats-
secretaris over het subsidiëren van actiegroepen. Dit is een typi-
sche illustratie van wat ik hedenochtend heb gezegd. Als men 
stelt, dat de subsidieverhoudingen tussen de bestuurslagen inge-
wikkeld zijn, moet men die niet nóg ingewikkelder maken en 
moet men de verantwoordelijkheid laten waar zij het best kan 
worden gedragen. Ook op het terrein van de musea moeten wij 
komen tot een zekere taakverdeling tussen de verschillende be-
stuurslagen. Het is zeker goed wanneer er wat dit betreft betere 
afspraken worden gemaakt. 

De.heer Van Wijk (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! De uiteen-
zetting, die de Minister heeft gegeven naar aanleiding van de 
door de heer Mater, mevrouw Wassen en mij gelanceerde vra-
gen, opmerkingen en kritiek over het woonwagenbeleid, is voor 
mij compleet nieuw. Als ik mij een dergelijk debat met minister 
Engels van een paar jaar geleden herinner, moet ik concluderen, 
dat er tussen die twee een enorm verschil bestaat. Het is jam-
mer, dat wij geen geluidsbandjes opnemen, want daarmee zou 
men later de toon van de stem van de Minister kunnen beluiste-
ren. De Minister verplicht zich immers tot allerlei zaken. Het is 
natuurlijk niet voldoende, dat in een rapport, dat komen gaat, 
ook wat over de aangeroerde onderwerpen staat. Daarin moeten 
de richtingen te vinden zijn, die van deze drie zijden zijn aange-
geven. 

Ik kan er vrede mee hebben, dat wij twee of drie maanden 
wachten op de commissie-Hendriks, wanneer de omlijsting blijft 
zoals die vandaag zo duidelijk schijnt - en naar ik hoop ook zo is 
bedoeld en zal blijken te zijn - , tegen alle ervaringen met het de-
partement in. Want dan is het uitstel aanvaardbaar. Echter, een 
en ander moet in ieder geval vóór Prinsjesdag gebeuren. Me-
vrouw Wassen en ik hebben daar reden voor, en wij verwachten 
dat de concessies, die wij doen, ook beloond zullen worden, q.q. 

De nota naar aanleiding van het eindverslag deed deze uiteen-
zettingen niet verwachten. Bovendien bleef de nota in de Luilak 
steken, zodat zij te laat kwam. Ik heb haar pas vandaag gelezen 
en zij is zo weinig gedetailleerd, dat ik niet had kunnen bevroe-
den, dat zij zou inhouden wat vandaag is gezegd. Ik herhaal, dat 
ik de Minister houd aan de teneur van zijn uiteenzettingen om 
nieuwe teleurstellingen, nieuw wantrouwen, nieuwe onrust, 
nieuwe directe acties, nieuwe wanhoopsdaden te voorkomen. 
Het is nu een erezaak geworden. 

Ik vraag de aandacht voor één concreet probleem. Ik kan dat 
niet oplossen, maar de Minister kan het wellicht in zijn eentje of 
met anderen wel. Dat betreft de verzekeringsmoeilijkheden voor 
woonwagenbewoners. De grote maatschappijen weigeren name-
lijk alle hen te verzekeren, zowel all risk als w.a. en zowel voor 
de auto's als voor de wooncaravans. Aan dat punt moet zeker 
aandacht worden besteed door de commissie-Hendriks. Het is 
natuurlijk een scheve zaak dat een auto of caravan wel wordt 
verzekerd als die eigendom is van Sociale Zaken en anders niet. 
Van de w.a.-verzekering is mij verteld, niet alleen door de woon-
wagenbewoners zelf maar ook door de heer De Vries van het 
LKW, dat er bovendien voor de w.a. hogere tarieven worden ge-
vraagd. Ik acht dit in strijd met de wet, en er zijn voor de Minis-
ter alle redenen in te grijpen, eventueel in samenwerking met col-
lega's. 

Ik begrijp best dat er moeilijkheden zijn, want een wooncara-
van staat, vooral in een kamp als dat te Sittard, als brandbare 
woning in een te kleine ruimte met te veel andere er vlak naast. 
Dat is een reden om een verzekering te weigeren. Maar het 
schept onaanvaardbare risico's, en dat is een scheve zaak. 

Er is één geval dat een soort samenknoping is van alle proble-
men die wij met ons drieën hebben aangesneden. Dat betreft het 
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zigeunerkampje in Stein. Er is een bijeen behorende familie-
groep. Nu zijn er nog vier families; het waren er zes. Zij staan er 
al vele jaren, de eerste al een jaar of tien, twaalf op dezelfde 
plaats. Het is een echte gemeenschap. Dat betreft ook de fami-
lieverhoudingen, want de een is getrouwd met een nicht van de 
ander, enz. 

Nu is er een gemeentebestuur dat halsstarrig weigert, die men-
sen als normale ingezetenen van de gemeente Stein te behande-
len. Er is obstructie tegen ieder goed voorstel of voornemen, het 
betekent procederen tot en met de Raad van State, die het ge-
meentebesluur overigens in de kou zet, en tot en met de Hoge 
Raad, om maar te ontkomen aan de erkenning van het recht dat 
aan iedere ingezetene van Stein toekomt: behoorlijke voorzie-
ningen, waarmee de bouwer van ieder ander huis begint, maar 
waarmee in een woonwagenkamp wordt geëindigd, en verder 
rechtszekerheid en goed onderwijs voor de kinderen. 

Er is een uitspraak van het hof in Den Bosch bijgekomen, die 
duidelijk bewijst tot welk een onwaardige beslissing de Woonwa-
genwet kan leiden. De bewoners van het kamp in Stein - anders 
dan de president in kort geding in Maastricht besliste - zijn ver-
plicht, de gemeente Stein een machtiging te verstrekken, waarin 
zij de gemeente Stein machtigen, een vrije plaats op een niet regi-
onaal kamp in Limburg te zoeken. Weigeren zij dat, dan kunnen 
zij na twaalf uur uit Stein worden verwijderd. Wie durft zoiets, 
zo'n vrijbrief voor willekeur, aandoen aan iemand die niet in een 
woonwagen woont? 

Tegen beter weten in, tegen alle redelijkheid in werd tegenge-
werkt dat het veel geroemde integratieproces zich uiteindelijk 
kon voltrekken. Er moesten grote demonstraties komen met pers 
en t.v. als waarnemers erbij. Er waren vooral regelmatig publika-
ties in de regionale pers en de regionale radio in Maastricht 
gekomen, om die dreigende inschakeling van tientallen politie-
mannen, die al op het terrein stonden om de vier families te ver-
drijven, te voorkomen. Er moest een echt scheppend initiatief 
komen van de Sociale Academie in Maastricht. Er moesten gif-
ten komen van scholen in Maastricht, die alle schoolmateriaal 
hebben gegeven. De zigeuners moesten toen zelf een schooltje 
bouwen. Er moesten aankomende onderwijzers komen, die met 
hart en ziel aan het werk gingen. Zij werden geholpen door colle-
ga's, die er een clubje van actieve medestanders omheen vorm-
den. Dat alles moest gebeuren voordat de gemeente eindelijk - ik 
heb het raadsbesluit van de gemeente voor mij liggen — f 72 300 
uittrok om een nieuw schooltje te bouwen en in te richten, en 
van leermiddelen te voorzien. Desalniettemin bleef dat gemeen-
tebestuur zeggen, dat dit niet definitief betekende dat het deze 
zigeunergezinnen aanvaardde. Nu is er zelfs een bijzondere leer-
kracht aangesteld - de jongen die het werk al een paar maanden 
vrijwillig deed - die vandaag is begonnen. 

Ik vraag de Minister waarom alles zo op de spits mag worden 
gedreven, terwijl een normale en redelijke oplossing zich al sinds 
jaren en met de dag duidelijker opdringt. Deze mensen willen te-
recht niet naar het kamp in Sittard, dat zij een concentratiekamp 
vinden. Moeder Rosenberg, die twaalf kinderen heeft, heeft het 
stempel van Auschwitz nog op haar arm. Ze is één van de 250 die 
de massamoord hebben overleefd. Ook als deze obstructie wordt 
opgegeven zijn er nog problemen genoeg over. Er blijven nog 
grote weerstanden, die men scheppend en experimenterend 
moet overwinnen. Wie kent de weerstanden, ook binnen mensen 
als deze, die nooit anders hebben geleefd dan buiten de wereld 
van het geschreven of het gedrukte woord? 

Van mijn oude vriendin, mr. Lau Mazirel, heb ik begrepen dat 
het hierbij om een reële angst gaat, een angst, die wij niet ken-
nen, omdat wij met 4 a 5 jaar al leerden schrijven. Voor deze 
mensen bestaat deze angst echter wel. Voor hen is het geschre-
ven en gedrukte woord een soort magie. Juist gedurende de af-
gelopen dagen is die magie weer tot mij doorgedrongen, nadat 
het vergelijk tussen Syrië en Israël tot stand was gekomen. 
Waarom duurt het zo lang, een handtekening te zetten? Omdat er 
een magische werking van uitgaat. Als iemand die handtekening 
immers heeft gezet, mogen allerlei dingen niet meer, zelfs niet in 
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oorlog. Dat geldt ook voor deze mensen. Als zij hun handteke-
ning zetten - zij kunnen het wel! - binden zij zich voor hun ge-
voel aan dingen, aan verplichtingen die zij niet kunnen overzien, 
waartegen zij een tegenzin, een angst koesteren, die zij al jaren-
lang, ja eeuwenlang hebben gehad, en terecht. 

Die jonge onderwijzer, die vandaag officieel aan zijn taak is 
begonnen - hij was zoals gezegd al vanaf vorig najaar bezig - er-
vaart dit soort dingen natuurlijk aan den lijve. Hij moet de vrij-
heid hebben om samen met een collectief, dat met hem wil mee-
denken alle gevoeligheden te begrijpen en op te vangen. Maar 
dat moet allemaal in vrijheid: Als de kinderen niet willen werken, 
dan maar niet! Geen dwang; dwang is bij deze kinderen de pest. 
De onderwijzer moet geduld hebben, hij moet kunnen wachten, 
tot de kinderen zelf komen. Hij moet al scheppend leren hoe het 
moet, met dat onderwijs. 

Ik heb in dat kamp de kerstavond meegemaakt. Dat ging na-
tuurlijk op een heel aparte zigeunermanier. Ik heb de eerste re-
sultaten van het onderwijs daar gezien. Ik wist van Lau Mazirel, 
hoe ontzaglijk moeilijk hel is - ik weet het ook uit rapporten uit 
Zweden - om het onderwijs te laten aanslaan. Ik heb toen vlak 
bij mij die kleine kinderen, die meisjes gezien en geconstateerd, 
welk een plezier zij erin hadden, dat zij konden schrijven, en dat 
een nieuwe wereld voor haar openging. 

Hier is iets ongelooflijk belangrijks aan de hand. Dat dringt tot 
de botte hoofden van de bevooroordeelden voorlopig nog niet 
door, maar zij moeten wel. Ik meen, dat hier voor de Minister 
een grote taak ligt indien hij ernst maakt met de instelling, waar-
van hij zoeven blijk heeft gegeven. ledere stap die daar wordt ge-
zet moet, ondanks alle gepruttel en geprotesteer, een bijdrage tot 
het point of no return zijn. Dit gebeuren mag niet mislukken. Dit 
is een ongehoord belangrijk evenement in de ontwikkeling van 
de woonwagenbewoners, speciaal de zigeuners. Ik meen, dat de 
Minister er goed aan zal doen. heel erg nauwkeurig kennis te ne-
men van dit gebeuren en wat daar aan de hand is en zijn oor te 
luisteren te leggen ook bij de mensen, die er werken, vooral ook 
het schoolcollectief en de onderwijzer en dan eventueel artikel 3, 
lid 4, te gebruiken, opdat het point of no return definitief zal zijn. 

De heer Russell (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Na de Mi-
nister dank gezegd te hebben voor de uitvoerige beantwoording 
kan ik mij indenken, dat de Minister zich formeel op het stand-
punt zal stellen, dat hij het museumpersoneel voldoende verte-
genwoordigd acht door een „Stichting voor de opleiding van 
Restauratoren" en dat hij hun salarisaanspraken voldoende verte-
genwoordigd acht in de ,.Commissie Rechtspositie Museum-en 
Archiefrestauratoren", maar de Minister kennende uit vorige op-
lossingen van conflicten, buiten zijn ministerschap liggende, kan 
ik mij ook indenken, dat deze Minister zegt, dat dit niet noodza-
kelijkerwijze op het Departement van CRM behoeft plaats te 
vinden, en dat zijn komst naar deze mensen ergens - bij voor-
beeld in een museum - als katalysator kan werken in het proces 
van oplossing van sommige ontevredenheden! 

De heer Van Kuik (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het ver-
zoek van de Minister om twee tot drie maanden te wachten op 
het rapport van de commissie-Hendriks met betrekking tot hel 
woonwagenbeleid met alles wat daaraan vastzit, willen wij uiter-
aard graag afwachten. Ik neem aan dat de vragen, die ik heb 
gesteld over de kosten van de inrichting van kleine centra en zijn 
invloed op het college van gedeputeerde staten ten aanzien van 
de medewerking bij de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, in dit rapport zullen worden verwerkt. 

De Minister heeft gezegd dat de Kamer, die heeft gevraagd 
naar voorzieningen op allerlei terreinen - ik heb gevraagd naar 
crèches - naar zijn hart heeft gesproken. Hij voegde daaraan di-
rect toe, dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Uiteraard, 
maar ik neem aan dat hij zijn opmerking, dat wij naar zijn hart ge-
sproken hebben, straks in zijn begroting tot uiting zal brengen. 

De Staatssecretaris heeft ten aanzien van Guldenberg gezegd. 
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dat hij moet wachten op het planningsadvies. Er zijn twee zaken 
aan de orde. In de eerste plaats gaat het om de vraag, of voldoen-
de, meer dan voldoende of onvoldoende ruimte voor internaats-
werk bestaat. In de tweede plaats betreft het de vraag, of de in-
ternaten wel juist zijn verspreid over de provincies. Ik heb 
gesteld, dat wij van oordeel zijn, dat zaken als doelmatigheid ui-
teraard van belang zijn, maar dat wij zonder meer in Brabant 
aannemen, dat dit instituut moet blijven bestaan en dat los van 
onderzoek, hoe belangrijk dit ook is, de vragen moeten worden 
beantwoord. Wij hebben met enige terleurstelling kennis geno-
men van zijn mededeling dat voor 1975 niet op subsidie mag wor-
den gerekend. Ik ben zo vrijmoedig, aan te nemen dat - als dit 
niet het geval is, verneem ik dat straks nog wel - dit wel voor 
1976 zal geschieden. 

Ik ben de Staatssecretaris erkentelijk voor zijn mededeling dat 
de F2-functie zeer belangrijk is. Wij zijn het uiteraard met hem 
eens, dat dit geen vrijbrief behoeft te zijn om niet aan de 
doelmatigheidseisen te voldoen. Ik doel er dan op, dat er behoef-
te aan dit werk is en dat op dit terrein ook wordt gewerkt. Ik doe! 
dan niet op de vraag, of de F 2-functie in het kader van dit werk 
wel nodig is. Daarover bestaat mijns inziens geen twijfel. Het 
gaat alleen om de vraag, of de organisatie doelmatig is. 

Wat het bijstandsbeleid betreft, ben ik de bewindsman erken-
telijk voor zijn toezegging, dat het eens verworven recht van 
f 120(1 per kind niet zal worden gekort en voor het feit, dat ook 
hij van oordeel is, dat ,,het betoonde besef . . ." - ik behoef de-
ze zin uit de wet niet verder af te maken - ook in de nieuwe situ-
atie blijft bestaan. Het lijkt mij goed, dat ook de gemeentebestu-
ren hierop nog eens worden gewezen. Mijn vraag was namelijk 
afkomstig van een gemeentebestuur, dat wat ongerust was over 
de vraag, of de formulering ,,het betoonde besef van de eigen 
verantwoordelijkheid . . ." nu niet meer zou gelden. 

Met de Staatssecretaris blijven wij toch een beetje van mening 
verschillen over de functie van de Algemene Bijstandswet in het 
kader van de herverdeling van bezit, enz. Wij blijven van oordeel 
dat, indien wij een beleid zouden voeren dat zou leiden tot her-
verdeling van bezit, enz. - dit is overigens nu niet aan de orde -
de Algemene Bijstandswet daarop zou moeten inspelen en daar-
aan ten slotte een bijdrage zou moeten leveren als sluitstuk. Zij is 
echter niet op de eerste plaats een instrument voor de herverde-
ling. 

Ik wil ten slotte nog een opmerking ten aanzien van de vakop-
leiding maken. Ik wist wel dat een van de beide bewindslieden 
zou zeggen dat dit punt eigenlijk besproken dient te worden bij 
Onderwijs of bij Sociale Zaken. Daar wij hier echter ook met het 
jeugdprobleem te maken hebben, vonden wij het nodig, in het 
openbaar te zeggen, hoe belangrijk de vakopleiding is. Wij heb-
ben namelijk wel eens de indruk dat sommigen menen dat de 
vakopleiding niet zo belangrijk, ja zelfs een afgedane zaak is en 
dat vorming het begin en het einde van alle wijsheid is. Men ver-
geet daarbij dat de vakopleiding een belangrijk stuk vorming in-
houdt. 

De heer Mater (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! In tweede 
instantie mag ik mede spreken namens mevrouw Wassen. Ik zal 
overigens een korte bijdrage leveren, niet omdat alle vragen uit-
puttend beantwoord zouden zijn, maar omdat een nadere ge-
dachtenwisseling hierover in het vooruitzicht is gesteld. 

De moeilijkheid doet zich voor, dat deze Kamer vrijwel nooit 
aan een bespreking van een nota toekomt, omdat alleen wetsont-
werpen en daarmee samenhangend de begrotingswetsontwerpen 
expliciet onderwerp van bespreking in deze Kamer uitmaken. De 
enige gelegenheid om bepaalde zaken aan de orde te stellen is de-
ze beleidsdebatten. Deze gelegenheid nemen wij dan ook waar 
om de verschillende onderwerpen stuk voor stuk te behandelen. 
In de commissie voor Maatschappelijk Werk is uitdrukkelijk af-
gesproken, dat het woonwagenbeleid dit jaar een van de hoofd-
punten van gesprek zou zijn. Dit is ook uitdrukkelijk in het eind-
verslag vermeld. Ik betreur het daarom enigermate - de andere 
commissieleden met mij - dat van regeringszijde een dergelijk 
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summiere behandeling van dit onderwerp heeft plaatsgevonden. 
Wij hebben er begrip voor dat de Minister tot zijn voorstel is ge-
komen, gelet op de korte termijn waarop het beleidsplan is te 
verwachten. 

Na overleg met enige leden van de commissie zou ik u. mijn-
heer de Voorzitter, willen voorstellen, in te gaan op de suggestie 
van de Minister, dit beleidsplan uitvoerig in een vergadering van 
de commissie te behandelen. Wij vleien ons met de hoop dat de 
opmerkingen die van de zijde van de Kamer zijn gemaakt en die 
onderling grote overeenstemming vertoonden, mede in de be-
schouwingen van de interdepartementale commissie kunnen 
worden betrokken. De veelheid van onderwerpen, door de Mi-
nister genoemd, wettigt de verwachting dat in ieder geval alle 
problemen die vandaag naar voren zijn gebracht, opnieuw be-
sproken kunnen worden bij die gelegenheid. 

In het overleg met enkele leden van de commissie is wel de 
verwachting uitgesproken, dat de door de Minister voorgestelde 
gedachtenwisseling nog voor de derde dinsdag van september 
kan plaatsvinden, omdat de Kamer en de betreffende commissie 
dan mogelijk een andere samenstelling zullen hebben en met na-
me mevrouw Wassen, die na haar inbreng van vandaag ook 
graag de discussie wil bijwonen, geen deel meer van de Kamer 
zal uitmaken. Gelet op de zoeven door de Minister genoemde 
termijn van twee maanden meen ik dat die restrictie niet onover-
komelijk is. 

Wat de opdracht aan de commissie-Van der Burg betreft, 
heeft de Minister verwezen naar het antwoord op vragen uit de 
Tweede Kamer van 15 mei jongstleden dat hij binnenkort zal uit-
brengen. 

Ten aanzien van de samenstelling deelde de Minister mede dat 
naast de voorzitter en de vice-voorzitter, de heren Van der Burg 
en Schuyt, de commissie geheel ambtelijk samengesteld zal zijn. 
Acht de Minister dit, gelet op de complexiteit van de prob!ema-
tiek, de verwevenheid met het maatschappelijk leven in zijngro-
te verscheidenheid, de opzet van de commissie en de sterke rela-
ties tussen de overheid en allerlei particuliere instanties en per-
sonen op het gebied van de welzijns- en gezondheidszorg, niet 
een te summiere samenstelling? Misschien kan de Minister hier-
op pas antwoorden als hij ook een antwoord kan geven op de 
vraag naar de opdracht, misschien is het mogelijk, nu reeds een 
enkele kanttekening bij deze kwestie te maken. 

De heer Eisma (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank met na-
me de Staatssecretaris voor het vrij uitvoerige antwoord. Hij be-
schuldigde ons welhaast van enige extra haast achter de nationa-
le landschappen. Wij hebben geen geforceerde haast voorge-
steld. Wij hebben slechts gesproken over hetgeen in de memorie 
van toelichting stond, namelijk dat dit jaar die nota's zouden 
worden uitgebracht. Meer dan onze controlerende taak hebhen 
wij niet verricht. Waarschijnlijk zijn wij het allen erover eens dat 
wij zeer snel moeten zijn in dezen, wil het niet te laat zijn om nog 
iets te redden. 

Wij zijn zeer benieuwd naar de nota's die in augustus zullen 
komen. Wij zijn er ook benieuwd naar, of die nota's uitgebreider 
en gedetailleerder zullen zijn dan de min of meer geheime nota 
die de voorganger van de Staatssecretaris ons twee jaar geleden 
ter inzage heeft gegeven. Ik heb daarover toen met de Staats-
secretaris gesproken. 

Ik ben blij dat de Staatssecretaris het Veluwe-initiatief even 
positief waardeert als wij. Wellicht kan een gedeelte van de 
f 100 000 hiervoor gereserveerd worden mits ook andere partici-
panten belangstelling tonen voor dit initiatief. 

Ik kan mij voorstellen dat er in de nota van augustus ook wel 
enige voorstellen zullen worden gedaan met betrekking tot de 
Natuurbeschermingswet. Of wordt dit geheel losgekoppeld van 
de zaak van de nationale landschappen'? 

Als dat niet het geval is, mijnheer de Voorzitter, wil ik graag 
vragen, wanneer er volgens de Staatssecretaris dan iets meer 
zicht komt, althans voor ons, parlementariërs, op de uitbouw 
van de desbetreffende wet. 
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De mededeling, dat de bosbijdrageregeling en de beheersbij-
drageregelingen zullen overgaan in een geheel nieuwe, was voor 
mij geheel nieuw. Het stond mijns inziens niet in de jongste me-
morie van toelichting, noch in een of andere knipselkrant. Ik ben 
er erg benieuwd naai. Ik vraag, of juist in de overgangsperiode 
de suggestie ten aanzien van het kroondomein, dat ik noemde, 
kan worden bezien. Hierbij denk ik aan een gebied, dat niet ge-
heel is opengesteld naar de maatstaven, neergelegd in de bosbij-
drage regel ing, maar waarin wel grote aantallen bussen - ik 
noemde een aantal van 40 000 bezoekers per jaar - worden toe-
gelaten. Gaarne zou ik vernemen, of het desbetreffende deel van 
het Kroondomein voor de bosbijdrageregeling in aanmerking kan 
komen. 

De reactie van de Staatssecretaris op mijn idee inzake subsi-
diëring van actiegroepen beoordeel ik positief, maar ik wijs er 
dan wel op, dat aan de provinciale milieuraden versterking moet 
worden gegeven. Op het ogenblik doet zich de situatie voor, dat 
deze raden overbezet zijn. Ik ben erg bang, dat verzoeken om 
rapportering, het beschikbaar stellen van vergaderruimte, alge-
mene assistentie e.d., door een aantal provinciale milieuraden op 
het ogenblik moeten worden afgewezen, omdat hun capaciteit 
ook maar beperkt is. 

Minister Van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Thans kom ik in 
de eerste plaats op de nadere beschouwing, die de heer Van der 
Werff in tweede termijn heeft gehouden. Deze geachte afgevaar-
digde begint met te constateren, dat hij er zich over verheugt, dat 
ik de toezegging heb gedaan, het bestedingsonderzoek, zoals dit 
door de geachte afgevaardigde is aangeduid - ik heb deze term 
overgenomen -, te willen doen plaatsvinden. Nu prijs ik de opti-
mistische geest van de geachte afgevaardigde; het lijkt mij, dat 
deze zeer thuishoort bij de heer Van der Werff. Ik heb het zo 
echter niet gesteld. Om misverstanden - je kunt niet weten, mijn-
heer de Voorzitter - te voorkomen, wil ik erop wijzen, dat ik mij 
veel voorzichtiger, om niet te zeggen veel prudenter heb uitge-
drukt. Ik heb gezegd, dat ik graag wilde bekijken in het kader van 
de arbeid voor de medianota, of het wenselijk zou zijn en dat wij 
er dan bij de behandeling van de medianota over zouden kunnen 
spreken. 

De geachte afgevaardigde vergeve mij deze korte kanttekening 
bij mijn toezegging. Ik wil overigens niet zeggen, dat ik nu als het 
ware wil laten doorkomen een opmerking in de zin van: ik zie er 
niets in. Ik heb geen oordeel omtrent de vraag, of het al dan niet 
dient te gebeuren. In elk geval heb ik wel toegezegd, dat ik se-
rieus zal bezien, of het meer voor- dan nadelen had. Laat ik mij 
zo maar uitdrukken, mijnheer de Voorzitter. 

Voorts is gesproken over de termijn van tijdelijkheid. Ge-
vraagd werd, hoelang deze zou duren. Als ik de geachte afge-
vaardigde goed begrijp, wil hij weten, wanneer bepaalde tijdelij-
ke dingen in de overgangstermijn ophouden. Welnu, mijnheer de 
Voorzitter, het houdt op op de datum, waarop de Regering, ge-
hoord het parlement, kan zeggen hoe het zal worden gedaan. De 
Regering heeft toegezegd over de gehele mediaprobletnatiek een 
nota te maken en daarover met de Kamer te willen discussiëren, 
als ook de Eerste Kamer dit wenselijk acht. Welnu, dat zal wel 
even duren. Die tijdelijkheid is dus niet een kwestie van een paar 
maanden. In die zin moeten wij reëel zijn. Het zal, naar ik ver-
moed, zeker nog tot het begin van 1975 duren. 

Ik neem graag de suggestie over. die mij bij herhaling is ge-
daan, om ook overleg te bevorderen met Onderwijs en Weten-
schappen over de ,,sportzinnige" vorming. Ik had inderdaad niet 
beaamd dat ik bereid was, daarover met O en W een gesprek te 
hebben. 

Wat de Archiefwet betreft, lijkt het mij het beste dat ik de ge-
achte afgevaardigde nu toezeg, dat ik de zaak met het gemeente-
bestuur van Middelburg zal bekijken. Dat moet inderdaad wel 
gebeuren. Ik zou nu tot een heel specifiek debat met de geachte 
afgevaardigde komen, wanneer wij artikel 25 van de Archiefwet 
erbij zouden halen. Ik moet er wel op wijzen, dat ik vooralsnog 
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nii ' ervan overtuigd ben, dat hier van een onjuiste lezing van de 
wet sprake zou zijn. 

De heer Van der Werff (V.V.D.): De bewindsman noemt één 
gemeente. Ik heb over een aantal gemeenten gesproken. 

Minister Van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Als men mij nu 
m;iar niet met te veel gemeenten overleg wil laten plegen! Laat ik 
nu maar eens met Middelburg contact opnemen. Andere ge-

nten, die zich daaraan willen optrekken, kunnen zich natuur-
lijk tot mij wenden. Het adres is bekend. 

Voorts is mij een vraag gesteld over Proloog. Gevraagd is, of 
ik de toezegging met betrekking tot die 50 pet. gestand doe, on-
danks het feit dat de voorwaarde eigenlijk is weggevallen, dat de 
andere 50 pet. van elders zal worden ingebracht. Het voorstel is 
geheel onverplicht. Daarbij buiten mijn eigen toezegging van 
destijds tredend, wil ik zover gaan dat ik, wanneer ik zou consta-
teren dat de zaak - om het huiselijk uit te drukken - anders vol-
strekt in de war loopt, de ,.schade" wil lijden, die dan ontstaat 
ten gevolge van het feit dat de kosten van het gezelschap zodanig 
zijn dat men in moeilijkheden komt als men die gelden niet krijgt. 

Dat betekent dat ik a) de toezegging van 50 pet. gestand zal 
doen, indien mij bij het overleg blijkt dat die in ieder geval nodig 
is en dat ik b) daar bovenuit - hoewel ik het financieel natuurlijk 
een pijnlijke zaak vind en er bepaald iedere precedentwerking 
aan wil ontzeggen - indien de garantie die ik vandaag tegenover 
de Kamer heb toegezegd, nodig zal blijken te zijn, bereid ben het 
geld te fourneren voor zover het overleg aantoont dat dit beslist 
nodig is voor een redelijk functioneren van het gezelschap in dat 
ene jaar. 

De geachte afgevaardigde heeft in zijn eindopmerking aange-
tekend, dat, als hij enthousiast doet over zaken die geld kosten, 
dit bij hem betekent dat hij vindt dat de Minister in dat geval het 
geld elders zal moeten halen, dus ten koste van andere posten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik volsta met de kanttekening, dat ik 
het iets meer voor de hand liggend vind, dat, als men zoiets aan 
de Minister adviseert, men dan ook die andere posten aanwijst. 
Dan is daarover volstrekte duidelijkheid. Misschien heeft de ge-
achte afgevaardigde daarvoor een andere keer de gelegenheid. 
Het zou mij erg boeien om te weten, waar er naar zijn mening 
wel het een en ander af kan. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer vroeg zich af, of 
het nodig is een studie te maken over het subsidiebeleid. Ik denk 
het wel. Het zal niet zo zijn, dat het rapport van de beraadsgroep 
daarover meteen zulke geweldige uitvindingen op tafel kan leg-
gen, dat wij kunnen zeggen: nu is iedere studie verder geheel 
overbodig, nu weten wij het precies. Ik denk toch dat ik even al-
thans het voorbehoud overeind moet houden dat wij daarover 
nog verder moeten spreken, al ben ik het wel met de geachte af-
gevaardigde eens, dat er nu verder maar eens een keuze moet 
worden gedaan voor een beleidslijn op dit moeilijke gebied en dat 
wij dan maar in die nieuwe richting moeten gaan. 

Ik heb in eerste instantie verzuimd te laten merken dat ik open 
sta voor zijn suggestie om ook mensen van lagere - ik lees dit, 
mèt mijn collega De Gaay Fortman, graag tussen aanhalingste-
kens - overheden erbij te betrekken. 

Ik kom thans bij de heer Van Wijk. Dat overleg staat wat mij 
betreft - ik zal hier naar streven - voor Prinsjesdag te geschie-
den. Het hangt even af van de vraag, waarop ik heb gedoeld, 
wanneer wij zover zijn dat die nota inderdaad voor regeringsver-
ar. twoordelijkheid kan worden genomen. Daaraan kan nog wat 
overleg vastzitten. 

De geachte afgevaardigde heeft mij gevraagd eens uit te zoe-
ken hoe dit met die verzekeringen zit. Zijn vraag komt op mij 
merkwaardig over. niet in die zin dat ik het zo'n vreemd verhaal 
vind maar eerder in die zin dat die situatie zo merkwaardig zal 
zijn. Nu hebben wij niet zoveel te vertellen over verzekerings-
maatschappijen en over de vraag welke risico's ze wèl en welke 
risico's ze niet willen nemen. Ik wil dit graag onderzoeken. Bij 
die ontmoeting hoop ik dan tot klaarheid te komen. 

Zitting 1973-1974 

In het algemeen wil ik graag naar aanleiding van dit punt, met 
name ook aan het adres van de geachte afgevaardigde de heer 
Mater, zeggen dat ik mij heb gerealiseerd dat over het woonwa-
genbeleid hier het een en ander zou worden gezegd, zij het dat ik 
niet had zien aankomen dat het zo'n grote brok zou zijn, zijnde 
dit een van de goed 40 onderwerpen die de Kamer heeft aange-
kondigd in het eindverslag als te willen aan de orde stellen. Ik 
ben de Kamer, met name de geachte afgevaardigde de heer Ma-
ter, erkentelijk dat men er een praktische weg in ziet, al heb ik er 
natuurlijk begrip voor, dat het op zichzelf misschien bevredigen-
der zou zijn geweest als ik op alle punten zou zijn ingegaan, maar 
ik heb de keuze - daarop mag ik misschien wijzen - volstrekt aan 
de Kamer gelaten. 

Ik ben dus beschikbaar voor een ontmoeting met de commis-
sie, te arrangeren zoals de Kamer dit wenst. Dan hebben wij naar 
ik hoop het rapport van de commissie-Hendriks daarbij ter 
beschikking. 

Het probleem van de zigeuners van Stein zal ik gaarne nog 
eens willen bekijken. Het betreft hier een merkwaardige zaak, 
als ik dit zo aanhoor. Ook van het schoolcollectief heb ik met be-
langstelling kennis genomen. 

Mijn laatste opmerking aan het adres van de geachte afgevaar-
digde de heer Van Wijk is de volgende. Ik mag mij misschien ver-
oorloven hem te zeggen dat ik vond dat hij in zijn eerste betoog 
en met een soort bijzin in zijn tweede betoog iets ondernam, wat 
mij niet zo aansprak, nl. dat hij onderscheid maakte tussen de be-
windsman en zijn departement, tussen de bewindsman en zijn 
ambtenaren. Ik zou op de geachte afgevaardigde die zo gewend 
is in dit leven te werken met het ,,audi et alteram partem", in 
die zin dat anderen zich ook rechtstreeks tot hem kunnen wen-
den, zich kunnen verweren, een beroep willen doen de methode 
van zijn betoog niet te volgen. 

Ik ben verantwoordelijk voor wat de ambtenaren doen. Als zij 
het in mijn ogen niet helemaal goed doen, dan moet hij zich tot 
mij wenden. Alle complimenten, die hij in zijn hart voor de 
ambtenaren heeft bestemd, wil ik natuurlijk dan ook aan mijn 
adres graag in ontvangst nemen. 

De heer Van Wijk (P.S.P.): Als er zelfs proefschriften worden 
geschreven over de vierde macht die zelfs de tweede macht is, 
dan is het volkomen geoorloofd die feiten bij de naam te noe-
men. Dat is vervelend, maar het is nu eenmaal zo. De feiten zijn 
zoals ik heb aangeduid. 

Tvlinister Van Doorn: Maar ik wees erop, dat ik erkentelijk ben 
voor de wijze, waarop de geachte afgevaardigde met name in 
tweede instantie over deze zaak heeft willen spreken. Ik ben ver-
heugd, dat wij toch door de formulering van de algemene be-
leidslijn bij hem ook enig vertrouwen hebben kunnen wekken, 
dat wij die zaken zo goed mogelijk willen aanpakken. Wat ik mij 
alleen niet kan voorstellen is, dat de geachte afgevaardigde die 
zich zo blijkt te kunnen verdiepen in de instelling van mensen, 
ervan zou kunnen en zou durven uitgaan, dat de instelling van 
ambtelijke functionarissen aan mijn departement in deze sector 
wekende, zo zou zijn, dat men eigenlijk de bedoelingen zou heb-
ben die hij hun toch een beetje heeft toegeschreven in zijn be-
toog in eerste instantie. Dat kan natuurlijk niet zijn gedachte zijn. 
Ik zou dat in ieder geval willen bestrijden. 

Ik meen dat er in het betoog in eerste instantie een aantal punt-
jes waren, waarvan ik zou willen zeggen - ik bedoel het heel 
vriendelijk en hoffelijk - , dat ik mij haast niet kan denken, dat de 
geachte afgevaardigde in vele andere zaken die hij buiten deze 
Kamer heeft behandeld met zo'n wijze van bewijsvoeren heeft 
geopereerd. Zou dat wel zo zijn, dan zou hij toch veel vaker het 
lid op de neus hebben gekregen, omdat dan van onvoldoende be-
wijsvoering sprake was. 

De heer Van Wijk (P.S.P.): Het is geen toeval, dat ik het niet 
kreeg. 
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MinisterVan Doorn e.a. 

Minister Van Doorn: Ik kom thans bij de heer Russell. Ik wil 
mij graag nog verder oriënteren over de situatie ten aanzien van 
het museumpersoneel. Ik zou mij kunnen denken, dat dit de aan-
pak zou zijn. Overigens moet ik natuurlijk wel een beetje oppas-
sen - daar zal hij begrip voor hebben -, dat ik, wanneer ik daar-
naast nog werk, in deze toch wel drukke betrekking, het niet aan-
merkelijk drukker krijg. Ik wil die zaak dus graag wel even bekij-
ken. 

Aan de geachte afgevaardigde de heer Van Kuik kan ik zeg-
gen, dat ik met hem hoop dat veel van wat hij heeft ingebracht 
over het woonwagenbeleid, ook behandeld zal blijken te zijn. Ik 
heb de nota zelf namelijk nog niet kunnen lezen - want ze is net 
in het laatste concept klaargekomen - van de commissie-Hen-
driks. Zou dat niet met alle punten het geval zijn, dan zal er onge-
twijfeld gelegenheid zijn ze niettemin toch nog even voor het 
voetlicht te brengen. Ik sta daarvoor open. 

Ik heb ten slotte nog een antwoord te geven aan de geachte af-
gevaardigde de heer Mater in verband met zijn vraag over de 
commissie-Van der Burg. Ik heb de schriftelijke vragen op dat 
gebied intussen gekregen. Men is zeer toegeweijd en actief op 
het binnenhof over deze zaak. Ik zal die binnenkort beantwoor-
den. 

De samenstelling van de commissie is niet bepalend voor de 
wijze, waarop men zich kan oriënteren over de dingen, die men 
wel moet weten. Zeker zal de commissie, die om vooral prakti-
sche redenen behoudens het voorzitterschap en het vice-voorzit-
terschap ambtelijk is samengesteld, zich behoren te oriënteren 
en zich willen oriënteren over gedachten, die hieromtrent in het 
instellingenwezen leven. 

Staatssecretaris Meijer: Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Werf f heeft, sprekende over de openluchtrecreatie, gewezen 
op de moeilijkheden bij gebieden als de Biesbosch: enerzijds is er 
het aanbod van recreanten, anderzijds de neiging vanuit de ex-
ploitatiesfeer om een verbreding van werkbasis te krijgen. Hij 
vestigde er voorts de aandacht op dat hier een geweldige slag is 
toegebracht aan het natuurbehoud en dat door de uitschakeling 
van allerlei natuurlijke processen de herstelsituatie de aandacht 
vraagt. Daarna ging hij over op deGrevelingen, en zei: daar zie 
je eigenlijk al hetzelfde. Verder merkte hij op: Misschien kunt u 
uit de twee voorbeelden ervaring halen voor de Oosterschelde. 

Ik zou de heer Van der Werf f toch willen zeggen, dat noch de 
Minister, noch ikzelf in dit verband al hebben besloten voor de 
Oosterschelde hetzelfde proces als voor de Grevelingen en de 
Biesbosch te volgen. Wij zijn nog allerminst overtuigd van de 
noodzaak, dat je die ook zou moeten afsluiten. Voorhands ben ik 
dus in het geheel niet geneigd die ervaring voor dat gebied op de-
ze wijze toe te passen en te interpreteren. Ik hoop, eerlijk ge-
zegd, ook dat het in die zin en op die wijze niet behoeft te gebeu-
ren. Ik zie de geachte afgevaardigde knikken, zodat ik aanneem 
dat ik wat dat betreft zijn instemming heb met deze benadering. 
Dat verheugt mij zeer. 

Ik heb kennelijk ten onrechte de overbrugging van de 5 pct.-
marge met het misbruikaspect in verband gebracht. Dat spijt mij. 
Ik blijf het overigens met hem oneens, zelfs in de consequenties. 
Hij zegt: „Het ging mij om het psychologische effect, want men 
kan met een bijstandsuitkering en hoge woonkosten al boven het 
minimumloon uitkomen". In die situatie krijgt een minimumlo-
ner huursubsidie of bijstand. Het effect blijft dan gelijk. Dat psy-
chologische aspect acht ik dus niet zo gewichtig als hij. Ik blijf 
het een niet alleen zinnige, maar ook moreel en sociaal aanvaard-
bare zaak vinden dat wij met ingang van I juli in Nederland kun-
nen spreken over één sociaal minimum in ons inkomensbeleid en 
onze sociale voorzieningen, van waaruit wij afleidingen toepas-
sen, met subsidies, met extra toelagen, hetzij in de huren, hetzij 
in het individualiseringsprincipe van de bijstand, voor zover de 
individuele omstandigheden dat noodzakelijk maken. Daarbij 
hebben wij in ieder geval het uitgangspunt geobjectiveerd, name-
lijk datgene wat wij vaststellen als het wettelijk minimumloon. Ik 
acht dat een uitermate belangrijke zaak, waarmee niet gezegd is 

27ste vergadering - 4 juni '74 817 

Staatssecretaris Meijer 

dat dit voor de toekomst altijd zo zal kunnen blijven of zo zal die-
nen te blijven. Voor dit moment is echter een einde gemaakt aan 
de altijd voortdurende discussie en afweging: wat is nu een rede-
lijk uitgangspunt voor het vaststellen van de normering van bij 
voorbeeld bijstandsuitkeringen en waar ligt de aansluiting'? Het 
gaat om minima die altijd bestreden zullen zijn en die altijd in dis-
cussie zullen zijn. Altijd zal er de druk op blijven, dat er ver-
hoogd moet worden. Terecht, Mijnheer de Voorzitter, deze Re-
gering heeft zich daar ook voor uitgesproken. Laat daarover 
geen misverstand bestaan. Nu is in ieder geval een objectief uit-
gangspunt gevonden, binnen een loon- en inkomenssysteem. Ik 
geef graag toe dat het daarmee zijn betrekkelijkheid heeft behou-
den, omdat in dat Ioon- en inkomenssysteem alle mogelijke soor-
ten discussies aan de gang zijn over de onderlinge verhoudingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat ik bij de heer Vermeer 
met de toezegging over het verschijnen van de nota tegelijk de 
onzekerheid over de bronnen, die hem andere informatie hadden 
verschaft, heb helpen wegnemen. Ik hoop ook dat hij die bron-
nen van deze informatie op de hoogte wil stellen. Mij is niet dui-
delijk geworden uit welke kring dat kwam; in ieder geval niet uit 
de onze. 

De heer Van Kuik constateerde dat er in 1975 geen subsidie 
voor de Guldenberg komt en voegde daaraan toe: zonder tegen-
bericht neem ik aan dat het 1976 wordt. Dat vind ik eigenlijk wel 
iets te gemakkelijk. Ik zou hem een tegenvraag willen stellen. 
Gesteld dat uit het onderzoek van de planningscommissie te 
voorschijn komt dat wij niet meer aan uitbreiding zouden moeten 
doen door nog een nieuw centrum in het subsidiesysteem op te 
nemen, wat wou er dan naar zijn mening moeten gebeuren? In dit 
verband, waar het advies, de berekeningen en de onderzoekin-
gen gemakkelijk ter zijde worden geschoven, vind ik dit een cru-
ciale vraag. 

De heer Van Kuik (K.V.P.): Mijns inziens moet je dein tot de 
conclusie komen, dat zij in Nederland verkeerd zijn verdeeld. 

Staatssecretaris Meijer: Ik kan mij voorstellen, dat het plan-
ningsadvies tot de conclusie voert dat in het verleden op bepaal-
de plaatsen te veel is toegewezen en op andere te weinig. Meent 
de heer Van Kuik, dat de overheid daaraan motieven kan ontle-
nen om op de ene plaats iets minder te doen ten gunste van een 
andere plaats? 

De heer Van Kuik (K.V.P.): In ieder geval zou het tekort in 
Brabant moeten worden aangevuld. Er is een oude aanvraag. Dit 
instituut is echter tussen wal en schip gevallen. 

Staatssecretaris Meijer: Het laatste initiatief valt op die manier 
altijd tussen wal en schip. 

Misschien staat de uitspraak voor de deur, dat twee of drie 
vormingsinstituten voor Brabant gezien de spreiding en de be-
volkingsaantallen onredelijk en onrechtvaardig weinig is. Mis-
schien wordt ook de conclusie getrokken dat tien of twaalf vor-
mingscentra voor Gelderland - ik noem willekeurig cijfers "ge-
geven het landelijk verdelingssysteem te veel is. Stel dat er nu in 
het planningsadvies komt te staan, dat er geen centra bij moeten 
komen. Is de heer Van Kuik dan desondanks van mening, dat het 
initiatief in Brabant alsnog moet worden gehonoreerd of staat hij 
op het standpunt, dat de Minister, uiteraard via overleg, elders 
iets minder moet gaan doen om honorering van het Brabantse 
initiatief mogelijk te maken? Ik vind het interessant van hem ant-
woord op die vraag te krijgen. 

De heer Van Kuik (K. V.P.): Het is het meest logisch - het past 
ook in het streven naar spreiding van bezit - iets van waar te veel 
is over te brengen naar een plaats waar te weinig is. 

Staatssecretaris Meijer: Dat plaatst ons in een positie die ons 
een andere verhouding geeft ten opzichte van het particulier 
initiatief. Een van de oorzaken van het gesignaleerde probleem 
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is dat subsidieregelingen bij voorbeeld in Drenthe op basis van 
het particulier initiatief aldaar te veel hebben gebracht. Daardoor 
is er nu te weinig om in Brabant de Guldenberg tot stand te bren-
gen. Wijst het onderzoek uit, dat de verhoudingen scheef zijnen 
dat er iets moet gebeuren, dan ben ik geneigd met de conclusie 
van de heer Van Knik in te stemmen. Dat betekent echter dat wij 
tegen de besturen in Gelderland en Drenthe moeten zeggen, dat 
zij een pasje terug moeten. 

De heer Van Kuik (K.V.P.): Ik ben niet begonnen met het te-
gen elkaar uitspelen van de provincies. Ik heb het gevoel, dat de 
Staatssecretaris mij wil laten voorzeggen wat hij moet beslissen. 

De Voorzitter: Ik wil hier even tussenkomen. Ik krijg niet de 
indruk dat dit een gebruikelijke discussietechniek is. 

Staatssecretaris Meijer: Ik ben zeer tevreden met de uitspraak 
van de heer Van Kuik over datgene wat ik zou kunnen doen met 
het planningsadvies. 

de heer Van Kuik heeft er nog op gewezen, dat grote onbe-
kendheid bestaat over datgene wat precies bij de gemeenten gaat 
gebeuren na invoering van de algemene maatregel van bestuur 
landelijke normering. Zodra alle reacties binnen zijn. wordt de de-
finitieve tekst van de algemene maatregel van bestuur gepubli-
ceerd. Van de twee maanden die moeten verstrijken na publika-
tie van de concept-algemene maatregel van bestuur is nu ander-
halve maand voorbij. Wij zullen bekijken hoe wij de gemeenten 
en de andere belanghebben en betrokkenen kunnen informeren 
over de wijzigingen en de dingen die niet veranderd worden. 

Met de opmerkingen over de vakopleiding en de vorming ga ik 
helemaal akkoord. Ik heb begrepen wat de heer Van Kuik in dat 
kader heeft willen onderstrepen. 

De geachte afgevaardigde de heer Eisma heeft gevraagd, wan-
neer de wijziging van de Natuurbeschermingswet komt. Ik wil 
niet de illusie geven, dat die in het pakket zal zitten van de no-
ta 's, die wij voor augustus hebben aangekondigd. Die worden 
ook opgesteld met andere bewindslieden en in het kader van de 
commissie-Verhoeve. Ik zou de kwestie van eventuele wijzigin-
gen in de Natuurbeschermingswet daaraan niet willen verbinden. 
Het zou materieel ook niet mogelijk zijn. Aangezien ik verwacht, 
dat de Natuurbeschermingsraad, die nogal het een en ander te 
doen heeft, er toch niet op korte termijn uit zal komen, wil ik die 
toezegging niet doen. Hij moet mij ook niet vragen, wanneer het 
precies wel komt. Ook wat mij betreft is er haast mee geboden, 
maar er zijn beperkingen, ook op het departement, inzake het-
geen op korte termijn allemaal kan. Het lukt zeker niet dit kalen-
derjaar. 

Hij heeft gevraagd hoe het zit met de bosbijdrageregeling en 
het Kroondomein. Ook het Kroondomein ontvangt onder de be-
staande bosbijdrageregeling een belangrijke bijdrage voor de be-
boste terreinen. Het is duidelijk dat, als de regeling wordt veran-
derd, de uitbreiding, die eraan zal worden gegeven met betrek-
king tot natuurterreinen, ook voor het Kroondomein zal gaan 
gelden. 

Ten slotte heeft de geachte afgevaardigde erop gewezen dat, 
als het idee van bijdragen aan actiegroepen voor milieu- en na-
tuurbeschermingsactiviteiten via die gedecentraliseerde werk-
wijze moet worden toegepast en dit op provinciaal niveau moet 
worden bekeken, het naar zijn mening logisch is toe te zeggen, 
dat de provinciale milieuraden meer middelen krijgen. Ik heb er 
geen beeld van hoe het precies ligt. Ik wil het graag bekijken, ze-
ker met de verantwoordelijke minister voor milieuzaken, die in 
deze organisatieopzet daarmee natuurlijk ook het een en ander 
heeft te maken. Ik weet ook niet, of de conclusie zal moeten zijn 
dat, als actiegroepen op plaatselijk of regionaal niveau in deze 
/.aak meer armslag moeten hebben, het dan logisch is, dat het rijk 
ook een ruimer budget beschikbaar stelt aan de provinciale mi-
lieuraden of andere organisaties. Ik wil het graag bekijken, maar 
ik wil ook die vraag principieel bezien, want ik kan mij voorstel-
len dat, als dit belangrijk wordt gevonden door provinciale 
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besturen, die er ook middelen en mogelijkheden voor vrijmaken. 
Ze zijn wat dat betreft beperkt, maar het is altijd een keuze. Zo 
goed als de keuze bij ons kan liggen en wij kunnen zeggen minder 
terreinen aan te kopen en de actiegroepen te laten werken - die 
dan weer rapporten leveren, waaruit blijkt, dat we meer terrei-
nen moeten aankopen - kan ook bij het provinciaal bestuur die 
keuze liggen. Ik vind het dus niet vanzelfsprekend dat, ook al 
ben ik die zaak erg toegedaan en erken ik de belangrijke functie 
van die soort groepen, nu al vaststaat, dat het rijk meer midde-
len voor die provinciale milieuraden beschikbaar stelt. Nog-
maals, wij willen het graag bekijken in overleg met de Minister 
voor milieuzaken. 

Het debat wordt gesloten. 
De vergadering wordt te 20.08 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1". de volgende regeringsmissives: 
A. een, van de Minister-President, Minister van Algemene 

Zaken, houdende mededeling, dat het vertrouwelijk karakter 
van het advies van de Raad van State d.d. 13 februari 1974 
over de vraag of onder de gegeven omstandigheden het in-
diencn van een novelle tot wijziging van artikel 23 van de 
,,Machtigingswet'' wordt opgeheven ten tijde van publikatie 
in de Nederlandse Staatscourant; 

B. een, van de Minister-President, ten geleide van een 
overzicht van de resultaten van de conferentie met de Minister-
Presidenten van Suriname en de Nederlandse Antillen van 
18 tot en met 21 mei 1974 en van het door verschillende leden 
van het Nederlandse Kabinet met hun Surinaamse en Neder-
lands-Antilliaanse ambtgenoten gevoerde bilaterale overleg; 

C. een, van de Minister van Justitie, ten geleide van een 
aantal exemplaren van het rapport hetwelk de Commissie 
Vennootschapsrecht heeft uitgebracht over de rechtsvorm van 
de grote onderneming; 

D. een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, betref-
fende de aanbieding van de nota Grondwetsherzieningsbeleid; 

E. een, van de Minister van Financiën, ten geleide van een 
overzicht van de door het Rijk geheven belastingmiddelen naar 
de stand per 31 maart 1974, met een daarbij behorende toe-
lichting; 

F. een, van de Minister van Verkeer en Waterstaat, ten 
geleide van een exemplaar van een aantal bladen van de 
Waterstaatskaart en van de transparante overleggers waarop 
zijn aangegeven de hydrologische waarnemingspunten en wa-
tervoorzieningseenheden; 

G. een, van de Minister van Verkeer en Waterstaat, ten 
geleide van een aantal exemplaren van het verslag over het 
jaar 1973 van het Staatsbedrijf der PTT, de Rijkspostspaarbank 
en de PTT-raad; 

H. een, van alsvoren, ten geleide van een tweetal exempla-
ren van het overzicht resultaten per bedrijfstak over 1972 van 
de N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming 
Van Gend en Loos; 

I. een, van alsvoren, betreffende de vaststelling van het 
tracé voor het gedeelte Zürich-Franeker van rijksweg 9; 

J. een. van de Minister van Landbouw en Visserij, ten 
geleide van het verslag over de toepassing van de bepalingen 
van het derde hoofdstuk van de Landbouwwet, alsmede van 
het verslag van de directie van het Voedselvoorzieningsin- en 
verkoopbureau, betrekking hebbende op het eerste kwartaal 
van 1974. 
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De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennis-
geving aan te nemen. 

De bijlagen zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage voor de leden; de bijlage sub H vermeld ter ver-
'trouwelijke kennisneming; 

2°. een missive van de Minister van Buitenlandse Zaken, 
ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 
60 en onder verwijzing naar het derde lid van artikel 61 van 
de Grondwet, ten geleide van de Engelse tekst en de vertaling 
in het Nederlands van de op 7 maart 1974 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Overeenkomst inzake culturele samenwer-
king tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepu-
bliek Bulgarije (Trb. 1974, 59). 

Deze missive is inmiddels gedrukt en aan de leden 
toegezonden. Het Tractatenblad zal worden nedergelegd 
ter griffie, ter inzage voor de leden; 

3°. een missive van het college van gedeputeerde staten 
van Zuid-Holland, met betrekking tot en ten geleide van een 
exemplaar van de voordracht aan provinciale staten van Zuid-
Holland d.d. 10 april 1974 inzake het rapport van de Ooster-
soheldecommissie. 

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisge-
ving aan te nemen. De bijlage zal worden nedergelegd 
ter griffie, ter inzage voor de leden; 

4°. de volgende geschriften: 
een, van het college van gedeputeerde staten van Friesland, 

zijnde een adhesiebetuiging aan een door de provinciale staten 
van Zeeland aangenomen motie, betreffende de decentralisatie 
van het onderwijs. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, ter inzage voor 
de leden en wordt van belang geacht voor de leden en 
plaatsvervangende leden van de vaste Commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen; 

een adres van J. Hoogstraten te Eefde, betreffende zijn per-
soonlijke omstandigheden; 

een adres van J. C. Visser te 's-Gravenhage, betreffende een 
caravanverordening. 

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie 
voor de Verzoekschriften. 

Zitting 1973-1974 EERSTE KAMER 
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