
6de Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten: 

Thurlings, Louwes, Feij, Van Hulst, 
Vogt, Eijsink, Terwindt, Diepenhorst, 
d'Ancona, Elfferich, B. de Gaay Fort-
man, Heij, Vermeer, Vrouwenvelder, 
Vergeer, Mertens, Teijssen, Van de 
Rakt, Van Kuik, Franssen, Van der 
Werf-Terpstra, Van Someren-Downer, 
Van den Heuvel-de Blank, Van der 
Meer, Mol, Steigenga-Kouwe, W. F. de 
Gaay Fortman, Zoon, Kolthoff, Ouden-
hoven, Von Meijenfeldt, Van Dalen, Fi-
scher, Trip, Meuleman, Schlingemann, 
De Cloe, Maaskant, Post, Vonhoff-Luij-
endijk, Umkers, Van Veldhuizen, Zou-
tendijk, Lamberts, Broeksz, Maris, 
Voute, Van Waterschoot, Van der Jagt, 
Van Tets, Wiebenga, Baas, Van Kleef, 
Kaland, Van Hemert tot Dingshof, Heij-
ne, Makkreel, Van Krimpen, Nagel, De 
Jong, Simons, Vonk-van Kalker, Ver-
sloot, Tjeerdsma, Kloos, De Rijk, Kre-
mer en De Koster, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, Van 
der Klaauw, Ministervan Buitenlandse 
Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen, Andriessen, Minister 
van Financiën, Scholten, Minister van 
Defensie, Beelaerts van Blokland, Mi-
nister van Volkkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Tui jnman, Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat, Van 
Aardenne, Ministervan Economische 
Zaken, Van der Stee, Minister van Land-
bouw en Visserij, Albeda, Minis-
ter van Sociale Zaken, mevrouw Gar-
deniers-Berendsen, Ministervan Cul-
tuur. Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de heren Ginjaar, Ministervan 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne, 
De Koning, Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, Peijnenburg, Mi-
nister voor Wetenschapbeleid, Ma-
duro, Gevolmachtigd Minister van de 
Nederlandse Antil len, mevrouw Haars, 
Staatssecretaris van Justitie, de heren 
Koning, Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, Hermes, Staatssecre-

taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, De Jong, Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, Noote-
boom. Staatssecretaris van Finan-
ciën, Van Lent, Staatssecretaris van 
Defensie, Van Eekelen, Staatssecre-
taris van Defensie, Brokx, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Beyen, Staatssecretaris 
van Economische Zaken, De Graaf, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters, Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, de heer Wallis 
de Vries, Staatssecretaris van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werken 
mevrouw Veder-Smit, Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Tummers voor vandaag en morgen, 
wegens deelneming aan de 33ste zit-
tipg van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties; 

Gooden en De Vries voor vandaag 
en morgen, wegens deelneming aan 
een vergadering van de Noord-Atlanti-
sche Assemblee; 

Steenkamp voor vandaag en mor-
gen, wegens ziekte; 

De Koster, voor het eerste deel van 
de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, 

a. dat het College van Senioren om-
trent de wetsontwerpen nrs. 15 332, 
15 143(R1104), 15 144(R1105), 15 145 
(R1106) en 15 146 (R1107) een blanco 
eindverslag heeft vastgesteld; 

b. dat de vaste Commissies voor 
Ontwikkelingssamenwerking en voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
omtrent het wetsontwerp nr. 15 318 
een blanco eindverslag hebben vast-
gesteld; 

De besluiten, welke na overleg met het 
College van Senioren zijn genomen, 
alsmede de lijst van ingekomen stuk-
ken met de door mij gedane voorstel-

len liggen voor de leden ter inzage. De 
op het vorengaande betrekking heb-
bende stukken zullen in de Handelin-
gen worden opgenomen. 

Ingevolge art. 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van de 
vorige vergadering voor de leden ter 
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór 
het einde der vergadering bezwaar 
maakt, zal worden aangenomen, dat 
de Kamer akkoord gaat met de voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt. 

Ik deel verder mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de ver-
gadering heb ontvangen van de 
Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken en van de Staatssecretaris 
van Economische Zaken, de heer 
Beijen; de Staatssecretaris van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
de heer Wallis de Vries, voor het 
eerste gedeelte der vergadering, van 
de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking voor het tweede gedeelte der 
vergadering, alsmede van de Minis-
ters van Onderwijs en Wetenschappen 
en van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne. 

Aan de orde is de behandeling van de 
voorstellen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften betreffende de 
adressen van: 

J. van Spronsen te Monster, met be-
trekking tot enige bouwkundige zaken 
(gedrukt stuk Eerste Kamer, zitting 
1978-1979, nr. VIM); 

F. P. te A., met betrekking tot zijn be-
lasting (gedrukt stuk Eerste Kamer, zit-
ting 1978-1979, nr. IX). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften 
wordt besloten. 

Aan de orde is behandeling van de 
ontwerpen van (rijks)wet: 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1977 (15332); 
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Voorzitter 
Naturalisatie van Ashby, Ardon en 

21 anderen (15143, R1104), 
Naturalisatie van Chang, Tseng Lu 

en 24 anderen (15144, R1105); 
Naturalisatie van Albert, Jean Marie 

Charles Philippe Benoit en 24 anderen 
(15145, R 1106); 

Naturalisatie van Baptiste, Marva 
Stanillia en 24 anderen (15146, 
R1107); 

Deze ontwerpen van (rijks)wet worden 
zonder beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
ontwerp van rijkswet Goedkeuring van 
het op 31 maart 1978 te Willemstad 
tot stand gekomen Grensverdrag tus-
sen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Republiek Venezuela (15117, R 
1101). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Elfferich (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De positie, welke dit Huis in 
ons staatsbestel inneemt, maakt het 
mogelijk, in bepaalde gevallen en ui-
teraard in 's lands belang bijzonder 
snel tot een besluit te komen. De Com-
missies voor Buitenlandse en voor Ne-
derlands-Antilliaanse Zaken hebben 
mij gemachtigd, aan de Kamer mede 
te delen, dat zij kunnen instemmen 
met de goedkeuring van het op 31 
maart 1978 te Willemstad tot stand ge-
komen Grensverdrag tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en de Repu-
bliek Venezuela. 

Zowel de inhoud van het verdrag als 
de gedegen behandeling aan de over-
zijde van het Binnenhof, in tegenwoor-
digheid en met actieve medewerking 
van collega's uit de Anti l len, hebben 
bovenbedoelde wijze van behandeling 
en instemming mogelijk gemaakt. Ik 
veroorloof mij een enkele opmerking, 
zonder op de inhoud van het verdrag 
in te gaan, daarmede blijvende binnen 
het bestek van deze wijze van behan-
delen. 

Een woord van gelukwens lijkt mij 
zinvol, omdat het onderhavige verdrag 
voor de Nederlandse Antil len een al-
leszins bevredigend resultaat biedt. De 
Nederlandse Antillen geeft het een 
vastgestelde grens op het continentaal 
plat, alsook voor de territoriale zee 
wanneer die tot 12 zeemijlen zou wor-
den uitgebreid. Voorts de mogelijk-
heid tot uitoefening van andere econo-
mische rechten in een visserij" of eco-
nomische zone, alsmede wellicht in de 
toekomst een bijzonder regime voor 

de Archipelwateren tussen de Bene-
denwindse eilanden. Ten slotte de mo-
gelijkheid - indien aanwezig - van ex-
ploratie en exploitatie van natuurlijke 
r i jkdommen in zeebodem en onder-
grond. 

Dat het tevens is gelukt, voor de Re-
publiek Venezuela een bevredigende 
regeling te treffen in de vorm van ga-
ranties voor onbelemmerde doorvaart 
en overvlucht, maakt het verdrag voor 
beide partijen een goede zaak. Het re-
gelen van grenskwesties is de wereld-
geschiedenis door altijd bijzonder 
moeizaam en ti jdrovend geweest. 
Welnu, dit probleem is eindelijk opge-
lost en in een verdrag vastgelegd, dat 
van belang is voor de toekomstige re-
latie tussen de Nederlandse Antil len 
en de Republiek Venezuela. 

Met de totstandkoming van het ver-
drag is tevens een kwestie opgelost, 
die de Nederlandse Antillen - terecht -
in ieder geval vóór de totstandkoming 
van de onafhankelijkheid geregeld 
wensten te zien. Ik verwijs in dit ver-
band naar de memorie van toelichting 
op de begroting Buitenlandse Zaken, 
blz. 17: 'dat de voorbereiding van de 
onafhankelijkheid van de Nederlandse 
Antil len plaatsvindt in een kader van 
harmonieuze betrekkingen tussen bei-
de delen van het Koninkrijk en de 
buurlanden in de Caraïbische regio'. 

Mijnheer de Voorzitter! Wellicht is 
het voor degenen, die soms maanden 
en jaren met dit soort zaken bezig zijn, 
moedgevend te ervaren, dat het blijk-
baar in de tijd waarin wij leven en 
mensen elkaar, ondanks geperfecti-
oneerde communicatiemogeli jkheden, 
vaak zo slecht verstaan of wil len ver-
staan, toch mogelijk is resultaat te be-
reiken in een delicate kwestie als de 
onderhavige. En wie zou dit niet wen-
sen in het belang van de Nederlandse 
Antil len en het gehele Caraïbische ge-
bied? Een stap daartoe wordt vandaag 
- naar ik vertrouw - in deze Kamer ge-
zet. 

Mag ik eindigen met een compli-
ment? Een compliment aan alle zowel 
op de Antil len als in Den Haag, de hier-
bij betrokken Ministers van het Ko-
ninkri jken niet minder de tot hun 
beschikking staande ambtelijke staf. Ik 
hoop, dat verdere ontwikkeling in 
even goede sfeer en met soortgelijk 
resultaat zullen verlopen. 

D 
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de 
Voorzitter! Mede als reactie op de zo 
vriendelijke woorden van de geachte 
afgevaardigde de heer Elfferich wi l ik 
in de eerste plaats de commissies voor 
Buitenlandse Zaken en voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken mijn waarde-
ring betuigen voor het mogelijk maken 

van deze snelle procedure in deze Ka-
mer, waardoor wi j kunnen komen tot 
een spoedige ratificatie van het grens-
verdrag met Venezuela. Beide ver-
dragsluitende partijen stellen deze 
spoedige afronding op hoge prijs. 

Voor de Nederlandse Antil len bete-
kent het vastleggen van de grens met 
Venezuela een verkregen zekerheid. 
Dit is voor zowel nu als voor de toe-
komst van groot belang. Zoals de heer 
Elfferich reeds naar voren heeft ge-
bracht, ben ik ook van oordeel, dat wi j 
zeer tevreden mogen zijn met het re-
sultaat dat is bereikt, zowel bezien van-
uit Antilliaans oogpunt als vanuit Ko-
ninkrijks-oogpunt. 

Evenzeer bestaat bij de andere par-
t i j , Venezuela, voldoening over het be-
reikte resultaat. Dit is mij wel geble-
ken. Dat wi j met dit tegelijk zo verre en 
zo nabije buurland tot een dergelijke 
overeenstemming hebben kunnen ge-
raken, stemt tot grote voldoening en 
vormt een goed voorteken voor de 
noodzakelijke en gewenste goede be-
trekkingen van Nederland en van de 
Nederlandse Antil len met Venezuela. 

De toekomst van de Nederlandse 
Anti l len, hoe deze er ook moge uitzien, 
is uiteraard ook niet los te denken van 
goede en harmonieuze betrekkingen 
met Venezuela. 

De complimenten, die de heer Elffe-
rich zo vriendelijk was te richten tot al 
degenen die bij de totstandkoming 
van dit verdrag betrokken zijn geweest 
gedurende vele jaren, wil ik gaarne 
hier namens hen allen aanvaarden. 
Velen van hen zijn jarenlang, zoals ik al 
zei, bij deze problematiek betrokken 
geweest. Zij gevoelen inderdaad op-
rechte voldoening over het resultaat 
dat thans bij deze Kamer voorligt. Dat 
mijn en hun streven erop gericht blijft, 
de toekomstige ontwikkelingen in ge-
lijksoortige zin te doen verlopen, be-
hoeft geen betoog. De constructieve 
belangstelling en medewerking, zowel 
aan deze als aan de andere zijde van 
het Binnenhof, steeds daarbij onder-
vonden, zijn daarbij van grote waarde 
en zullen dat blijven. 

D 
Minister Maduro: Mijnheer de Voorzit-
ter! Vijfjaren lang heeft het Koninkrijk 
met de republiek Venezuela over dit 
grensverdrag onderhandeld. Dit ge-
beurde natuurlijk niet doorlopend, 
maar met lange onderbrekingen. 

Nu wi j eindelijk de voltooiing van dit 
werk gaan bekronen, is het voor mijn 
Regering een behoefte haar vreugde 
te tonen over de totstandkoming van 
dit grensverdrag. In deze Kamer wi l ik, 
evenals in de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal, namens de Regering 
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Maduro 

van de Nederlandse Antillen mijn dank 
uitspreken jegens de Nederlandse Re-
gering, met name aan het adres van de 
Minister van Buitenlandse Zaken met 
zijn staf, voor de medewerking en de 
bijstand die bij de onderhandelingen 
steeds zijn verleend. Tevens gaat een 
woord van dank uit naar u, mijnheer 
de Voorzitter, voor het mogelijk maken 
van een snelle afronding van deze pro-
cedure. 

Tijdens een periode van vijf jaar, ge-
durende welke deze onderhandelin-
gen hebben plaatsgevonden, heeft er 
niet alleen een wisseling plaatsgehad 
van ministers van Buitenlandse Zaken 
en van de personen in de Koninkrijks-
delegatie, maar ook hebben zich ont-
wikkelingen voorgedaan op het gebied 
van het zeerecht. Het is de bijzondere 
verdienste geweest van de onderhan-
delaars, zowel van Koninkrijkszijde als 
van de zijde van Venezuela, dat met 
deze ontwikkeling in het zeerecht zo 
veel mogelijk rekening werd gehou-
den en dat deze ontwikkeling in belang-
rijke mate in de tekst van dit verdrag 
is terug te vinden. Immers, naast de 
geschreven volkenrechtelijke regels 
wordt ook aan de statenpraktijk belang-
rijke betekenis toegekend. Dit ver-
>drag zal dan ook in vele landen, niet al-
leen in onze regio, maar zelfs ver bui-
ten onze regio, tot voorbeeld kunnen 
strekken. 

Het verdrag beperkt zich niet alleen 
tot afbakening van de maritieme gren-
zen, maar het draagt ook op duidelijke 
wijze bij tot samenwerking op het ge-
bied van de scheepvaart en tot het 
vaststellen van regels op het gebied 
van de milieubescherming. Dit ver-
drag zal niet alleen op korte termijn 
aan de Nederlandse Antil len daadwer-
kelijk de mogelijkheid bieden, over te 
gaan tot exploratie en exploitatie van 
niet-levende ri jkdommen in de zeebo-
dem, maar het schept ook een kader, 
waarbinnen samenwerking op het ge-
bied van exploitatie en conservering 
van levende ri jkdommen kan worden 
verkregen. 

In dit verband mag worden verwe-
zen naar het verzoek van de Regering 
om te komen tot onderhandelingen 
met Venezuela voor het afsluiten van 
een visserijverdrag. Het is tevens de 
wens van de Regering van de Neder-
landse Antil len om zo spoedig moge-
lijk te komen tot uitbreiding van de ter-
ritoriale zee van de Nederlandse Antil-
len en tot instelling van een exclusieve 
economische zone. 

Op één zeer belangrijk aspect van dit 
verdrag wil ik ten slotte nog wijzen, na-
melijk de procedure van de geschillen-

beslechting. Het zal duidelijk zijn dat 
de Regering van de Nederlandse Antil-
len aan een dergelijke procedure grote 
betekenis hecht, daar deze geschillen-
procedure een belangrijke waarborg 
inhoudt voor een juist en evenwichtig 
nakomen van de bepalingen van dit 
verdrag. Deze geschillenprocedure 
geeft daarnaast blijk van de zo vaak 
van Venezolaanse zijde tot uitdrukking 
gebrachte voornemens de banden van 
vriendschap en samenwerking tussen 
Venezuela en de Nederlandse Antil len 
aan te halen. 

Het strekt onze Regering tot voldoe-
ning dat uw Kamer via de woorden 
van de heer Elfferich, evenals de leden 
van de Staten van de Nederlandse An-
tillen en de leden van de Tweede Ka-
mer, haar algemene instemming be-
tuigt met de inhoud van dit verdrag. 
Het is de hoop van mijn Regering dat 
dit verdrag een begin zal zijn voor ver-
dere vruchtbare samenwerking met 
andere, in onze regio gelegen landen. 
Ik spreek dan ook de verwachting uit 
dat het verdrag unaniem door uw Ka-
mer zal worden goedgekeurd, gelijk dit 
op 4 juli 1978 het geval is geweest in 
het Venezolaanse congres en later in 
de Staten van de Nederlandse Antillen 
en de Tweede Kamer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het ontwerp van rijkswet wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt voor enige 
ogenblikken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Overeenkomst tussen 
de Europese Economische Gemeen-
schap en de Lid-Staten van de Europe-
se Economische Gemeenschap, ener-
zijds, en de Internationale Ontwikke-
lingsassociatie, anderzijds; Brussel, 2 
mei (Trb. 1978,97) (15 318). 

Over dit wetsontwerp wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Steigenga-Kouwe tot het af-
leggen van een stemverklaring. 

D 
Mevrouw Steigenga-Kouwe (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
had graag gezien dat de Nederlandse 
bijdrage aan de Speciale-Actiereke-
ning werkelijk additioneel zou zijn en 
niet zoals thans ten koste zou gaan van 
het reeds begrote hulpbedrag. Het lijkt 
ons echter onnodig het Tweede Ka-
merdebat hier te herhalen, vooral nu 
aan de overzijde het hele probleem 
van de additionele hulp ten opzichte 
van de gehele hulpverlening nog deze 
week in het debat over de ontwikke-
lingssamenwerking aan de orde komt. 

Mijn fractie zal haar stem aan het 
wetsontwerp geven om zo tot ti jdige 
ratificatie van deze Overeenkomst tus-
sen de EEG en de lid-staten der EEG ener-
zijds en de Internationale Ontwikke-
lingsassociatie anderzijds te komen, 
die geheel ten behoeve van de minst-
ontwikkelde landen is. 

Achter de regeringstafel v.l.n.r. de Ministers De Ruiter, Albeda, Wiegel, Van Agt en Andriessen tij-
dens de algemene politieke en algemene financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor 
het jaar 1979 
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Voorzitter 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde zijn de algemene politieke 
en algemene financiële beschouwin-
gen over de rijksbegroting voor het 
jaar 1979 (15 300). 

De heer Vermeer 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De mislukking van het cen-
traal overleg, of beter nog van de po-
ging dit op gang te brengen, een mis-
lukking die met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid was te 
voorzien, roept de vraag op wat de zin 
is van dit debat. Wie zoals ik Bestek '81 
als thema voor zijn beschouwing heeft 
gekozen, vraagt zich namelijk af wat 
van de maatregelen die in dat Bestek 
zijn genoemd, nog overeind staat. Die 
vraag zou ik toch gesteld hebben, om-
dat na het Tweede Kamer-debat waar-
in Bestek '81 alleen van de VVD een 
volledige steun kreeg, enkele voorstel-
len van de kaart waren geveegd en an-
dere onzeker waren geworden. Hoe 
denkt de Regering na de gebeurtenis-
sen van gisteren verder te gaan, nu het 
overleg naar de bedrijfstakken en de 
ondernemingen wordt verplaatst en 
daarmede het totale effect van al die 
partiële onderhandelingen op de soci-
aal-economische ontwikkeling een 
groot vraagteken is geworden? 

Ik wi l hiermede overigens volstaan 
en niet op details ingaan, omdat mij 
gebleken is dat waarschijnlijk vandaag 
en morgen in de Tweede Kamer dit on-

derwerp uitgebreid in behandeling zal 
komen en ik het daarom onjuist zou 
vinden in deze Kamer op details in te 
gaan. 

Als ik mijn algemene beschouwing 
toch houd, dan is dit omdat deze niet 
de maatregelen van Bestek '81 tot on-
derwerp heeft, maar het beleid en het 
denken over de maatschappelijke ont-
wikkeling dat daarachter staat. Aange-
zien wi j moeten vrezen dat dit denken 
ook na gisteren niet veranderd is, blijft 
een debat met de Regering dus toch -
dat hoop ik althans - zin hebben. 

Aan het slot van zijn antwoord in 
eerste instantie tijdens de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer 
wees de Minister-President in een 
soort van epiloog op de vele noden die 
in onze samenleving naast de werk-
loosheid bestaan. Hij noemde de 
vlucht in zware drugs, de agressieve 
delicten, de toenemende suïcide, die al-
le, zoals hij zei, al voor de economi-
sche inzinking aanwezig waren. Zijn 
betoog liep uit op de vraag of er geen 
ontstellende eenzaamheid is in onze 
nog bol van welvaart staande maat-
schappij, geestelijke desoriëntatie, 
morele ontreddering. 

Op de vraag, zo eindigde hij, waar-
toe onze verantwoordelijkheid tegen-
over die noden ons verplicht, hebben 
wi j nog geen begin van een antwoord, 
behalve dit, dat de mens niet leeft van 
brood alleen. 

Ik wil deze epiloog graag tot mijn 
proloog maken en dan in herinnering 
brengen, dat ik bij de algemene be-
schouwingen van twee jaar geleden, 
in november 1976 dit soort beschou-
wingen, toen naar aanleiding van het 
ethisch reveil dat door de lijstaanvoer-
der van het CDA voor het voetlicht 
werd gebracht, nogal vrijbli jvend heb 
genoemd, vrijbli jvend als wi j niet of 
onvoldoende bereid zijn de maat-
schappelijke situatie, voor zover deze 
van dit soort zaken oorzaak is of kan 
zijn, te veranderen. Scherper gezegd: 
ik wantrouw zinnen als de zoeven geci-
teerde aan het einde van een beschou-
wing als die beschouwing voor mijn 
gevoel en ook voor mijn besef niet 
aansluit bij het verhaal dat eraan voor-
afging. 

Ik heb grote moeite met termen als 
'ontstellende eenzaamheid', 'geestelij-
ke desoriëntatie', 'morele ontredde-
ring', als daarop volgt dat wi j nog geen 
begin van een antwoord hebben dan 
alleen dat de mens niet bij brood al-
leen leeft. Op deze manier gebruikt 
werken dit soort haast dramatische 
termen depolitiserend, terwijl een crea-
tief politiek denken nodig is om met 
elkaar tot oplossingen te komen. Zo 

gebruikt, rechtvaardigen dit soort ter-
men de altijd aanwezige en vooral ook 
latente politieke apathie, terwijl het 
juist onze taak als politici moet zijn, het 
politieke denken te activeren en de po-
litieke belangstelling te verbreden. 

De politiek mag nooit pretenderen 
alle noden en problemen tot oplossing 
te kunnen brengen. Maar de suggestie 
dat wi j nog geen begin van een ant-
woord hebben, zou naar mijn wijze van 
zien nog veel fataler zijn. Het zou ook 
een veel te gemakkelijke manier zijn 
om kritiek op het beleid al bij voorbaat 
buiten spel te zetten. Als de Minister-
President de dialoog wi l die hij in een 
andere epiloog zei te wil len aangaan 
met de bevolking en met de volksver-
tegenwoordiging, dus ook met mij als 
voorzitter van de PvdA-f ractie in deze 
Kamer, wi l ik graag een poging doen 
om mijn bezwaren te formuleren, 
daarmee hopend in het hart van de 
zaak te komen. 

De werkelijke vraag in een politieke 
discussie moet zijn of Bestek '81 en de 
daarop geënte uitvoeringsmaatrege-
len, en nog wat ruimer gesteld: het re-
geringsbeleid in zijn algemeenheid 
een begin van een antwoord zijn op de 
maatschappelijke gebreken, de noden 
en de leemten, waarvan de Minister-Pre-
sident er een aantal noemde. Trou-
wens, al worden in Bestek '81 hoofdli j-
nen getrokken van het financiële en 
het sociaal-economische beleid voor 
de middellange termijn, de uitwerking 
daarvan heeft zijn vertakkingen in het 
totale maatschappelijke leven, alleen 
al omdat de collectieve uitgaven voor 
alle facetten van dat maatschappelijke 
leven van meer of van minder grote 
betekenis zijn, maar alti jd van enige be-
tekenis. 

Ook als men het eigen beleid in een 
soort van overgrote bescheidenheid 
niet zou wil len zien als een begin van 
een antwoord, ontkend zal nooit kun-
nen worden, dat het, gewild of onge-
wi ld, wel zijn uitwerking heeft op alle 
gesignaleerde tekorten en gebreken, 
deze vermindert of vergroot of van 
aard verandert. Onze kritiek is nu juist, 
dat wi j vrezen, dat de voorgestelde 
maatregelen uitwerkingen zijn van een 
beleid dat, zoals ik vorig jaar heb ge-
zegd, onvoldoende aansluit bij allerlei 
ontwikkelingen in de samenleving en 
dat het daarop ook zal vastlopen. Be-
stek '81 en de daarop gevolgde discus-
sie in en buiten de Tweede Kamer 
heeft maar al te duidelijk gemaakt hoe 
juist deze opvatting is. Hoe wankel de 
parlementaire meerderheid is waarop 
dit kabinet steunt, is enige malen ge-
bleken. Hoe weinig steun het onder-
vindt in de werknemerswereld is dezer 
dagen maar al te zeer gebleken. 
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In de miljoenennota wordt gesteld 
dat het uitgestippelde beleid door de 
sociale partners moet worden gedra-
gen. De Regering heeft dit niet waar 
kunnen maken. Vanzelfsprekend delen 
wi j het uitgangspunt van Bestek '81 , 
dat de bestrijding van de werkloosheid 
centraal moet staan in het hele beleid. 
Wij delen echter ook de twijfel van de 
velen, werkelijk niet alleen uit de kring 
van de PvdA, die zich afvragen of de 
voorgestelde middelen daarvoor doel-
matig zullen blijken te zijn. De voort-
gaande uitstoot van arbeid in de in-
dustriële sector als gevolg van verder-
gaaande rationalisatie, met name in de 
vorm van automatisering, mettech-
nieken die qua aard en kosten op 
steeds ruimere gebieden toepasbaar 
zijn, alsmede de voortgaande verplaat-
sing van industrie naar lage-lonenlan-
den moeten ertoe leiden dat in de ko-
mende jaren en decennia de werkgele-
genheid in de industriële sector in onze 
westerse landen verder blijft teruglo-
pen. Herstel en verbetering van rende-
menten, die niet in alle maar in een 
aantal sectoren van onze industrie ze-
ker nodig zijn, zullen aan dit proces 
weinig kunnen afdoen. 

Bestek '81 is te veel, in wat ouder-
wetse termen gesproken, een samen-
stel van conjuncturele maatregelen ter 
bestrijding van een structureel pro-
bleem. Dat probleem is heel oud, maar 
het heeft in onze tijd in een ongekend 
hoog tempo een ongekend grote om-
vang aangenomen. Het moet toch 
evenzeer zonneklaar zijn, dat de dien-
stensector voor zover samenhangend 
met de industriële sector - dus daar-
van afgeleid - evenmin zal blijven ex-
panderen in de mate als in de jaren 
vijftig en zestig het geval was. Anders 
gezegd. Bestek '81 legt een veel te 
zware claim op de marktsector als die 
waaruit het herstel van werkgelegen-
heid - e n wie durft dan nog te spreken 
van volledige werkgelegenheid, de eis 
van naoorlogse generaties - zal moe-
ten komen. Het accentueren van de 
werkgelegenheid in de quartaire sec-
tor - of, misschien beter gezegd, van 
de werkgelegenheid in dat deel van on-
ze samenleving dat niet via de markt 
loopt - is geen hobbyisme van ver-
dwaasde socialisten. 

Het is de erkenning van de situatie, 
dat in procenten van de beroepsbevol-
king daar de expansie kan plaatsvin-
den en - zo voegen wi j daaraan toe -
ook zal moeten plaatsvinden. Een ont-
wikkeling in die zin - daarvoor zijn wi j 
realistisch genoeg - za l een heel gelei-
delijke moeten zijn, maar zal in alle ge-
leidelijkheid toch een bijzonder veelei-

sende ontwikkeling zijn, die ook zal 
vragen om een geleidelijke verande-
ring in mentaliteit van onze gehele be-
volking. 

Met die kritiek sluit ik aan op de kri-
tiek van Goudswaard en de zijnen, die 
in het kabinetsbeleid te weinig terug-
vinden van wat het CDA-programma 
bedoelde te verwoorden. Het is verba-
zend dat aan deze ontwikkelingen in 
Bestek '81 geen aandacht wordt be-
steed. Dit kabinet is dermate gebiolo-
geerd door de opvatting dat de groei 
van de collectieve uitgaven moet wor-
den beperkt, dat daardoor het zicht op 
de langere-termijnontwikkeling in de 
mist is verdwenen. 

Wie in paragraaf 3, die ambitieus ge-
titeld is: 'Macroproblematiek tijdens 
de kabinetsperiode en voor de langere 
termijn' , beschouwingen over wat ik 
signaleerde verwacht, komt bedrogen 
uit, want dergelijke beschouwingen 
staan er niet in. Ook paragraaf 6, 'Per-
spectieven voor de middellange ter-
mijn' , laat ons volledig - maar dan ook 
volledig - in het onzekere. Er staan al-
leen wat cijfers in uit het rapport van 
de Centrale economische commissie. 
Nu ben ik de eerste om te erkennen dat 
een halfjaar na het optreden van een 
kabinet niet verwacht mag worden dat 
min of meer afgeronde langere-ter-
mijnperspectieven worden ontvouwd. 
Wel is de vraag gerechtvaardigd of en, 
zo ja, welk beeld van de maatschappe-
lijke ontwikkeling dit kabinet über-
haupt voor ogen staat. 

Wie in de regeringsverklaring zulke 
roerende beschouwingen houdt over 
dat meer bedekkende dan verklarende 
begrip 'welzijn', daaronder begrepen 
wat daarin wordt gezegd over onder-
wijs, volksgezondheid, ruimte en mi-
lieu, maar tevens van meet af aan zo-
zeer bevangen is in een verouderde li-
berale visie op overheid en collectieve 
sector, zit in een innerlijke tegenstrij-
digheid, die zich moet wreken en die 
dat ook doet. Het is naar onze mening 
tekenend voor deze opvattingen, dat in 
Bestek '81 de paragraaf over medezeg-
genschap de 13e is en daarmee de 
laatste, bijna een aanhangsel. 

Verwonderlijk is dit alles omziend 
naar het recente verleden niet. Het was 
de heer Andriessen, die eind 1975 als 
fractievoorzitter van de KVP drastische 
ombuigingen eiste, het was de heer 
Wiegel als fractievoorzitter van de 
VVD, dit liedje al veel langer gezongen 
had, heel consequent want voor de VVD 
is niet money maar public expenditure 
the root of all evil. Als secondanten 
van de heer Van Agt hebben ze het op 
een beperking van de stijging ad 10 
miljard afgemaakt. Dat is al heel wat 

minder dan ze in dat recente verleden 
nodig achtten (wie beleid moet voeren 
stuit spoedig op de beperkingen, die 
de werkelijkheid oplegt) maar, zo vraag 
ik, wat is er zelfs van dat in hun ogen 
bescheiden bedrag overgebleven in de 
realiteit van vandaag, dus na de debat-
ten in de Tweede Kamer en na wat er 
in de afgelopen tijd is gebeurd? 

Maar toch ligt dat niet het accent van 
onze kritiek. Dat ligt veel meer in de in 
Bestek '81 geformuleerde opvatting 
waarin de versterking van het econo-
mische draagvlak als eerste vereiste 
wordt gezien voor het in stand houden 
en zo mogelijk uitbouwen van de col-
lectieve voorzieningen (blz. 7). 

Ik vraag dan in de eerste plaats öf dit 
kabinet de collectieve voorzieningen 
wil handhaven, om niet te spreken van 
uitbouwen. Onze twijfel daarover is 
niet uit de lucht gegrepen. De rege-
ringsverklaring stond bol van restric-
ties en twijfels met betrekking tot de 
taak van de overheid. Dit bracht mij er-
toe mijn algemene beschouwing toen 
te besluiten met de opmerking dat het 
kabinet bevangen door de vrees voor 
de beklemmende hand van de over-
heid door de ontwikkelingen gedwon-
gen zal worden te erkennen dat de 'on-
zichtbare hand', symbool van het libe-
rale ideaal, te kort schiet voor wat 
nu en morgen nodig is. 

Minstens even belangrijk is echter 
dat de draagvlakopvatting, die ten 
grondslag ligt aan Bestek '81, op drijf-
zand berust. Wie daarop z'n beleid 
bouwt roept reminiscenties op aan de 
fysiocraten, die alleen de landbouw, 
en hun opvolgers, die alleen de ver-
vaardiging van materiële dingen als 
produktief beschouwden. 

Ik weet dat dit als grove kritiek klinkt 
en het misschien ook is, maar Bestek 
'81 lezend en uitlatingen in Kamer en 
elders kennend kan ik me niet aan de 
indruk onttrekken dat alles wat zich 
buiten de marktsector voltrekt als af-
hankelijk daarvan en in zekere zin ook 
als van mindere waarde wordt be-
schouwd. Alsof de cardioloog minder 
produktief zou zijn dan de fabrikant 
van de hartbewakingsapparatuur, de 
werker in het klubhuis minder bijdra-
gend aan het nationaal produkt dan de 
aannemer die het bouwde en de ac-
teur of actrice toch eigenlijk minder 
waardevol dan het reclame-atelier dat 
voor het programma de lay-out maak-
te. Het aantal voorbeelden waarin col-
lectieve sector en marktsector door el-
kaar lopen is ad libitum te vermeerde-
ren en toont de zwakheid aan van de 
draagvlakopvatting, althans als men 
die in zo beperkte zin opvat. Ik voeg er 
voor alle eerlijkheid aan toe; dat der-
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gelijke opvattingen ook in eigen kring 
niet altijd overwonnen zijn. 

Het is dezelfde opvatting, die alle 
niet-beloonde werk (noch beloond via 
de markt, noch via overheidsfinancie-
ring) in het huishouden en in die vele 
vormen van niet-betaald werk veelal 
onuitgesproken als inferieur aan be-
taalde arbeid ziet en de beoefenaren 
van dat vaak onmisbare en onschatba-
re werk bijna dwingt een beloning te 
vragen, opdat nominaal bewezen 
wordt wat reëel al lang een feit was, te 
weten dat het voor de samenleving, 
even waardevol is als het betaalde 
werk. In een open economie als de on-
ze zijn fundamentele randvoorwaar-
den waaraan iedere regering van wel-
ke samenstelling ook zich heeft te nou-
den: 

- dat op langere termijn een even-
wichtige betalingsbalans nodig is om 
niet via inflatie tot inperking van nati-
onale overbesteding te worden ge-
dwongen; 

- dat een overschot op de lopende 
rekening nodig is wil len we de hulp 
aan ontwikkelingslanden niet in de 
waagschaal stellen; 

- dat om deze redenen een export 
van goederen en diensten nodig is te-
gen concurrerende prijzen. 

Met inachtneming van die randvoor-
waarden is de verdeling van activitei-
ten over collectieve sector en markt-
sector natuurlijk niet een van vandaag 
op morgen drastisch te veranderen 
verhouding maar wel een waarvan de 
wijziging binnen de grenzen een kwes-
tie van politieke besluitvorming is, 
d.w.z. van prioriteitsbepaling, die on-
afhankelijk is van de maatschappelijke 
ontwikkeling die men nastreeft. 

Als dan deze Regering in Bestek '81 
naar onze mening de accenten ver-
keerd legt, d.w.z. te veel mikt op winst-
herstel als instrument voor het schep-
pen van nieuwe werkgelegenheid, dan 
stellen wi j daartegenover een beleid 
dat daarvan natuurlijk niet 180° maar 
slechts enkele graden afwijkt, maar dat 
op langere termijn wel degelijk leidt 
naar andere maatschappelijke verhou-
dingen dan het kabinet blijkbaar voor 
ogen staan. En als dan de woordvoer-
ders van het CDA in de Tweede Kamer 
in op zich zelf zeer te waarderen bijdra-
gen aan het debat toch per saldo daar-
uit niet de consequenties trekken, zijn 
ze toch verantwoordelijk voor de 
koersverlegging van die enkele graden 
in de verkeerde richting, die dit kabinet 
beoogt en waardoor wi j uiteindelijk 
uitkomen op een punt, ver verwijderd 
van óns streefpunt. 

Deze beschouwing moge wat af-
standelijk lijken, zij loopt voor het be-
leid van vandaag en morgen wel dege-
lijk uit in een ander beleid dan de Re-
gering zich voorstelt. 

- Als de werkloosheid zo structureel 
dreigt te worden, als vri jwel alle schrij-
vers en sprekers over dit onderwerp 
menen, zal alleen herverdeling van 
werk een zo groot mogelijke werkgele-
genheid kunnen verzekeren. Daarbij 
gaat het om het verruimen van de mo-
gelijkheden voor vervroegd uittreden 
van oudere werknemers, waardoor 
hun plaatsen door jongeren kunnen 
worden ingenomen en om een verkor-
ting van de arbeidsdag, waardoor gelei-
delijke invoering van deeltijdarbeid mo-
gelijk wordt. Zij is ook nodig, omdat 
daarmee een van onze andere doelstel-
lingen, te weten vermindering van on-
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
kan worden bereikt. In de mate waarin 
en de wijze waarop herverdeling van 
werk plaatsvindt, zal zeker voorlopig 
veel verschil en veel differentiatie kun-
nen bestaan in verband met technische 
en economische mogelijkheden die per 
sector verschillen. 

- Uitgaande van de opvatting, dat 
de verantwoordelijkheid voor het te 
voeren sociaal-economische beleid, 
met inachtneming van door de centra-
Ie overheid geformuleerde doelstellin-
gen zoveel mogelijk moet worden ge-
spreid, is het wenselijk om 

- het sectorstructuurbeleid meer in-
houd te geven, zoals in de motie-Lub-
bers gevraagd en in de rapporten 'ge-
spreide verantwoordelijkheid een 
christen-democratische bijdrage, en 
de discussienota economie een 
PvdA-bijdrage, wordt uitgewerkt. 

- Verder is het wenselijk om het re-
gionale beleid meer inhoud te geven 
door een aantal bevoegdheden op so-
ciaal-economisch terrein aan de pro-
vinciale besturen te delegeren, daar-
mee tevens inhoud gevend aan de 
veelgeprezen, maar nog nauwelijks la-
ding gekregen hebbende decentralisa-
tiegedachte. 

Een beleid gericht op inkomensten-
matiging zal op grotere steun van de 
bevolking kunnen rekenen, naarmate 
meer ernst wordt gemaakt met het eli-
mineren van de vele ongerechtvaar-
digde'inkomensverschillen, waarbij zij 
aangetekend, dat wi j vanuit dat oog-
punt het doorvoeren van de inflatie-
correctie voor 100% verwerpelijk v in-
den. 

Wij vrezen - helaas heb ik geen t i jd, 
dat uit te werken - dat het doorvoeren 
van Bestek '81 met alle bezuinigingen, 
die dit inhoudt in een hele reeks secto-

ren, leidt tot maatregelen die met na-
me de lagere inkomens behoorlijk 
zwaar kunnen treffen. 

Bij het laatste punt keer ik terug naar 
het begin. Als er in onze samenleving 
sprake is - om met de woorden van de 
Minister-President te spreken - van 
desoriëntatie, ontreddering en vereen-
zaming - en dat is in hoge mate het 
geval - en als het signaleren van die 
verschijnselen meer wil zijn dan reto-
riek dan verwordt een politiek, christe-
lijk of anderszins geïnspireerd, tot het 
geven van stenen voor brood, mits wi j 
werkelijk perspectief kunnen geven 
voor een geleidelijke verruiming van 
werkgelegenheid in alle sectoren, die 
de aspecten van ons welvaartsstreven 
uitmaken, die wi j tegenwoordig wei-
zijn noemen. Men kan dat - en men 
doet het vaak - heel fraai de immate-
riële kanten van ons bestaan noemen, 
een nogal onduidelijke term, maar 
daarmee redeneren wij het feit niet 
weg dat verruiming van deze voorzie-
ningen mensen en middelen vraagt 
om daarin te voorzien, waarbij dus be-
slag wordt gelegd op produktiefacto-
ren, die in belangrijke mate via het 
overheidsbudget zullen moeten wor-
den betaald. Daaraan kunnen allerlei 
plannetjes voor eigen bijdragen in de 
gezondheidszorg en dergelijke, zelfs 
als zij door zouden gaan, echt niet veel 
veranderen. Dat geldt trouwens ook 
met betrekking tot het profijtbeginsel, 
dat de heer Albeda laatst deed herle-
ven. 

Waarom het in de komende jaren 
gaat, is of wi j in onze samenleving 
voor de wenselijkheid van deze ont-
wikkelingen een zodanig begrip kun-
nen wekken, dat de mentaliteit, die no-
dig is om de consequenties van een 
dergelijk beleid te aanvaarden - en dat 
zal ongetwijfeld vragen om belangrijke 
matiging van inkomen; ik wi l dat uit-
drukkelijk zeggen - wordt verbreed en 
versterkt. Ook wi j realiseren ons dat 
het een moeizaam en moeilijk proces 
zal zijn. Al blijkt, dat er een groeiende 
bereidheid is om het gegroeide beste-
dingspatroon te veranderen, de mate 
van solidariteit die nodig is om tot de 
ombuiging in de door ons gewenste 
richting te komen, zal, dat realiseren 
wi j ons, heel veel inspanning vragen. 
Ik wil dit aan de hand van een paar 
voorbeelden illustreren, al ben ik mij 
ervan bewust, dat voorbeelden altijd 
willekeurig zijn. 

Zo ju is t - ik meen de vorige week - is 
een gezamenlijk advies verschenen 
van de Commissie bevordering plaat-
selijke educatieve netwerken en de 
Commissie open school, waarin is be-
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cijferd dat de kosten van de volwasse-
neneducatie, die in 1975 f 890 miljoen 
bedroegen, zullen oplopen tot f 1180 
miljoen in 1985 en to t f 1350 miljoen in 
2000 bij ongewijzigd beleid. Willen wi j , 
zeggen die commissies, ruimte creë-
ren voor nieuwe ontwikkelingen dan 
kan dat bedrag in 1985 oplopen tot 
rond f 2600 miljoen maximaal en 
f 2150 miljoen minimaal. Globaal zou 
dat een verdubbeling betekenen ten 
opzichte van 1985 bij ongewijzigd be-
leid. In dit programma komen elemen-
ten voor als onderwijs voor mensen, 
die niet of nauwelijks voltooid basis-
onderwijs hebben genoten, uitbouw 
van volwassenenonderwijs op m.a.v.o.-
peil, elementaire beroepsopleiding en 
cursussen voor kaderleden van allerlei 
organisaties. Er is dus sprake van een 
aanbod van onderwijsvoorzieningen, 
gericht op het wegwerken van achter-
standen. Wil het de groepen bereiken, 
die wi j graag daarmee wil len bereiken, 
dan zal het zeker meebrengen dat een 
aanzienlijk deel van de kosten - laat ik 
het negatief uitdrukken - niet uit eigen 
bijdrage zal kunnen komen. De Rege-
ring heeft daarover intussen een brief 
aan de Tweede Kamer gestuurd, zag ik 
gisteren, waarin over die cijfers nog 
geen woord wordt gezegd. 

Een ander voorbeeld: in een recente 
brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, in-
houdende een overzicht van de kosten 
van de gezondheidszorg, zien wij voor 
de komende jaren geschatte stijgings-
percentages, die zelfs bij de salaris-
matiging conform Bestek '81 zeer veel 
uitgaan boven de meest optimistische 
verwachtingen met betrekking tot de 
stijging van het nationale inkomen. En 
aangezien de directe bijdragen als een 
constant percentage worden geschat, 
volgt daaruit onontkoombaar dat een 
toenemend beslag op het budget 
wordt gelegd. 

Ik zwijg dan nog maar over het feit, 
dat in de gezondheidszorg ondanks sa-
larisverbeteringen voor verplegend 
personeel de verhoudingen in belo-
ning nog altijd verre van rechtvaardig 
zijn, zodat in komende jaren zeker 
claims te verwachten zijn. Zie ik dan 
dat de stijgingspercentages voor huis-
artsenhulp, maatschappelijke ge-
zondheidszorg (met name kruiswerk) 
en ambulante geestelijke gezond-
heidszorg dus eerste-lijnsvoorzienin-
gen beslist niet hoog zijn in verhou-
ding tot andere, terwijl we vooral daar-
op de komende tientallen jaren accen-
ten moeten leggen, omdat in de twee-
de-lijnsvoorzieningen in toenemende 
mate specialisatie optreedt, gebruik 

van technische hulpapparatuur plaats-
vindt en schaalvergroting optreedt, 
waardoor de contacten met de men-
sen steeds meer verloren gaan. 

Juist die eerste-lijnszorg is belang-
rijk voor het handhaven van de contac-
ten met de mensen. Dat betekent dat 
het nodig is de komende tijd in die eer-
ste lijn heel veel te gaan doen. Dat 
vraagt zonder meer om een belangrijk 
toenemend beslag op collectieve mid-
delen. Dan zwijg ik over het feit dat wij 
in Nederland aan gezondheidsvoor-
lichting nog maar heel weinig doen. 

De volwasseneneducatie kan van 
waarde zijn om mensen weerbaarder 
te maken, bewuster te maken, meer 
mogelijkheden te geven om deel te ne-
men aan activiteiten, mee te leven met 
hun kinderen, om hun oriëntatiever-
mogen te vergroten, om desoriëntatie 
(denk aan wat de heer Van Agt zei) te 
vermijden of te verminderen. Een ver-
sterking van de eerste-lijnsgezond-
heidszorg is waardevol, omdat ook 
daarin vaste oriëntatiepunten moeten 
liggen voor mensen, die geestelijke 
en/of lichamelijke hulp nodig hebben. 

De Minister-President wijst in de 
passage, die ik als uitgangspunt voor 
deze beschouwing koos op de veront-
rustende omvang van delicten met 
agressieve inslag. Wij delen de veront-
rusting, maartrekken wij en het kabi-
net daaruit de politieke consequen-
ties? Wat doen wi j in onze samenle-
ving aan open jongerenwerk als een 
van de weinige serieuze pogingen om 
dat deel voor de jongeren enige bin-
ding te geven? Nog maar uiterst wei-
nig, al ben ik de eerste om te erkennen 
dat dit misschien het moeilijkste en 
ondankbaarste werk is dat denkbaar is. 

Schieten wi j niet hopeloos te kort in 
tal van nieuwe wijken, waar vaak als 
gevolg van onder meer de meest hete-
rogene samenstelling van bevolking, 
die denkbaar is elk verband ontbreekt, 
waar veel mensen zich verloren voe-
len, waar tal van jongeren vervallen tot 
baldadigheid, vernielingen uit louter 
verveling, gebrek aan enige mogelijk-
heid om te kunnen terugvallen ook 
binden de activiteiten in de wijk. En 
hoezeer wi j ernaar moeten streven de 
jongeren zelf, de wijkbewoners zelf te 
activeren, hoezeer wi j moeten probe-
ren de mensen ertoe te inspireren, dat 
ze op vri jwil l ige basis zich inzetten 
voor een beter klimaat in de eigen 
woonomgeving een aanzienlijke uit-
breiding van het professionele werk 
kan daarbij niet gemist worden. Daar-
aan zal niet te ontkomen zijn. 

Wij wi l len overal weer terug naar het 
systeem van wijkagenten of wijkteams 
omdat we ervaren dat de in blik sur-

veillerende agenten, hoe nodig ook, 
onvoldoende zijn om in vooral de ste-
delijke wijken die contacten met de be-
volking te leggen, die kennis van de 
omstandigheden te krijgen, die nodig 
is om vooral het preventieve werk 
goed te doen. Maar beseffen we hoe 
arbeidsintensief dit is en welke uitbrei-
dingen nodig zullen zijn om dit alom 
gewenste systeem effectief vorm te 
geven? 

Is het niet onverantwoord dat jonge 
mannen en vrouwen - zij het dat er he-
laas veel te weinig vrouwen zijn - met 
m.a.v.o., dus nog op heel jonge leeftijd, 
nauwelijks zo'n 19 of 20 jaar, na nau-
welijks één jaar beroepsopleiding, ter-
wij l een normale beroepsopleiding 
zo'n 3 a 4 jaar duurt, het veld in wor-
den gestuurd om dit zeer moeilijke 
werkte doen? Wat zullen wi j daar in de 
komende jaren in de sfeer van collec-
tieve voorzieningen niet veel aan moe-
ten gaan doen! 

Vier voorbeelden noemde ik, 
de volwasseneneducatie, de gezond-

heidszorg, jeugd- en buurtwerk, politie 
en ik zou met evenveel overtuiging 
ook andere sectoren in dit opzicht kun-
nen verdedigen. Alleen als de bereid-
heid aanwezig is om aan deze terrei-
nen meer aandacht te besteden, doen 
wij langs politieke lijnen iets om tot de 
verantwoordelijke maatschappij te ko-
men waarover ook in CDA-kringen zo 
dierbaar wordt gesproken. Ook wi j , de 
PvdA, zijn ons ervan bewust dat voor 
het leggen van een steeds zwaarder 
accent op deze aspecten van het sa-
menleven, dus voor een beleid gericht 
op verdere uitbreiding en kwaliteits-
verbetering van de daarvoor nodige 
voorzieningen, en die allemaal beslag 
zullen leggen op gemeenschapsgeld, 
geleidelijkheid nodig is. Als wi j echter 
Bestek '81 lezen, als wi j zozeer het ac-
cent gelegd zien op de mfffktsectqr, 
dan moet ik constateren dat daarin de 
politieke consequenties om in de ge-
constateerde noden, behoeften en 
leemten te voorzien onvoldoende wor-
den getrokken. Onze bezwaren tegen 
Bestek '81 zijn dus dat: 

a. wi j ernstig betwijfelen of de be-
strijding van de werkloosheid door het 
streven naar winstverbetering ter be-
vordering van de investeringen effec-
tief zal zijn; 

b. wi j menen dat structurele werk-
loosheid met name door herverdeling 
van werk bestreden zal moeten wor-
den; 

c. in de beoogde inkomenspolitiek 
de noodzakelijke matiging meer dan 
gedacht op de hogere inkomens moet 
worden gericht; 
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d. de zeker noodzakelijke herzienin-
gen in ons systeem van sociale verze-
keringen in geen geval ten koste mo-
gen gaan van degenen die minimale 
uitkeringen hebben; 

e. de voorgestelde omvang van de 
vermindering in de groei van de col-
lectieve uitgaven te kort zal doen aan 
de gewenste groei van de gemeen-
schapsvoorzieningen. 

Onze bezwaren richten zich niet al-
leen tegen de inhoud, maar ook tegen 
de presentatie van het beleid. Het is 
onjuist van de Minister-President om 
zoals hij deed in een redevoering in 
Eindhoven een voorstellen van zaken 
te geven alsof het alternatief voor Be-
stek '81 de chaos is. Hij gaat dan aller-
eerst voorbij aan de zeer wezenlijke 
kritiek die in de Tweede Kamer, ook 
door de woordvoerders van het CDA, 
is geformuleerd en hij gaat uiteraard 
ook voorbij aan werkgelegenheid door 
solidariteit, het alternatief van de 
PvdA. De Minister-President moge als 
woordvoerder van dit kabinet dergelij-
ke alternatieven onjuist vinden, dat is 
zijn goed recht, maar als hij de dialoog 
wil die hij zegt te wi l len, wordt de dis-
cussie al bij voorbaat doodgeslagen 
als de eigen opvatting als de alleen za-
ligmakende wordt voorgesteld. In het 
politieke leven gelden geen absolute 
waarheden en gelden geen onfeilbare 
uitspraken. Enige relativering van ei-
gen standpunt siert wie anderen pola-
risatie verwijt. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Is het de geachte afgevaardigde 
opgevallen dat in de Stichting van de 
Arbeid niet één gedachte naar voren 
is gekomen die doet denken aan het 
plan van de heer Den Uyl? 

De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is mij inderdaad nog 
niet opgevallen, omdat ik in de eerste 
plaats de brief die de Regering naar de 
Stichting van de Arbeid heeft geschre-
ven niet heb gelezen - hij is trouwens 
ook niet in mijn bez i t -en omdat ik pas 
gisterenavond daarover in de nieuws-
berichten een kort verhaaltje heb ge-
hoord. Ik kan er dus echt geen oordeel 
over geven. 

Minister Albeda: Het lijkt mij toch nut-
tig dat u het weet! 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verschil in opvattingen 
tussen dit kabinet en de Partij van de 
Arbeid over de wijze waarop de pro-
blemen van vandaag en morgen moe-
ten worden opgelost, is niet alleen een 
kwestie van 10 of 4,5 mld. gld. aan om-

De heer Zoon 

buigingen op een totaal van f210 
mld. in 1981. Neen, aan deze bedra-
gen en aan de opvulling daarvan ligt 
een verschil in maatschappijvisie en in 
verwachtingen en wensen ten aanzien 
van de ontwikkeling van onze econo-
mie ten grondslag. Over het verschil in 
visie op de maatschappij is al veel ge-
zegd - mijn fractievoorzitter heeft zo-
net ook enkele facetten daarvan be-
licht - en ik wilde dat nu laten rusten. 
Ik wil spreken over de verwachtingen 
en wensen ten aanzien van de econo-
mische ontwikkeling. 

Het kabinet verwacht voor de ge-
zondmaking van onze economie en de 
terugdringing van de werkloosheid 
veel van het bedrijfsleven. Daar zal de 
versterking van de werkgelegenheid 
zich in de eerste plaats moeten voltrek-
ken, zo staat op, blz. 7 van Bestek '81. 
En wanneer wi j op blz. 27 van de Mil-
joenennota iets lezen over sectoren 
die voor de versterking van onze eco-
nomie van wezenlijke betekenis - z o 
staat het e r - z i j n kunnen wi j alleen 
maar hopen dat daarmee niet uitslui-
tend het bedrijfsleven is bedoeld. Wie 
echter kennis neemt van het algemene 
gedeelte van de rede die de Minister 
van Economische Zaken op 20 dezer 
voor de Limburgse werkgevers heeft 
gehouden, laat deze hoop wel varen: 
het is allemaal bedrijfsleven wat de 
klok slaat. Het kabinet appelleert aan de 
groei van weleer. 

Dat lijkt mij een riskant appèl. En wel 
om meer dan één reden. In de eerste 
plaats is er, aangezien wi j met mondiale 
problemen te maken hebben, geen 

enkele zekerheid dat de ombuigingen 
het gewenste resultaat hebben. Daar-
voor schiet het instrumentarium te-
kort. In de tweede plaats is het de 
vraag of terugkeer van een krachtige 
economische groei wel gewenst is. 
Voorkomen moet immers worden dat 
wi j terecht komen in een situatie waar-
van wi j tegen het eind der jaren zestig 
de bezwaren hebben onderkend, zoals 
onevenwichtigheden, dreigende 
schaarste aan grondstoffen en ener-
gie, aantasting van het milieu enz. Ik 
sluit niet uit dat de grote werkloosheid 
van de laatste jaren de prioriteiten wat 
heeft verlegd, maar wij mogen de ge-
varen die op wat langere termijn drei-
gen niet onder de druk der huidige 
omstandigheden veronachtzamen. 

Wij zien de oplossing in een andere 
richting. Let wel : wi j onderschrijven 
dat de rendementspositie in een aantal 
gevallen verbetering behoeft. Ik meen 
er goed aan te doen in herinnering te 
roepen, dat het het vorige kabinet was 
dat vond dat de winsten te veel waren 
aangetast en dat een ombuigingsope-
ratie van de collectieve sector introdu-
ceerde om de particuliere sector meer 
armslag te geven Dat was die 
1 %-norm. Ik voeg eraan toe dat dit 
1 %-beleid, anders dan Bestek ' 81 , 
door brede lagen van de samenleving 
werd geaccepteerd. Omdat wi j menen 
dat de verwachtingen omtrent uitbrei-
ding der werkgelegenheid in het be-
drijfsleven - naar ik zo dadelijk nog 
hoop uiteen te zetten - niet hoog ge-
spannen kunnen zijn, terwijl in de qu-
artaire sector nog voldoende mogelijk-
heden liggen, wi l len wi j de overheids-
uitgaven minder ombuigen dan het 
kabinet. Wij vragen dan wel genoegen 
te nemen met minder koopkracht. 

Het antwoord dat wij op die vraag 
krijgen, hangt af van de solidariteit en 
van de waardering die men heeft voor 
de produktie van de collectieve sector. 
Het kabinet heeft daarover een duide-
lijk oordeel het acht het realistisch 
noch gewenst, erop te rekenen dat 
voor een reeks van jaren grote groe-
pen der bevolking in koopkracht achter-
uit zullen gaan. Ook Dr. W. F. Duisen-
berg, bankier te Utrecht, heeft zich 
over deze vraag uitgelaten. Ik heb zo'n 
idee dat ik daarover iets moet zeggen. 

Kort samengevat komt de rede die 
hij op de Landelijke Economistendag 
heeft gehouden, erop neer dat hij van 
mening is, dat als gevolg van de terug-
lopende betekenis van het aardgas 
voor onze economie en de daarmee 
samenhangende sterke achteruitgang 
van de betalingsbalans de door dit ka-
binet voorgestelde ombuiging nog 
maar een begin zal blijken te zijn. En in 
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een voetnoot die ik volledig citeer, 
merkt hij op: 'Voor de goede orde: the-
oretisch is er het alternatief van een 
langdurige jaarlijks achteruitgang van 
de reële inkomens. Ik acht een derge-
lijk alternatief echter, anders dan voor 
zeer korte termijn, in sommige opzich-
ten wel wenselijk, maar in geen op-
zicht realistisch, gezien ook de ervarin-
gen van de afgelopen jaren'. 

Tot zover in eerste aanleg de heer 
Duisenberg. In eerste aanleg, want ik 
kom zo dadelijk nog terug op enkele 
opmerkingen van zijn kant, waaruit 
kan worden afgeleid dat we over het 
aardgas niet al te somber moeten zijn. 
De Minister-President heeft van de op-
merkingen van de heer Duisenberg in 
zijn Eindhovense rede gewag ge-
maakt. Ik had ze, zo zei hij, nog liever 
vóór het Bestek-debat gehoord. Laat 
het de Minister tot troost zijn dat het 
Bestek-debat nog niet is afgelopen, 
nog lang niet! 

Ik ga mij niet begeven in een exege-
se van wat de heer Duisenberg wel al-
lemaal kan hebben gedacht en be-
doeld. Evenmin ga ik proberen, zijn 
woorden zo uit te leggen dat zij in mijn 
straatje passen, bijvoorbeeld door te 
stellen dat achteruitgang in reëel inko-
men niet hetzelfde is als achteruitgang 
in koopkracht. Ik wi l alleen opmerken 
dat hij, anders dan het kabinet het al-
ternatief van de koopkrachtachteruit-
gang in sommige opzichten wenselijk 
acht en een andere samenstelling van 
het pakket zou hebben gekozen dat de 
huidige Regering. Verder wil ik er mijn 
verwondering over uitspreken dat hij 
verwijst naar de ervaring der laatste ja-
ren. Ik vind die ervaring zo ongunstig 
niet. De 1 %-norm werd geaccepteerd. 
En mogen wij eigenlijk, als wi j over er-
varingen praten, de gedurende decen-
nia opgebouwde sociale verzekerin-
gen negeren? 

Toegegeven, we gingen in het verle-
den nog niet achteruit. Maar wie zegt 
dat wi j dat niet willen als, zoals bij de 
1 %-norm is gedaan, verbeteringen op 
immaterieel gebied in het vooruitzicht 
worden gesteld, of wanneer duidelijk 
wordt gemaakt, waarom een beroep 
op de koopkracht wordt gedaan? Het 
hangt natuurlijk mede af van de pre-
sentatie en van de soepelheid waar-
mee men een voorgenomen beleid be-
spreekt. Daarmee is dit kabinet erg ge-
lukkig geweest. Zo heeft de Minister-
President zich in Eindhoven uitgelaten 
op een wijze die als 'hard' overkwam. 
De Minister van Sociale Zaken heeft -
alweer in Eindhoven, hoorde ik; wat is 
er toch met Eindhoven? - het standpunt 
weer wat verzacht en dinsdag jongst-

leden sloot, als ik het goed heb begre-
pen, de Minister-President zich bij hem 
aan. Niettemin werd het wetsontwerp 
tot korting op de sociale uitkeringen 
dat op veel tegenstand stuit, enige da-
gen later ingediend. Gisteren is geble-
ken dat dit een presentatie van beleid 
is die op een mislukking uitloopt, want 
zij wekt wantrouwen, onzekerheid en 
irritatie. 

Ik wil nog iets zeggen over een twee-
de voorwaarde waaraan moet worden 
voldaan, wil men vrij besteedbaar in-
komen afstaan ten behoeve van de 
collectieve sector: Dit hangt af van de 
mate waarin men beseft, dat ook de 
produktie van de collectieve sector tot 
de welvaart bijdraagt. Ik krijg wel eens 
de indruk, dat dit besef in onvoldoen-
de mate aanwezig is. 'Wij zijn', schrijft 
Heertje op blz. 10 van 'Echte econo-
mie', 'allen zozeer op de besteding van 
het individuele inkomen gericht en op 
het onderkennen van een rechtstreeks 
verband tussen onze eigen prestatie 
en de goederen die wij kunnnen kopen 
dat het inzicht dat ook de overheid tot 
onze welvaart bijdraagt, moeilijk tot 
ons doordringt'. Dr. B. de V r i es -vo r i -
ge week beëdigd tot lid van de Tweede 
Kamer voor het CDA- merkt in een re-
cent artikel in ESB op, dat in de praktijk 
nog steeds de meeste betekenis wordt 
toegekend aan een eng welvaartsbe-
grip en dat welvaart haast indentiek is. 

Minister Albeda: De geachte afgevaar-
digde spreekt over de gehele proble-
matiek dat mensen geen afstand wi l -
len doen van koopkracht en dergelijke, 
maar is het hem ook opgevallen, dat 
de doorwerking van de bouw-c.a.o., 
die nogal wat centen betekent voor de 
ambtenaren enzovoorts, een van de 
breukpunten is geweest in het overleg, 
omdat men duidelijk meer geld wilde 
zien? 

De heer Zoon (PvdA): Ik meen hele-
maal niet gezegd te hebben, dat nie-
mand meer geld wil zien. Ik ben op het 
ogenblik bezig aan te tonen, dat men 
het beschikbare inkomen op hoge prijs 
stelt. Straks ga ik aantonen, dat het be-
ter is dat men dat niet zou doen. Ik be-
grijp de interruptie van de Minister 
dan ook niet helemaal. 

Minister Albeda: De geachte afgevaar-
digde haakt ook in op de opmerkingen 
van de vorige spreker, dat het kabinet 
onvoldoende beroep heeft gedaan op 
de mogelijkheden voor de koopkracht-
beperking. Hiermee wil ik zeggen, dat 
er op dat punt niets is gebleken. 

De heer Zoon (PvdA): Ik begrijp werke-
lijk niet wat de Minister hiermee be-
doelt. Ik heb nergens kunnen zien, dat 

het kabinet kans gezien heeft om met 
de sociale partners op een dusdanige 
voet van overleg te geraken, dat men 
bereid was op de een of andere manier 
wat in te leveren, zoals men dit noemt. 
Daar gaat het mij om. Nu geef ik aan 
hoe dit komt en zeg, dat dit in hoge 
mate het gevolg is van de wijze waar-
op dit kabinet de zaken presenteert. 
Voorts ben ik nu bezig uit te leggen -
de interruptie is dan ook rijkelijk laat -
hoe het komt, dat de mensen over het 
algemeen niet zo bereid zijn, wat van 
het beschikbare inkomen in te leveren. 
Dit is een heel andere zaak. 

Er zijn twee zaken. Aan de ene kant 
hebben wij de solidariteit - en hierop 
heeft het kabinet onvoldoende beroep 
gedaan - en aan de andere kant is er 
de kwestie van de gewoonte van het 
vasthouden aan een materieel wel-
vaartsbegrip. Hieraan ga ik nu tornen. 

Laat het zo zijn, dat men een eng 
welvaartsbegrip heeft, moeten wi j ons 
dan bij dat enge welvaartsbegrip en 
zijn consequenties neerleggen, ook als 
wi j , net als Duisenberg met ons en net 
als De Vries, vinden dat iets anders 
wenselijk is? 

Moeten wi j dat wenselijke als onre-
alistisch terzijde schuiven of moeten 
wi j proberen de mensen duidelijk te 
maken - 'zending bedrijven' noemt de 
heer De Vries dat in zijn artikel - dat 
ook de collectieve sector tot de wei-
vaart bijdraagt? Wij vinden dat daar op 
grond van het groeiperspectief, de 
schaarste aan grondstoffen en energie 
en niet in de laatste plaats de vele be-
hoeften die alleen door of via de col-
lectieve sector bevredigd kunnen wor-
den, alle reden toe is. 

Ik kan, hoewel mijn woonplaats, 
Leeuwarden, ver genoeg van het Cats-
huis verwijderd is om, naar ik van de 
Minister-President heb begrepen, met 
grote vri jmoedigheid oplossingen aan 
te dragen, niet zeggen hoe dat precies 
moet. Voorlichting, laten zien wat de 
mensen zouden missen als overheids-
taken en -subsidies zouden wegval-
len, lijkt mij belangrijk. Misschien zou-
den wi j moeten beginnen met ons te 
matigen in het gebruik van woorden 
als 'matigen' en 'inleveren', die im-
mers suggereren dat wij iets kwijt ra-
ken waar we niets voor terug zien. 

In ieder geval zou het de moeite 
waard zijn aandacht te schenken aan 
empirische studies, zoals vermeld in 
artikelen van Prof. De Roos in ESB van 20 
en 27 september j l . , die twijfel doen rij-
zen aan de betekenis van de economi-
sche groei voor de welvaartsbeleving 
en die een aansporing vormen om 
naar andere wegen te zoeken. Ook 
zouden onderzoekingen van Kapteyn 
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c.s. naar de mate waarin economische 
groei en inkomensverdeling geschikt 
zijn om de welvaart te bevorderen, bij 
de beleidsafweging dienen te worden 
betrokken. Dat zijn namelijk de funda-
mentele vragen waarop een antwoord 
zal moeten worden gegeven! 

Tot zover een en ander over de ach-
tergronden van het verschil in opvat-
t ing over de omvang van de ombui-
ging. Over de bedragen zwijg ik nu 
verder. Ik wi l echter nog wel een kant-
tekening maken bij de eerder genoem-
de rede van de heer Duisenberg, waar-
door het kabinet zich zozeer gesteund 
acht. Ik geloof dat die steun niet zo 
groot is als op het eerste gezicht lijkt. 
In de eerste plaats nemen de aardgas-
baten tot 1982 nog toe en eerst na 
1990 gaan de exportcontracten vrij 
snel aflopen. De vorige Minister van 
Financiën was zijn t i jd, of liever liep 
ditmaal wat op de problemen, vooruit. 
Belangrijker is, dat hij aan het slot van 
zijn betoog een suggestie doet om de 
problematiek der afnemende aardgas-
baten te verzachten. De Wet op de 
Aardgasprijzen, zo zegt hij, stelt de Re-
gering in staat de 'weggeefpolitiek' die 
bij de export wordt gevolgd, te door-
breken en hogere prijzen op te leggen. 
Reeds na drie jaar zouden hiermee en-
kele miljarden gemoeid kunnen zijn. 
Dat is niet weinig. Daarom zou ik wi l -
len vragen of de discussie die hierover 
in het vorige kabinet werd gevoerd, 
door het huidige is opgevat en of w i j 
de resultaten daarvan mogen horen. 

De individuen, groepen en instellin-
gen die in hun belangen of activiteiten 
door de beleidsvoornemens worden 
bedreigd, zijn legio. Van verschillen-
den zijden is daarop gewezen en ook 
mijn fractievoorzitter heeft er in de 
loop van zijn betoog gewag van ge-
maakt. Ik zou graag nog de aandacht 
vestigen op een groep die ik wat min-
der heb horen noemen, nl. de gemeen-
ten. Bij de behandeling van de begro-
ting van Binnenlandse Zaken in deze 
Kamer in het voorjaar van 1977 - dus 
vlak voor de verkiezingen - heeft onze 
woordvoerder aan de VVD en het CDA 
gevraagd de gevolgen van de toen al 
gepropageerde ombuigingen op het 
gemeentelijk vlak duidelijk aan te ge-
ven. Op die vraag kwam toen geen 
antwoord; ook niet na herhaald aan-
dringen. 

Nu is Bestek '81 er. Wij kunnen zien 
dat de Regering een groot deel van 
haar problemen naar de gemeentebe-
sturen toeschuift. De gemeenten wor-
den voor de directe noden en proble-
men van de burger aangesproken; 
verenigingen en instellingen stappen 

met hun wensen en verlangens zo het 
gemeentehuis binnen en de gemeen-
tebestuurder moet dan maar zien hoe 
hij dat opvangt. Hij moet vaak voor zijn 
verantwoording nemen wat in feite 
voor verantwoording van de Regering 
komt. Zo worden bij voorbeeld de la-
gere overheden van rijkswege opgeza-
deld met planningswerk voor bibli-
otheken, voor sociaal-cultureel werk 
enz. Op die manier worden door het 
Rijk verwachtingen gewekt die de ge-
meente niet kan waarmaken en de ge-
meente krijgt de schuld. 

Het kortingspercentage wordt met 
meer gevoel voor mathematische 
nauwkeurigheid dan voor juiste ver-
houdingen berekend. Daarbij wordt 
over het hoofd gezien dat de uitgaven 
voor de gemeenten als totaal niet zon-
der meer kunnen worden vergeleken 
met die van het Rijk als totaal. Is het 
niet zo dat een geringere groei van 
middelen uit het gemeentefonds een 
veelvoud aan minder investeringen 
betekent? Betekent dat in feite niet dat 
de gemeenten, nog afgezien van ver-
schuivingen, verhoudingsgewijs aan 
het ombuigingsbeleid meer moeten 
bijdragen dan het Rijk? 

Wat mogen wi j nu voor resultaten 
van de ombuigingsoperatie verwach-
ten? Zal de exportpositie verbeteren 
doordat de kostenstijging vertraagt? 
Op korte termijn is dat best mogelijk, 
zeker als de koers van de gulden of van 
de dollar wat meewerkt. Het is echter 
twijfelachtig of een relatieve kosten-
verlaging onze exportindustrie op den 
duur op de been kan houden. Zal, nu 
overal ter wereld geïndustrialiseerd 
wordt , ons kostenpeil niet voortdu-
rend naar beneden moeten als wij con-
currerend willen blijven? Doen wi j er 
daarom niet beter aan te pogen ons 
exportpakket te verbeteren door de 
ontwikkeling van hoogwaardige pro-
dukten waar de buitenlandse concur-
rentie niet zo snel mee kan komen en 
derhalve minder last hebben van wat 
hogere kosten? Herstel van de concur-
rentiepositie vraagt om een op innova-
tie gericht industrialisatiebeleid - ik 
besef best dat dit verre van eenvoudig 
is, mijnheer de Voorzitter - en niet een 
beleid dat een algemene kostenverla-
ging nastreeft. 

Mogen wi j verwachten dat meer 
winst meer werk oplevert? Laat ik, ter 
voorkoming van misverstand, eerst 
opmerken dat blijvend verlies natuur-
lijk tot verlies aan arbeidsplaatsen 
leidt, maar dat het de vraag is of on-
dernemingen die meer winst maken, 
nu ook meer werkgelegenheid gaan 
bieden. Ter beantwoording van deze 
vraag eerst enkele gegevens uit het re-

cente verleden. Tussen 1975 en 1977 
nam de winst van de grote banken in 
ons land toe met rond 40% en de per-
soneelsbezetting met 6%. Meer winst, 
meer werk dus, maar wel een beetje. 
In dezelfde periode steeg de winst bij 
de grote verzekeringsmaatschappijen 
met 38%, de werkgelegenheid daalde 
met 2%. Ditmaal dus: meer winst, 
minder werk. 

Misschien is het beter te pogen een 
indruk te krijgen van de veronderstel-
de relatie op wat breder terrein en op 
wat langere termijn. Een ruwe indica-
tie van het verloop van de winstge-
vendheid geeft de arbeidsinkomens-
quote. Een stijgende arbeidsinko-
mensquote betekent een daling van 
het aandeel van het overig inkomen 
en, naar wordt aangenomen, van de 
winst en omgekeerd. Voor een drietal 
sectoren heb ik de arbeidsinkomens-
quote over een aantal jaren gevolgd 
en vergeleken met de ontwikkeling 
van het arbeidsvolume. In de land-
bouw nam de werkgelegenheid voort-
durend af, ongeacht de ontwikkeling 
van de arbeidsinkomensquote. In de 
nijverheid daalde de werkgelegenheid 
sedert 1965 onafgebroken, ook in peri-
oden waarin de arbeidsinkomens-
quote enige jaren achtereen daalde en in 
de dienstensector steeg de werkgele-
genheid van jaar op jaar, ongeacht het 
beloop van de arbeidsinkomensquote. 
In het bedrijfsleven als totaliteit namen 
de gemiddelde werkgelegenheid en de 
gemiddelde arbeidsinkomensquote 
van 1964/68 op 1969/73 beide toe; van 
1974 tot en met 1978 vertoonden zij 
beide een daling. 

Voor zover er in het bedrijfsleven al 
een relatie bestaat tussen winst en 
werk, lijkt die relatie ondergeschikt te 
zijn geweest aan de invloed van ande-
re factoren zoals rationalisatie, mecha-
nisatie en automatisering, alsmede 
aan de verschuiving van de werkgele-
genheid naar de dienstensector. De 
Minister van Sociale Zaken - ik citeer 
hem altijd graag, en soms zelfs met in-
stemming - gebruikte hiervoor aan de 
overzijde de term 'Fourastié-effect', 
waarbij wi j er bij alle narigheid waar 
wi j nu in zitten maar niet aan moeten 
denken dat Fourastié zijn boek 'Le 
grand espoir du XXe siècle' - de grote 
verwachting van de twintigste eeuw -
noemde. Er is weinig reden om aan te 
nemen dat dit proces, dus het Fouras-
tié-effect, de komende jaren anders zal 
lopen. Minister Albeda - ik citeer hem 
alweer - had naar mijn mening gelijk 
toen hij op de jongste VNO-jaarverga-
dering het veranderingsproces waar-
door de industrie als bron van werkge-
legenheid minder belangrijk wordt, als 
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'onontkoombaar' kwalificeerde. De alar-
merende berichten die onlangs over 
de werkgelegenheid bij Philips versche-
nen, zijn een teken aan de wand. 

Neen, ik geloof niet dat winst binnen 
de ondernemingen vanzelf tot werk 
leidt. Daarvoor zijn concrete afspraken 
en gerichte maatregelen nodig. Mede 
daarom is het jammer dat de arbeids-
plaatsentoeslag van de WIR, die wei-
licht de tendens van afbrokkelende 
werkgelegenheid in de sector bedrij-
ven zou kunnen afzwakken, nog enige 
tijd op zich zal laten wachten. Het lijkt 
mij voor geen twijfel vatbaar dat de 
meeste werkgelegenheid in de quar-
taire sector zal moeten worden gecre-
eerd. Dat eist een naar omvang en sa-
menstelling ander ombuigingsbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is reden 
voor twij fel, zo heb ik aangetoond, of 
de doelstellingen van Bestek '81 wel 
gerealiseerd zullen worden. In ieder 
geval belooft 1979 nog niet veel 
goeds: 10.000 werklozen meer dan in 
1978, de ombuigingen en hetfinancie-
ringstekort van 6% van het nationale 
inkomen ten spijt. Op dat financierings-
tekort dat een monetaire financiering 
nodig maakt van ruim 1 % of 3,5 mld. 
gulden, wil ik wat nader ingaan. Op 
blz. 31 van de MEV wordt gesproken 
van een hardnekkig lage bezetting van 
het produktieapparaat; de hoge werk-
loosheid zegt trouwens ook wel een en 
ander. Het effect van monetaire finan-
ciering is afhankelijk van de aard van 
de onderbezetting en de overcapaci-
teit. Is de overcapaciteit van structure-
Ie aard, dan werkt monetaire financie-
ring alleen maar inflatoir, tenzij de ex-
tra bestedingen die erdoor mogelijk 
worden gemaakt heel precies worden 
gericht, maar daar zie ik dit kabinet, 
dat globale impulsen prefereert, niet 
voor aan. Zitten er conjuncturele ele-
menten in de overcapaciteit, dan kan 
monetaire financiering de onderbezet-
t ing verkleinen, waardoor inflatoire ef-
fecten achterwege blijven. In zo'n ge-
val behoeft men ook niet zo angstval-
lig aan een financieringstekort van 6% 
vast te houden; het mag dan best wat 
groter zijn. Heeft de Minister van Fi-
nanciën een idee van de aard van de 
overcapaciteit? In hoeverre is zij struc-
tureel, in hoeverre is zij conjunctureel 
en hoe lang zal zij nog duren? Is hij niet 
van mening dat bij een structurele 
overcapaciteit een additionele belas-
ting beter is dan een financieringste-
kort? 

Mijnheer de Voorzitter! Via het on-
gedekte gedeelte van de uitgaven ben 
ik aangeland bij het dekkingsplan voor 
1979. Ik zal daar, nu de verschillende 

belastingmaatregelen die daar deel 
van uitmaken, op 19 december hier 
worden behandeld, niet al te veel over 
zeggen. Ik wil volstaan met de algeme-
ne, gezien het voorgaande niet verras-
sende, opmerking dat mijn fractie van 
mening is dat het belastingplan met 
het oog op de werkloosheid naar om-
vang onvoldoende is en verder nog 
iets zeggen over het voor 100% door-
gaan van de inflatiecorrectie, alsmede 
over de tijdelijke maatregelen die in 
het kader van de z.g. studie-Hofstra 
worden voorgesteld. 

De inflatiecorrectie vinden wi j , laat 
daar geen misverstand over bestaan, 
niet onrechtvaardig. Wij vinden echter 
de inkomensnivellering die van het 
niet doorgaan van een inflatiecorrectie 
het gevolg is, belangrijker. Dat is een 
duidelijke politieke keuze. In de huidi-
ge situatie vinden wij het voor 100% 
doorgaan van de correctie bovendien 
onjuist omdat het dekkingsplan te 
klein en de werkloosheid te groot is. 
Weten de bewindslieden overigens 
dat België een inflatiecorrectie kent die 
rekening houdt met de hoogte van het 
inkomen? Misschien ook iets voor 
ons? 

Wetsontwerp 15 341 voorziet in de 
verlenging voor 1979 van twee van de 
drie voor 1978 in wetsontwerp 15090 
voorgestelde tijdelijke belastingmaat-
regelen. Eén maatregel wordt niet ver-
lengd en dat levert volgens de Miljoe-
nennota f 550 min. op. Dat begrijp ik 
niet. In wetsontwerp 15 090 worden de 
maatregelen - het staat heel duidelijk 
in de memorie van toelichting - alleen 
voor 1978 voorgesteld; niet voor 1979. 
Hoe kan die maatregel dan in 1979 ver-
vallen en f 550 min. opleveren? Men 
kan toch niet iets verdienen door iets 
niet uit te geven wat men helemaal 
niet van plan was uit te geven? Als dat 
kon zou het kabinet de ombuiging van 
Bestek '81 heel soepel kunnen regelen 
door het uitgavenniveau van 210 mld. 
naar 220 mld. te verhogen en het daar-
na weer naar 210 mld. terug te bren-
gen. Wie weet, hoeveel instemming 
het plan zou hebben ontmoet. De ma-
nier waarop thans de ombuiging is 
vastgesteld en wordt ingevuld kan mij 
slechts doen concluderen, dat het Heils-
plan mij nader staat dan het lachen. 

D 
De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met de zaak die 
voor mij het moeilijkst ligt. Ik wil niet 
totaal zwijgen over het zo abrupte ver-
trek van de fractievoorzitter Aantjes, al 
zal ik de grootste soberheid daarin be-
trachten. De dichter Van Alphen heeft 
eens gezegd: 'Op de weg die wij betre-

den/is geen voetstap die beklijft/Al het 
heden wordt verleden/schoon 't ons 
toegerekend blijft.'. 

De laatste waarheid heeft Aantjes tot 
in de uiterste consequentie moeten er-
varen. Wij zullen onder geen beding 
gemaakte fouten vergoelijken, maar 
wij weigeren ook de grote verdiensten 
van Aantjes over het hoofd te zien. De 
Regering stond, mede door een geluk-
kig gebrek aan ervaring in deze mate-
rie, voor een uitzonderlijk moeilijke op-
gave. Ook al is deze opgave niet ge-
heel zonder vlek of rimpel volbracht, 
de Ministers Van Agt, Pais en De Ruiter 
hebben recht op onze waardering. 

Ondanks de uitgebreide en funda-
mentele beschouwingen, speciaal op 
financieel-economisch gebied, in de 
Tweede Kamer gehouden, blijkt er, ze-
ker in onze fractie, duidelijke behoefte 
om na enige weken distantie de Rege-
ring te vragen ook in dit huis verant-
woording af te leggen van haar beleid. 
Wij doen dit zoals steeds met veel gro-
ter beperkingen dan aan de overzijde 
het geval is geweest, daarmee het risi-
co, dat de beschouwingen als gevolg 
van nachtelijke en vroeg-ochtendlijke 
mondarbeid naar politieke sensitivity-
training tenderen, tot een minimum 
beperkend. 

Natuurlijk zal het debat ook hier op 
het scherp van de snede gevoerd mo-
gen en soms zelfs moeten worden. 
Maar ik wil wel op voorhand stellen, 
dat ik ervan uitga, dat ook mijn politie-
ke tegenstanders, met name de PvdA -
beide redevoeringen die zojuist zijn 
gehouden waren er het bewijs van -
en in de Tweede Kamer eveneens 
D'66, op eerlijke wijze het landsbelang 
pogen te dienen. Uit onze bijdrage aan 
dit debat en uit de antwoorden die de 
Regering morgen zal geven, zal naar 
wij hopen op voor ieder heel duidelijke 
wijze blijken, of wi j met een valse-
muntersbende of met een kabinet van 
integere politici gedebatteerd hebben. 

Vanzelfsprekend ontkom ook ik niet 
aan een beschouwing over de partij-
politieke verhoudingen van dit moment 
In de eerste plaats dan de verhouding 
VVD en CDA. Bij de kabinetsformatie 
heeft het CDA, toen na maandenlang 
pogen een samengaan met de PvdA 
niet haalbaar bleek, uit eigen vrije wil 
en daarvoor de volle verantwoordelijk-
heid aanvaardend, een samengaan 
met de VVD gekozen. Het CDA had dit 
ook niet kunnen doen; er waren ook 
nog andere wegen. Wij moeten er dus 
tegen protesteren, als dit samengaan 
gekarakteriseerd wordt als een nood-
zakelijk kwaad. Vanzelfsprekend verval 
ik niet in het andere uiterste, door dit 
samengaan onder de noemer te bren-
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gen van 'een bovennatuurlijk goed', 
want een dergelijke kwalificatie zou ze-
ker bij de Minister-President herinne-
ringen oproepen aan de thomistische 
leer van het 'bonum supranaturale', 
hetgeen niet mijn bedoeling is. De 
CDA-fractie in deze Kamer zal tot het 
uiterste op de bres staan voor de reali-
sering van het program, waarmee zij 
de verkiezingen is ingegaan. Maar zij 
zal dit doen in het besef, dat zij een re-
geringspartner heeft, die ook rechten 
heeft. Dat er met de VVD eveneens een 
goed sociaal beleid is te voeren, is in-
dertijd al door Boersma als Minister 
van Sociale Zaken in het kabinet-Bies-
heuvel en diens liberale Staatssecre-
taris Rietkerk bewezen. 

Nu ik toch de naam van Boersma 
heb genoemd, wi l ik stellen, dat ik zijn 
uittreden uit de Tweede Kamer (het is 
dus niet zijn uittreden uit de CDA-frac-
tie, zoals sommige bladen meldden) 
betreur. De grote fracties staan kenne-
lijk van tijd tot t i jd voor zulke gevallen. 
Ook Duisenberg ging heen. Wij dienen 
deze persoonlijke beslissingen te res-
pecteren. Toch meen ik, dat in ons 
land beider beslissingen positiever 
waren gewaardeerd, als Duisenberg 
nog eens had omgezien naar de uni-
versiteit en Boersma naar de vakbewe-
ging. Nu krijgt men de indruk dat de 
multinationals en banken een welkom 
onderdak bieden aan die parlementa-
riërs die teleurgesteld zijn in hun links 
georiënteerd verwachtingspatroon. 

Nu nog een laatste opmerking over 
VVD en CDA. Ik hoop dat de Regering 
deze band niet zal voelen als een gips-
verband, waarin zij zich nauwelijks kan 
bewegen, maar wel als een zwempak, 
dat haar met de kritische steun van de 
regeringsfracties in staat zal stellen de 
finish te halen. Kritische steun wi l onze 
fractie ook vandaag geven. Mijn colle-
ga Terwindt zal het financiële gedeelte 
voor zijn rekening nemen, ik het alge-
meen politieke. Wij verwachten dat de 
Regering niet allergisch is voor onze 
kritiek; wijzelf nemen ons ernstig voor 
niet geïrriteerd te raken als de Rege-
ring pogingen aanwendt onze kritiek te 
weerleggen. 

Alvorens daartoe over te gaan, wil ik 
iets zeggen over de verhouding PvdA 
en CDA. Na de debatten in de Tweede 
Kamer kon men allerwegen lezen, dat 
deze debatten waren geëindigd in een 
oorlogsverklaring van de PvdA aan het 
CDA. Ik geloof, dat deze kwalificatie 
juist is; al betreur ik het. Ik ben boven-
dien van mening, dat het voor de afba-
kening van de partijpolitieke posities 
de duidelijkheid dient, dat deze oor-
logsverklaring is gekomen. De PvdA 

heeft het aanvankelijk gezocht in (ik 
ontleen de terminologie aan de NRC) 
het opvrijen van de loyalisten, toen 
nog inclusief Aantjes, in de Tweede 
Kamer. Maar deze politieke vrinden 
hebben ondanks al hun kritiek juist bij 
monde van Aantjes op de cruciale mo-
menten het kabinet gesteund. Die fase 
is dus voor de PvdA voorbij en men re-
ken terecht op de volledige olympiade, 
dus een periode van vier jaar van dit ka-
binet. 

De oppositie heeft het ook gezocht 
in speculaties, vooral vóór de verkie-
zingen van de provinciale staten: het 
kiezersvolk zou thuisblijven en voor 
zover het nog ter stembus ging, zou 
het aantonen, dat dit kabinet er nooit 
had mogen komen. Maar het kiezers-
volk toonde door grote opkomst op 
verrassende wijze het tegendeel. Nu 
ondanks vertwijfelde pogingen van 
Den Uyl het niet gelukt is de Tweede 
Kamer-fractie van het CDA uit elkaar te 
wiggen, rest haar blijkbaar nog slechts 
één weg: de oorlogsverklaring. 

Maar ook een politieke oorlog kan 
met faire middelen gevoerd worden. 
Helaas krijg ik soms de indruk, dat 
men om dit kabinet te bestrijden, de 
zware wapens niet schuwt. Zo noemde 
Wim Kok bepaalde voorstellen uit Be-
stek '81 'bij de wilde beesten af', daar-
bij kennelijk een soort politieke dieren-
dag invoerende. Een kretenkritiek is 
ook, dat door dit kabinet de zwakken in 
de samenleving kapot worden ge-
maakt. Als men dit één keer definitief 
kan bewijzen, dan behoeft men het 
niet honderd keer van de daken te 
schreeuwen. Als dit laatste toch ge-
beurt, is het blijkbaar nodig om het ge-
brek aan bewijs te camoufleren. 

Wij moeten de gebeurtenissen van 
gisteravond ook eens houden tegen 
een redactioneel hoofdartikel van 
Trouw van 14 oktober. Ik wi l mijn grote 
waardering uitspreken voor de nou-
ding van de Regering gisteravond. 
Trouw stelde: 

'Den Uyl stelt zijn politieke gewin af-
hankelijk van de maatschappelijke on-
rust over het kabinetsbeleid. De PvdA 
heeft er daardoor belang bij gekregen 
dat die onrust zo groot mogelijk wordt. 
Den Uyl ziet nu al allerlei voortekenen 
van die onrust, maar als die voorteke-
nen hem straks zouden dreigen te be-
driegen, dan is het voor de PvdA on-
ontkoombaar geworden die maat-
schappelijke onrust maar zelf te gaan 
opfokken'. Aldus een letterlijk citaat uit 
Trouw, dat haar sympathieën voor 
een PvdA-CDA-coalitie nooit onder 
stoelen of banken heeft gestoken. 

Over het beeld dat onze maatschap-
pij ons biedt, wil ik slechts een aantal 

korte opmerkingen maken. Door de 
opmars der informatica bestaat de 
mogelijkheid, dat onze maatschappij 
in de komende 5 a 10 jaar ingrijpender 
veranderd wordt dan in de laatste hal-
ve eeuw. Er is een honger naar infor-
matie en een dienovereenkomstige 
vraag naar informatie-verstrekkende 
apparatuur. Wij moeten ons de be-
zorgde vraag stellen, of opvoeding, 
onderwijs en opleiding wel voldoende 
op de komende situatie zijn inge-
speeld. 

Zou de omzetting van het Ministerie 
voor Wetenschapsbeleid in een ministe-
rie voor informatica in de naaste toe-
komst overwogen kunnen worden? 
Het wetenschapsbeleid kan dan op dat 
ministerie onderdak vinden. Door de 
gigantische toename van micro-elec-
tronica, micro-processors en chips 
staan wij voor een omwentel ing, waar-
van de gevolgen voor bij voorbeeld de 
werkgelegenheid nauwelijks te over-
zien zijn. Ook in dit opzicht vragen wi j 
van de Regering niet alleen een regis-
tratie van de situatie op dit gecompli-
ceerde terrein, waar een wezenlijk 
geïnspireerd beleid, dat een scherp 
zicht heeft op de problemen van mor-
gen. En als wi j straks Bestek '85 krij-
gen, moet duidelijk blijken, dat de 
maatregelen tot '81 getroffen in dit op-
zicht afdoende zijn geweest. De infor-
matica-apparatuur zal duizenden ar-
beidsplaatsen overbodig maken. 

Een tweede opmerking over ons 
maatschappijbeleid is van totaal ande-
re aard. Ik doel op de symptomen van 
racisme, waartegen de Regering geen 
tolerantie mag betrachten. Wij bemer-
ken onder ons volk uitlatingen en 
soms zelfs daden tegen Surinamers, 
Antil l ianen, Joden, zigeuners. Een 
derde korte opmerking over agressie, 
vandalisme en geweld, al weten wi j 
dat er geen verschil van mening zal 
zijn tussen de Regering en onze fractie. 
De laffe moord op twee douane-be-
ambten dwingt ons tot de grootst mo-
gelijke waakzaamheid en tot de 
scherpste maatregelen. 

Als Ramses Shaffy in een televisie-
interview verklaart dat hij op het Cen-
traal Station in Amsterdam door vier 
mannen in elkaar geslagen en beroofd 
is, krijg ik de indruk dat Nederland dit 
tot de normale gang van zaken gaat re-
kenen. Het vandalisme ten gevolge 
van voetbalwedstrijden eist grote aan-
dacht van de Regering en van de plaat-
selijke overheden. Kan de Regering 
en passant eens mededelen, hoe vaak bij 
voorbeeld in Amsterdam in één jaar 
telefooncellen worden vernield, en 
hoeveel de schade hierdoor beloopt? 
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Ik weet te goed, dat aan al deze uitwas-
sen diepere oorzaken ten grondslag 
liggen. 

De heer Vermeer zei al dat het jonge-
renwerk zoveel zorg eist, dat de jeugd 
zich blijkbaar in de buurt niet meer 
thuis voelt, waardoor allerlei spannin-
gen optreden. Ik wijs erop, dat dit geen 
problemen zijn van de laatste ander-
halfjaar; ook vóór die tijd deden zij 
zich voor. 

De heer Vermeer (PvdA): Dat heb ik 
ook nooit ontkend. 

De heer Van Hulst (CDA): Nee, maar ik 
had het prettig gevonden als u het er-
bij had gezegd. 

De heer Vermeer (PvdA): Maar het is 
toch werkelijk overbodig, dat tot uit-
drukking te brengen? 

De heer Van Hulst (CDA): Dat wi l ik on-
middellijk van u aannemen. Het maak-
te op mij de indruk dat het een verwijt 
tot het kabinet was. 

Mevrouw Van den Heuvel-de Blank 
(PvdA): Ik weet hoe dat komt, mijnheer 
de Voorzitter, de heer Van Hulst gaat 
ervan uit, dat het verdwijnen van het 
vorige kabinet een ramp voor het land 
is. Dat is het, maar die ramp is niet zo 
groot als de heer Van Hulst nu veron-
derstelt. 

De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal de tekst, die ik tot nu 
toe heb uitgesproken, eens nalezen 
om te zien of daarin de uitdrukking 
voorkomt dat ik het verdwijnen van 
dat kabinet een ramp voor het land 
heb geacht. Als ik het gevonden heb, 
kom ik er in tweede instantie nog wel 
op terug. 

Aan het adres van de heer Vermeer 
wi l ik nog zeggen dat ik het helemaal 
met hem eens ben, dat er diepere oor-
zaken aan ten grondslag liggen en dat 
wi j daarnaar moeten zoeken. Wij kun-
nen overigens natuurlijk niet wachten 
met het bestrijden van uitwassen tot-
dat allerlei mensen met alle mogelijke 
en onmogelijke rapporten klaar zijn. 

Vervolgens wi l ik iets zeggen over 
het gewaardeerde streven naar eman-
cipatie. Met de emancipatie maken wi j 
goede vorderingen. Het is verheu-
gend, dat thans alle rangen in het leger 
voor vrouwen openstaan. 

Wij hebben daarbij een achterstand 
van meer dan vier eeuwen ingelopen, 
want in 1573 had Kenau Simons Has-
selaar als een soort generalissima een 
opvallende rol bij de verdediging van 
Haarlem. En dan zwijgen wi j nog maar 
over Jeanne d'Arc en over de vrouwen 
Debora en Jaël, 1300 jaar voor Chris-
tus. Zie Richteren4. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de be-
trokken begrotingsbehandeling zullen 
wi j gelegenheid hebben, in positieve 
zin te reageren op het Verenigd Euro-
pa. Dan kunnen ook negatieve facetten 
aan de orde komen. Ik denk aan de 
spanningen in de visserij, speciaal met 
betrekking tot het Verenigd Koninkrijk 
en aan de moeizame of wellicht ver-
geefse strijd voor het rein houden van 
het Rijnwater. 

Voor een kwestie, die ik tot in de rot-
te kern afschuwelijk vind, vraag ik de 
aandacht van de Regering. In het laat-
ste nummer van Vrij Nederland ver-
oorlooft Jan Eter zich volstrekt onbe-
wezen aantijgen over het oorlogsver-
leden van Prins Bernhard. Met bijzon-
dere verontwaardiging las ik de schan-
dalige woorden, door deze journalist 
neergeschreven over diverse leden 
van ons Koninklijk-Huis. Wat doet de 
Nederlandse Regering ten gunste van 
hen, die zich niet kunnen verdedigen 
en die in onze democratie blijkbaar tot 
de vogelvri j verklaarden behoren? Is 
het jachtseizoen op de leden van het 
Koninklijk Huis geopend? Overweegt 
de Regering een vervolging wegens 
majesteitsschennis te bevorderen? 

Hoe gaarne zou ik thans een aantal 
onderwerpen uit alle departementen 
de revue laten passeren. Maar er ko-
men nog aparte begrotingsbehande-
lingen. Hoe graag zou ik nu reeds wi l -
len fulmineren tegen een in slecht Ne-
derlands geschreven rapport over de 
vernieuwing van ons moedertaalon-
derwijs, waarin afschaffing van het 
grammatica-onderricht wordt bepleit. 
Laat daarom de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen bij wellicht 
onontkoombare ombuigingsmaatre-
gelen toch vooral de pedagogische 
centra ontzien omdat van daaruit de 
stimulansen gegeven worden. Ook de 
maatregelen van deze Minister tegen 
de Universiteit van Amsterdam heb-
ben onze sympathie. 

Natuurlijk is de woningbouw zo 
belangrijk, dat wi j die hier uitgebreid 
aan de orde zullen moeten stellen. Me-
de ten gevolge van de stadsvernieu-
wing is grote activiteit op het terrein 
van de volkshuisvesting noodzakelijk. 
Het ideaal is dat ieder van welke groe-
pering dan ook - ik denk aan leeftijd, 
aan inkomen, aan relaties, aan gezins-
milieu - kan beschikken over de voor 
haar of hem noodzakelijke sociale 
ruimte. Een beleid van doorstroming 
lijkt mij een noodzakelijke eis. 

Ik wi i wat ruimer aandacht geven 
aan de buitenlandse politiek. Twee 
stellingen vormen mijn uitgangspunt. 
De eerste is: Nederland is niet de navel 
van de wereld. 

De tweede ontdekt men, als men wel 
eens rondloopt in het Europees Parle-
ment, de Raad van Europa, de West-
Europese Unie, de Natoraad, enz. Daar 
kan men menigmaal de opvatting be-
luisteren, dat de Nederlandse parle-
mentariërs het beste weten, hoe het 
overal ter wereld toe moet gaan; voor-
al hoe het moet gaan in zeer ver weg 
gelegen landen. De Nederlandse Re-
gering zal het met mij betreuren, dat er 
op de miljarden inwoners der wereld 
slechts 225 Nederlandse parlementa-
riërszijn ... 

De Oost-West-verhouding blijve een 
object van aanhoudende zorg der Re-
gering. Karl Marx heeft eens gezegd, 
dat het onmogelijk is, dat twee com-
munistisch geregeerde landen ooit 
met elkaar oorlog voeren. Wie let op 
spanningen tussen Vietnam, Cambod-
ja, China en de Sovjet-Unie, zou aan 
deze stelling kunnen twijfelen. De pro-
blemen van de mensenrechten, waar 
ook ter wereld, eisen eigenlijk een 
nooit aflatende aandacht. Wij ver-
wachten dat de Regering niet moede 
wordt die aandacht eraan te schenken. 

Ik wi l ook enige woorden wijden aan 
de nieuwe Paus Johannes Paulus de 
Tweede. Als Pools kardinaal kent hij 
het communisme zoals wellicht geen 
der kardinalen het kent. Bovendien 
komt hij uit een volk met een diepe re-
ligieuze traditie van vele eeuwen. Ik 
verwacht dat door zijn optreden de di-
aloog tussen Oost- en West-Europa 
een dimensie rijker is geworden. 

Zuidelijk Afrika is en blijft kennelijk 
een probleemgebied. Toen ik via de 
dagbladverslagen kennis nam van de 
rede van de Minister van Buitenlandse 
Zaken, gehouden op 27 september, 
33e zitting Algemene Vergadering der 
Verenigde Naties, heb ik mij geërgerd: 
weet de Minister in zo'n belangrijk col-
lege alleen over Zuid-Afrika te spre-
ken? Maar enkele dagen later kreeg ik 
de rede in extenso. En dan blijkt, dat 
talrijke onderwerpen aan de orde 
gesteld zijn. Ik betreur het, dat de Ne-
derlandse pers zo weinig aandacht 
geeft aan de goede gedachten uit deze 
rede over de Slotakte van Helsinki, de 
problematiek van de nucleaire prolife-
ratie, het Midden-Oosten, de rechten 
van de mens enz. Op deze wijze krijgt 
ons volk de indruk, dat er ook voor de-
ze Regering maar één buitenland be-
staat en dat buitenland heet Zuid-Afri-
ka. 

Over het probleem der apartheid is 
al sinds jaar en dag een eenheid van 
denken onder ons volk, althans in the-
orie. In de praktijk schijnt het samen-
gaan met Surinamers, Antill ianen en 
Zuid-Molukkers ook niet altijd even 
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vlot te verlopen. Dat de wereld iets 
moet doen om de Zuid-Afrikaanse Re-
gering onder druk te zetten om de 
apartheid te beëindigen, is een com-
munis opinio, want de apartheid is 
toch eigenlijk een vorm van geïnstituti-
onaliseerd racisme. 

Maar zo gauw dat 'iets' met een con-
crete inhoud gevuld moet worden, blij-
ken de zaken bijzonder gecompliceerd 
te liggen. De Engelse Labour-regering 
blijkt debet te zijn aan de ontduiking 
van de olieboycot tegen Rhodesië; via 
Zuid-Afrika krijgt Rhodesië eigenlijk al-
les. Als compensatie levert Engeland 
wapens aan Zambia. En datzelfde 
Zambia zet de jarenlang gesloten 
grens met Zuid-Afrika weer wi jd open, 
uitgerekend op het moment, dat het in 
de wereld gonst van geruchten over 
boycot en sancties tegen Zuid-Afrika. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): De 
grens met Zuid-Afrika is altijd open ge-
weest! Het gaat om de grens met Rho-
desië. 

De heer Van Hulst (CDA): De spoorlijn 
met Zuid-Afrika is opnieuw geopend. 
De spoorlijn tussen Zambia en Zuid-
Afrika is jaren lang gesloten geweest. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Zam-
bia heeft geen grens met Zuid-Afrika. 
Zambia heeft ook altijd toegegeven, 
dat het uit Zuid-Afrika is blijven impor-
teren, al heeft het getracht die impor-
ten tot de allernoodzakelijkste terug te 
brengen. 

De heer Van Hulst (CDA): Het gaat 
vooral over de export van Zambia. 

De heer De Gaay Fortman(PPR): Zuid-
Afrika gebruikt nauwelijks Zambiaanse 
goederen. 

De heer Van Hulst (CDA): Het gaat om 
de doorvoer naar andere landen. Het 
gaat erom of u de kern van mijn bewe-
ring wilt bestrijden, namelijk of Zam-
bia op het moment, dat... 

De heer De Gaay Fortman(PPR): Ik 
ging ervan uit, dat u de zaken correct 
in de Handelingen wilde hebben. Daar-
om wees ik erop, dat het niet juist is te 
stellen, dat Zambia de grens met 
Zuid-Afrika weer heeft geopend. Het 
heeft geen grens met Zuid-Afrika, het 
is altijd uit Zuid-Afrika blijven importe-
ren; het heeft zijn grens met Rhodesië 
weer geopend. 

De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de correctheid in de 
Handelingen merk ik op dat ik staande 
houd dat Zambia de handel met Zuid-
Afrika opnieuw versterkt en vergroot 
heeft. Als de heer De Gaay Fortman 

meent dat dit bestreden moet worden, 
dan heeft hij daar straks alle gelegen-
heid voor. 

Een Nederlandse scheepvaartonder-
neming neemt in Barcelona een grote 
hoeveelheid houwitsergranaten uit 
Canada aan boord en lost ze in Dur-
ban. Als in de Verenigde Naties ge-
sproken wordt over sancties tegen 
Zuid-Afrika, verklaart de West-Duitse 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
Hans Dietrich Genscher, nog geen 24 
uur later, en nog wel in het Europees 
Parlement, dat de Bondsrepubliek 
daaraan niet mee zal doen. 

Natuurlijk is er momenteel een opti-
male belangstelling voor Namibië, niet 
dat de wereld zich veel gelegen zal la-
ten liggen aan de één miljoen inwo-
ners van dat land, maar uranium heeft 
politiek veel groter magnetische kracht 
dan goud. Dat de Bondsrepubliek al 
sinds vele jaren Zuid-Afrika helpt met 
nucleaire kennis en installaties is evi-
dent. En 30 km van Kaapstad in Koe-
berg verrijst momenteel één der groot-
ste kerncentrales der wereld; kosten 
2500 miljoen gulden, kredietgever het 
Franse consortium Framatone, dat 
werkt met Frans, Belgisch, Amerikaans 
en ander kapitaal. 

Nu roept men allerwegen, ook in Ne-
derland, 'geen samenwerking op nu-
cleair gebied met Zuid-Afrika', maar 
zijn wi j ons wel bewust, dat wij hier-
mee minstens 15 jaar te laat zijn en dat 
Zuid-Afrika reeds nu onverkort tot de 
nucleaire mogendheden behoort? 
Men kan maatregelen voorstellen, 
maar Zuid-Afrika is ontoegankelijk 
voor internationale controle. Boven-
dien weet men in Zuid-Afrika dat veel 
Westerse landen niet zo gelukkig zijn 
met hun volstrekte afhankelijkheid van 
de Verenigde Staten voor hun nucleai-
re brandstofvoorziening. En dat ver-
hoogt bij hen de aantrekkelijkheid van 
een Zuid-Afrikaanse bron van verrijkt 
uranium. Conclusie: de situatie in Zui-
delijk Afrika is enorm gecompliceerd. 

Nog een enkele opmerking over Oe-
ganda. Het is nog niet zo lang geleden, 
dat Amin Nyerere uitdaagde voor een 
bokswedstrijd; Mohammed AM moest 
arbiter zijn. De Tanzaniaanse President 
ging er niet op in en moest dit boeten 
met een inval in zijn land. Volgens Am-
nesty International heeft Amin al meer 
dan 300.000 mensen laten ombren-
gen. Ik vraag aan de Regering of er op 
internationaal gebied al eens sancties 
tegen Oeganda zijn overwogen. 

Nu ik toch Amnesty International 
heb genoemd, deze organisatie heeft 
aangetoond, dat er ook op Cuba nog 
meer dan 3000 politieke gevangenen 
zijn, waarvan velen tot 20 jaar zijn ver-

oordeeld. De jongerenorganisaties 
van de Franse socialistische partij wei-
gerden om op het wereldjeugdfestival 
op Cuba present te zijn. Oud-minister 
Pronk kreeg een uitnodiging om aldaar 
als eregast aanwezig te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Vanzelfspre-
kend geef ook ik aandacht aan Bestek 
'81, al voel ik er niets voo rom het ge-
hele stuk tegen een röntgenlamp van 
de kritiek te houden. Ik beperk mij , zij 
het uitvoerig, tot een enkel aspect, met 
als cruciale vraag, of Marie inderdaad 
wijzer wordt van Bestek '81. 

Rekening houdend met een aantal 
door de CDA-fractie in de Tweede Ka-
mer aangebracht correcties, is mijn 
fractie bereid, deze vraag, althans in 
hoofdlijnen, bevestigend te beant-
woorden. De door de Regering voor-
gestelde maatregelen, om meer tot 
een financieel evenwicht te komen, lij-
ken ons verantwoord. Als ik straks kri-
tische opmerkingen ga maken, moe-
ten deze gezien worden in het licht van 
onze waardering. Alvorens ik tot mijn 
speciale thema, de arbeidsmarktpro-
blematiek overga, eerst enkele opmer-
kingen vooraf. 

Niemand zal kunnen ontkennen, dat 
in Nederland de arbeidskosten uitzon-
derlijk hoog zijn geworden en dat dat 
één van de oorzaken is waardoor Ne-
derlandse bedrijven niet meer tegen 
de buitenlandse concurrentie zijn op-
gewassen. Ook is evident, dat deze ho-
ge arbeidskosten stimuleren tot het 
zoeken en toepassen van arbeidsbe-
sparende methodes, die bij een gerin-
gere hoogte van de arbeidskosten als 
te kostbaar ongebruikt zouden blijven. 

Verbetering van de rentabiliteit van 
ons bedrijfsleven moet in de eerste 
plaats gezien worden als het middel 
om geen arbeidsplaatsen nodeloos 
verloren te laten gaan. Mijn politieke 
vriend, de heer Terwindt zal hier nader 
op ingaan. Het investeringsklimaat in 
Nederland is misschien wel om over 
naar huis te schrijven, maar niet om 
over naar het buitenland te schrijven. 
De Bondsrepubliek slaat ons in dit op-
zicht op vele fronten. De werkloosheid 
zou men volksvijand nummer één kun-
nen noemen, mits wi j inzien, dat werk-
loosheid exponent is van dieper lig-
gende factoren. Het facet van de werk-
loosheid, dat ik thans naar voren wil 
brengen, sluit geheel aan bij de rede 
die ik namens mijn fractie hield bij het 
optreden van het kabinet-Van Agt. Be-
stek '81 wijdt een apart hoofdstuk aan 
de arbeidsmarktproblematiek, dat in 
de titel van 'gerichte maatregelen' 
spreekt. Ik ben stellig niet zonder waar-
dering voor dit hoofdstuk. Maar toch 
geeft het mijns inziens meer een regis-
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tratie van de situatie, dan een pakket 
van gerichte maatregelen. 

De voorgestelde maatregelen zijn 
naar mijn opvatting te veel in algeme-
ne termen gesteld, zoals: het huidige 
arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntensiveerd; het kabinet komt tot 
een heroverweging van het begrip 
passende arbeid. En nogal optimis-
tisch merkt de Regering dan op, dat 
haar maatregelen, gericht op een ver-
betering van de arbeidsmarkt, een on-
misbare bijdrage leveren aan de be-
strijding van de werkloosheid. Ook de 
discussienota van het CNV over het ar-
beidsvoorwaardenbeleid '79 onder-
kent mijns inziens onvoldoende de 
ernst van de problematiek die ik hier 
aan de orde zal stellen. In het veelszins 
uitstekende geschrift van het CDA. 
'Gespreide Verantwoordelijkheid' 
vindt de Regering misschien toch eni-
ge indicaties, waarmee zij haar voor-
deel kan doen. 

Ik wi l thans beginnen met enkele 
praktijkvoorbeelden. In dit voorjaar 
sprak ik op een politieke vergadering 
in één der grote centra van onze indus-
trie. Vanzelfsprekend gaf ik een analy-
se van de werkloosheid. Na de pauze 
was er de gebruikelijke vragenstellerij. 
Er bleken twee directeuren van grote 
bedrijven in de zaal te zijn. Een van 
hen gaf mij een compliment voor mijn 
analyse van het werkloosheidsvraag-
stuk, maar hij had wel een klein be-. 
zwaar: van mijn hele betoog klopte in 
de praktijk, geen woord. 'Geeft u mi j ' , 
zo riep hij uit, 'vanavond nog honderd 
arbeiders die enigermate geschoold 
zijn, dan heb ik morgen werk voor 
hen'. Als spreker sta je dan volstrekt 
voor joker, temeer omdat het hier niet 
over een incident gaat, maar over een 
symptoom. Alle studies van hele, hal-
ve en kwart economen over de theore-
tische vraag, of bedrijfswinsten ook 
nieuwe arbeidsplaatsen creëren, bre-
ken eenvoudig kapot op de keiharde 
praktijk van de onvervulde arbeids-
plaatsen. Daarmee dreigen ook de 
studies over vervroegde pensionering 
zinloos te worden, indien er niet eerst 
scherpe maatregelen worden getrof-
fen, dat de openvallende plaatsen in-
derdaad door werklozen worden inge-
nomen. We hebben nu al enige praktijk-
ervaring met de bouw. 

Nog niet de helft van de arbeids-
plaatsen in de bouw, die werden ver-
laten door vervroegd gepensioneer-
de bouwvakkers, is weer bezet door 
een andere bouwvakker. Dit blijkt uit 
een onderzoek door het Ministerie van 
Sociale Zaken naar het experiment 
met vervroegde uittreding in de bouw. 

Hun arbeidsplaatsen werden voor 
slechts 46 procent weer bezet. Is deze 
situatie wellicht mede te verklaren, 
omdat er volgens de controleurs van 
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid 
maffia-achtige toestanden in de bouw 
plaatsvinden? De controleurs worden 
bedreigd, zelfs met wapens. 

Volgens directeur drs. P. J. van Leer-
sum van het Sociaal Fonds is al over 
de afgelopen tweeënhalf jaar gecon-
stateerd dat bij een tiental koppelba-
zen voor een bedrag van f 40 miljoen 
aan sociale premies en loonbelasting 
is ontdoken. Deze gegevens zijn door 
het SFB bekendgemaakt bij de presen-
tatie van het jaarverslag over 1977. 
Een ander misdadig verschijnsel, 
waarmee het fonds veelvuldig gecon-
fronteerd wordt, is het drukken en in 
omloop brengen van vervalste vakan-
tiezegels. 

Verleden week is er nog voor f 1 
min. aan vakantiezegels gestolen. Voe-
gen wi j hier nog aan toe dat het aantal 
ziektemeldingen in de bouw steeds 
toeneemt. De zaak van de betonfabriek 
in Ede, kwam zelfs voor de televisie en 
kreeg veel aandacht. Ik wi l er niet te 
diep op ingaan, want de Regering en 
het volk weten er van. Op het ogenblik 
hoort men dat de werknemers wel 
kwamen toen het voor de televisie was 
geweest en het algemeen bekend was. 
Ik heb het nagegaan, maar het blijkt 
dat er toen werkenden hebben gesolli-
citeerd, met het oog op positieverbete-
ring. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben in 
staat de gegeven voorbeelden met ve-
le te vermeerderen, ook uit Amster-
dam. Ik wi l nu nog slechts aantonen, 
hoe generaal het probleem is. Het 
'Maandverslag Arbeidsmarkt' septem-
ber 1978 - een uitgave van het Minis-
terie van Sociale Zaken - verschaft 
over deze problematiek veel gege-
vens, waarbij ik twee kanttekeningen 
maak. 

De eerste is, dat deze gegevens nu, 
één a twee maanden later, reeds ach-
terhaald zijn. Ik vraag aan de Regering 
of het juist is, dat het aantal onvervul-
de vacatures in de maand oktober met 
5500 is toegenomen. In de tweede 
plaats kom ik tot een kritische benade-
ring van bedoeld maandverslag. Het 
maandverslag constateert te recht dat 
er naast de 210.000 officieel als werk-
loos geregistreerden nog 23.000 per-
sonen zijn ingeschreven die zich be-
schikbaar stellen voor een gedeelte-
lijke dagtaak. Ik vraag de Regering, of 
hier nog niet bijgerekend moeten wor-
den 10.000 werkloze gastarbeiders. Is 
het vervolgens juist, dat het aantal ille-
gale gastarbeiders tussen de 5000 en 

10.000 ligt? Acht de Regering het even-
eens juist, dat weliswaar het aantal ge-
registreerde onvervulde vacatures ca. 
60.000 is, maar dat hier nog bijgeteld 
dienen te worden de niet geregistreer-
de vacatures, met name in kleinere be-
drijven en middenstand, en dat dit 
aantal ook nog wel eens 60.000 of zelfs 
veel meer kan bedragen? 

Als de Regering met mij eens is, dat 
we in Nederland zo langzamerhand 
voor een arbeidsmarktsituatie staan, 
die van de gekke is, moeten wij dan 
onze aandacht niet verleggen van het 
werkloosheidsprobleem naar het on-
derbemanningsprobleem en in som-
mige gevallen zelfs naar het onbeman-
ningsprobleem? Ik vraag de Regering 
of zij ons kan zeggen, hoe lang nog de 
Nederlandse bevolking het zich kan 
permitteren, dat een steeds kleiner 
wordend aantal actieven de lasten 
draagt van een groeiend aantal inac-
tieven en dat terwijl er misschien op 
het ogenblik nog voor 60.000 a 100.000 
mensen werk ligt te wachten. Kan de 
Regering zeggen, hoe ver zij is geko-
men met haar heroverweging van het 
begrip passende arbeid? 

Ik moet de Regering mededelen, dat 
mijn fractie niet wenst te berusten in 
de situatie van én toenemende werk-
loosheid én een toename van onver-
vulde arbeidsplaatsen van duizenden 
per maand tegelijk. Vandaar mijn 
vraag, of de Regering bereid is om bij 
voorbeeld twee keer per jaar aan de 
Kamer een overzicht te verschaffen 
van het effect van de door haar getroffen 
maatregelen. En mocht dit effect on-
voldoende zijn, dan vragen wi j om na-
dere maatregelen, die een eind maken 
aan een situatie die ik belachelijk zou 
kunnen noemen als ze niet zo ernstig 
was. 

Ik wil hier ook nog de suggestie van 
Groenevelt ter sprake brengen. Door 
het instellen van een vrije vri jdagmid-
dag, wil hij het werkloosheidspro-
bleem te lijf gaan. Een econoom der 
Vrije Universiteit, prof. A. van Doorn, 
zegt hierover dat Groenevelts voorstel 
niets maar dan ook niets te maken 
heeft met de bestrijding der werkloos-
heid. Hij typeert de vrije vri jdagmid-
dag als het eerlijk verdelen van de 
werkgelegenheid volgens de 5 decem-
ber-ideologie. Wat is het oordeel der 
Regering over de opvattingen van 
Groenevelt en over de reactie van Van 
Doorn? 

Een gezaghebbend man, die elk jaar 
in de discussie participeert, is dr. Zijl-
stra. De Regering kent zijn opvattin-
gen, ook hetgeen hij aandraagt om de 
werkloosheid te bestrijden. Ik ga er 
verder niet op in, maar misschien wil 
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de Regering wel een reactie geven op 
zijn opvattingen. 

Het lijkt mij goed, dat in een demo-
cratie als de onze wordt nagedacht 
over het vraagstuk van de werkloos-
heid en dat men oplossingen aan-
draagt, dus ook van buiten het parle-
ment. Ik verwacht dat de Regering een 
antenne heeft voor deze signalen, of zij 
nu komen van Groenevelt, van Van 
Doorn of van Langman van de ABN. 
De heer Langman ontwikkelt een be-
paalde stelling, die hij onderbouwt 
met een zeer interessante theorie. Ik 
mag aannemen dat de Regering ook 
de opvatting van Langman kent, dat er 
zo'n 200.000 arbeidsplaatsen extra 
zouden kunnen zijn als er niet zwart 
gewerkt werd. Hij baseert zijn theorie 
op de geldcirculatie, omdat zwarte ar-
beid in bankbiljetten wordt uitbetaald. 
Kan de Regering een reactie geven op 
deze theorieën? 

In veel breder verband stelt de top-
man van de Rabobank, de heer Dui-
senberg, de zaak door niet slechts de 
werkloosheid, maar eigenlijk ook de 
gehele ombuigingsoperatie der Rege-
ring te analyseren. Het heeft mij ver-
heugd, dat ook de heer Zoon aandacht 
heeft besteed aan de rede van de heer 
Duisenberg. Ik vind het wel jammer, 
dat velen over deze rede oordelen -
om misverstand te voorkomen, zeg ik, 
dat dit natuurlijk niet voor de heer 
Zoon geldt - zonder deze in extenso 
gelezen te hebben. Afgaande op de 
krantekoppen schreeuwen sommigen 
nu al: Zelfs een ex-socialistisch Minis-
ter uit het kabinet-Den Uyl - misschien 
is het beter te zeggen: ex-Ministervan 
socialistische herkomst - steunt nu het 
kabinet-Van Agt. 

Ik meen, dat de rede van de heer 
Duisenberg daar te gecompliceerd 
voor is. Dat neemt niet weg, dat zijn 
analyse van het teruglopen der aard-
gasbaten, de matiging van de groei 
der collectieve uitgaven, het realisti-
sche van een langdurige jaarlijkse ach-
teruitgang van de reële inkomens, de 
verslechterde positie van onze beta-
lingsbalans, de versterking van onze 
concurrentiepositie, de rechtstreekse 
bevordering van de niet gasgebonden 
export en de investeringen die de in-
frastructuur voor de export kunnen 
verbeteren, dus dat al deze suggesties 
door het kabinet-Van Agt toch zeker 
niet zullen zijn ervaren als een dolk-
stoot in de rug, maar wellicht toch wel 
als een bemoedigende knipoog van 
een oud-gezagsdrager. 

Ik kom te spreken over het laatste 
onderwerp, de defensie. Ook na alles 
wat er bij de algemene politieke be-

schouwingen en daarna in de Tweede 
Kamer over de defensie en speciaal 
over de kernbewapening gezegd is, 
bestaat er bij mijn fractie behoefte aan 
om onze gedachten en gevoelens aan 
de Regering kenbaar te maken. 

Over de bekende slogan van het ln-
terkerkelijk Vredesberaad 'de kernwa-
pens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland' moet toch nog wel een en 
ander opgemerkt worden, want an-
ders degraderen wij een goed bedoel-
de uitspraak tot een kreet, met het ge-
vaar in een sfeer van demagogie te-
recht te komen. Gesteld al, dat de we-
reld, dus Oost en West, bereid zou zijn 
vandaag alle kernwapens te vernieti-
gen, dan nog laat zich één gegeven 
nimmer vernietigen: dat is de techno-
logische kennis om morgen weer met 
de produktie van deze wapens te be-
ginnen. Kennis laat zich nimmer ecar-
teren. Sinds de mensheid eenmaal ge-
geten heeft van de boom der kennis 
van dit kwaad, kan men deze kennis in 
de menselijke geest onder geen be-
ding meer uitroeien. 

Vervolgens wordt, natuurlijk vol-
strekt onbedoeld, bij het volk de sug-
gestie gewekt, dat door de vernieti-
ging van de kernwapens een eventu-
ele oorlog met conventionele wapens, 
een redelijk aanvaardbaar humaan be-
drijf is geworden. Het is dan ook op-
merkelijk, dat men in dit verband vrij-
wel alleen de steden Horisjhima en 
Nagasaki hoort noemen, maar zelden 
Dresden, vernietigd in de nacht van 12 
op 14februari 1945 met uitsluitend 
conventionele wapens. Men heeft het 
aantal doden lange tijd gepoogd ver-
borgen te houden, maar een nauwkeu-
rige bestudering van de gegevens 
brengt ons op een getal van 200.000 a 
350.000 doden, waarbij nog de duizen-
den verminkten komen. En de ellende 
van de Vietnam-oorlog, zonder nucleai-
re wapens, ligt nog vers in het geheu-
gen. 

Als Nederland zou beginnen met 
een definitief en absoluut afwijzen van 
He kernwapens, laten zich enkele vra-
gen moeilijk onderdrukken. De eerste 
vraag is wel, of een elimineren van de 
kernwapens uitbreiding van de con-
ventionele bewapening en vooral per-
fectie van de wapensystemen vereist. 
Als men deze vraag positief beant-
woordt, betekent dit een verhoging 
der defensiebegroting van wellicht 
een miljard of meer per jaar. Ik kan dit 
natuurlijk moeilijk schatten. En de de-
fensieminister in Nederland die dit 
durft voorstellen, moet nog geboren 
worden. De tweede vraag is, of dege-
nen die de kernwapens uit Nederland 
willen hebben, zelf tot een belangrijk f i -

nancieel offer ten bate van de conven-
tionele bewapening bereid zijn te 
brengen. Deze vraag moeten wi j maar 
liever in het geheel niet stellen. 

Van grote importantie lijkt mij de 
vraag, of het wezenlijk ethisch verant-
woord is, om een vacuüm te scheppen 
in het Atlantisch defensiesysteem. En 
dat vacuüm zou dan Nederland heten. 
Is dit ethisch verantwoord tegenover 
al die landen, waarmee wi j door een 
democratische gezindheid, in de EEG 
en in het Atlantisch bondgenootschap 
zo nauw verbonden zijn? Voor mijn 
fractie is het antwoord op deze vraag 
duidelijk. Weliswaar zeggen de groe-
pen, dat een volstrekt afzien door Ne-
derland van kerwapens, absoluut 
moet impliceren, dat Nederland ook 
niet mag schuilen onder de atoompa-
raplu van anderen, speciaal van de 
Verenigde Staten. 

Ik wi l zeker niet te kort schieten in 
waardering van de goede bedoeling 
van deze opvatt ing; maar het is èn the-
oretisch èn praktisch een krakemikkige 
stelling, waarmee bij voorbeeld de 
Verenigde Staten nauwelijks rekening 
kunnen houden. Sinds 1945 tot heden 
hebben wi j een periode gehad van af-
wezigheid van grote Europese oorlo-
gen; een derde wereldoorlog bleef ons 
tot op dit moment bespaard. Zou het al 
te vermetel zijn om te veronderstellen, 
dat de bereidheid van het Westen, om 
een hoge verzekeringspremie te beta-
len in de vorm van de jaarlijkse defen-
siebegroting, toch een bijdrage is ge-
weest aan de situatie van afwezigheid 
van oorlog? Niemand zal ooit in staat 
zijn de absolute waarheid van deze 
stelling te bewijzen. Het risico om tot 
eenzijdige ontwapening over te gaan, 
gegrond op de wankele hoop, dat ook 
dan oorlogen uit zullen blijven, achten 
wi j met het zicht op de wereld onver-
antwoord. 

Wij behoren niet tot die groep Ne-
derlanders die nu al op de hoek van ie-
dere straat een Russische soldaat zien 
staan; maar wi j behoren ook niet tot 
degenen die het woord Warschau-pact 
niet kunnen spellen. In de afgelopen 
weken heb ik een poging gedaan om 
de zojuist verschenen uitgave van de 
Military Balance te bestuderen. Het 
zou van grote zelfoverschatting getui-
gen als ik zei, dat ik alles uit deze publi-
katie had gegrepen. Het toch betrekke-
lijk vele dat ik er wel uit heb begrepen, 
schokt mij echter tot in het diepst van 
mijn wezen. Deze schok is mede ver-
oorzaakt door een zojuist verschenen 
boek op mijn vakgebied, de pedago-
giek. Het boek heet 'Padagogik' en is 
het resultaat van de samenwerking 
van opvoedkundigen uit de Sovjet-
Unieende D.D.R. 
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Eén der opvoedingsdoelen is de 
jeugd te doordringen van de geweldi-
ge militaire macht van de Sovjet-Unie 
en de met haar verbonden staten. Ik 
zou veel kunnen citeren, maar dat zal ik 
niet doen. Men zou zich eens moeten 
indenken dat een Nederlands minister 
van onderwijs aan de scholen voor-
schrijft dat het levensdoel van de leer-
lingen dient te zijn de versterking van 
het Atlantisch Bondsgenootschap. 
Toch is het ' ja' dat wi j als christen-de-
mocraten uitspreken tegen het Atlan-
tisch pact, verre van een soort hallelu-
ja. In deze gebroken, verscheurde en 
gelittekende wereld, waarin internati-
onale verdragen soms als vodjes pa-
pier verscheurd worden, zien wi j ons 
in de letterlijke zin door de nood ge-
dwongen een defensiesysteem op te 
bouwen dat op zijn minst respect dient 
af te dwingen. Anderzijds zijn wi j er 
ons meer dan ooit van bewust, dat het 
totale wapentuig, dat op dit moment in 
de wereld aanwezig is, in staat is de 
gehele mensheid vele malen uit te 
roeien. Daarom mag de vraag, of het 
zin heeft om elk jaar opnieuw daar 
toch weer met miljarden Nederlandse 
guldens aan mee te doen, niet in ons 
hart verstikt worden. 

Dit impliceert, dat wi j enerzijds van 
deze Regering veel verwachten, name-
lijk dat de Regering beseft welke een 
verscheurdheid deze problematiek in 
het Nederlandse volk oproept. De 
jeugd van heden, levend zonder enige 
herinnering aan de fascistische over-
heersing, begrijpt maar heel weinig 
van onze defensie-inspanning. Toch 
dienen wi j de Regering ook een groot 
vertrouwen te geven. Wij verwachten 
dat de Regering zich op internationaal 
gebied met kracht zal inzetten, om, 
met behoud van onze defensiemacht, 
te komen tot wapenbeheersing, tot be-
perking en zo mogelijk tot alzijdige, 
dus niet eenzijdige, uitbanning der 
atoomwapens, tot een alzijdig, dus 
niet eenzijdig, gecontroleerd verdrag 
om geen nieuwe typen atoomwapens 
in produktie te nemen. 

De heer Vermeer (PvdA): Mag ik in dit 
verband aan de heer Van Hulst vragen 
of de fractie van het CDA achter de 
motie-Aantjes met betrekking tot de 
afremming van de nucleaire bewape-
ning staat? Ik zal de motie niet voorle-
zen omdat zij naar ik aanneem bekend 
is. Deze vraag is in dit verband, politiek 
gesproken, toch wel een heel belang-
rijke vraag. 

De heer Van Hulst (CDA): Ik vind de 
vraag belangrijk, maar ik meen dat 
mijn antwoord heel duidelijk is. 

De heer Vermeer (PvdA): Als u het ex-
pliciet zegt, wordt het nog veel duide-
lijker. 

De heer Van Hulst (CDA): Ik heb met 
grote nadruk gezegd dat wi j verwach-
ten dat deze Regering al het mogelijke 
zal doen op internationaal gebied, dat 
zij zich ervoor zal inzetten om te ko-
men tot wapenbeheersing, tot beper-
king en zo mogelijk tot alzijdige en dus 
niet eenzijdige uitbanning van de 
atoomwapens, tot een alzijdig en dus 
niet eenzijdig controlerend verdrag 
om nieuwe typen atoomwapens in 
produktie te nemen. Ik geloof dat dit 
heel duidelijk is. 

De heer Vermeer (PvdA): Dan bent u 
het dus niet met de motie-Aantjes 
eens. Dat is mijn conclusie. 

De heer Van Hulst (CDA): Dieconclu-
sie is natuurlijk voor uw rekening. Ik 
geef geen privé mening. Ik spreek na-
mens mijn fractie en dit is de mening 
van mijn fractie. Wij hopen dat de Re-
gering in dit opzicht alle mogelijke ac-
tiviteiten zal betonen. 

De Regering zegt terecht in het re-
geerakkoord van 26 december 1977, 
dat er een einde moet komen aan de 
wedloop van kernwapenen, wil de 
mensheid overleven. Wij staan mo-
menteel voor de vraag of de mensheid 
nog wel een kans heeft zich zelf te 
overleven. Wij zijn nog nooit vóór een 
vraag van een dergelijke importantie 
gesteld. 

Wij zujlen ons in de komende maan-
den bezighouden met de uiterst belang-
rijke zaak, of bepaalde groepen een 
kwart of een half procent groei moeten 
inleveren. Maar wat is een dergelijk 
probleem vergeleken bij dat van het 
zijn of niet zijn van het menselijk ge-
slacht? En toch brengt onze verant-
woordelijkheid als parlementariër met 
zich dat wij ook aan de vragen van een 
half of een kwart procent en vragen 
van de nullijn de meeste aandacht ge-
ven. Maar laten wi j niet de verhoudin-
gen uit het oog verliezen. Omdat in-
derdaad het voortbestaan der mens-
heid op het spel staat, ben ik betrekke-
lijk uitvoerig op de defensievragen in-
gegaan. 

Dat geeft mij bovendien de vrijmoe-
digheid te eindigen met een voorbeeld 
dat ik in het geschrift 'Situations' van de 
existentialist Jean Paul Sartre vond, 
een voorbeeld dat wellicht des te ster-
ker gaat spreken als wi j denken, dat 
1979 het jaar van het kind is. 

Sartre verhaalt ons in 'Situations' 
van een klein meisje, dat op kousevoe-
ten in de schemering een tuin binnen-
sluipt. Zij is geïntrigeerd door de vraag, 
hoe de tuin eruit ziet als zij er zelf niet 
in is. Het kind besefte nog niet, dat nog 

nooit iemand een lege tuin heeft ge-
zien; er is altijd minstens één toe-
schouwer. In de lijn van dit meisje vra-
gen sommige mensen zich af, hoe de 
planeet aarde eruit zal zien als de 
mensheid uitgeroeid zal zijn, als de 
aarde chaos, watohoewa bohoe, zoals het 
Oude Testament dat in Genesis noemt, 
is. Maar een dergelijke vraag, hoe de 
aarde er dan uit zal zien, is zonder zin, 
is non sens. Dat betekent echter nog 
niet dat de vraag nonsens is. De we-
reld is pas dan ten volle schepping 
Gods, als zij bewoond wordt door 
mensen die het beeld van de Schepper 
dragen. 

Het is de taak van deze Regering om 
in samenwerking met oost en west, 
met noord en zuid te bevorderen dat 
de mensheid zich geen vragen meer 
behoeft te stellen, die zonder zin zijn. 

Het bewoonbaar maken van de aar-
de, het leefbaar maken van deze we-
reld voor ons en voor onze kinderen is, 
al is het in nog zo bescheiden mate, 
mede gelegd in de handen der regerin-
gen. Ook deze Regering is rentmeester 
van de schepping. 

De vergadering wordt van 13.17 uur 
tot 14.15 uur geschorst. 

De heer Terwindt 

D 
De heer Terwindt (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Miljoenennota 1979 is, 
uiteraard, geschreven in het kader van 
een meerjarenraming en tegen de ach-
tergrond van het sociaal-economisch 
en financieel beleid van de Regering, 
zoals dat in grote lijnen is ontwikkeld 
en neergelegd in 'Bestek '81 ' . Hoewel 
dit een nota is en het geen gewoonte is 
in deze kamer om over nota's te be-
raadslagen, is het onder de huidige 
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omstandigheden niet wel mogelijk de-
ze nota buiten beschouwing te laten. 

De Miljoenennota 1979 en Bestek '81 
zijn geschreven in het licht van inter-
nationale ontwikkelingen, waarvan 
een zo open economie als de onze zich 
niet kan isoleren. Zij zijn beide, uiter-
aard, geformuleerd tegen de achter-
grond van ontwikkelingen die in Ne-
derland bij ongewijzigd beleid zouden 
zijn te verwachten en die een ernstige 
bedreiging van onze welvaart inhou-
den. 

Centraal in de doelstellingen van Be-
stek '81 staat het streven om de werk-
loosheid terug te dringen naar het ge-
tal van 150.000 en om de inflatie te 
temperen tot ten minste het peil van 
onze belangrijkste handelspartner, de 
Bondsrepubliek Duitsland. Beide doel-
stellingen hebben onze instemming, 
waarbij wi j ons overigens realiseren 
hoe groot de inspanning en de offers 
zullen zijn, die men zich zal moeten ge-
troosten om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Er is nogal wat kritiek losgekomen 
op wat de filosofie van Bestek '81 zou 
zijn. Veel van deze kritiek hebben wi j 
nogal eens voorbarig gevonden. Be-
stek '81 moet niet worden gezien als 
een integraal beleidsprogramma. Het 
wi l voorwaarden scheppen waaronder 
een gericht sociaal-economisch beleid 
in de komende jaren kans van slagen 
krijgt. 

Door de wijze waarop Bestek '81 in 
de Tweede Kamer behandeld is en ook 
door de publiciteit welke daaraan werd 
gegeven is te veel de nadruk gelegd op 
de wijzigingen, die men voorstond. Na 
het debat is er bij velen in den lande de 
indruk blijven hangen dat de noodzaak 
tot bezuiniging op zijn minst onduide-
lijk is geworden. De politieke argu-
menten hebben geprevaleerd boven 
de financieel-economische. 

Ik wil hiermee niet zeggen dat wi j 
ons zouden willen distantiëren van 
moties die door onze collega's uit het 
CDA zijn ingediend en aanvaard. Inte-
gendeel! Wij vinden het alleen maar 
getuigen van wijs beleid als de Kamer 
er op aandringt, alles in het werk te 
stellen om met het bedrijfsleven te on-
derzoeken of er andere, misschien be-
tere, methodes zijn die in het overleg 
door de sociale partners kunnen wor-
den afgesproken en die tot betere re-
sultaten zouden kunnen leiden. 

Ik denk dat in de totale discussie 
rond Bestek '81 in feite geen echte me-
ningsverschillen bestaan over de nood-
zaak van: 

- herstel van de rentabiliteit van het 
bedrijfsleven, met name ten behoeve 
van onze concurrentiepositie en de 
werkgelegenheid; 

- herstel van de mobiliteit op de ar-
beidsmarkt; 

- afneming van de groei van de 
overheidsuitgaven en de zorg voor be-
houd van de koopkracht, zeker voor de 
laagstbetaalden, zowel werkenden als 
uitkeringsgenietenden. 

Maar toch meen ik dat de Tweede 
Kamer aan duidelijkheid ook over de 
volstrekte noodzaak van Bestek '81 
toch nog te kort is geschoten. Te veel 
werd en wordt in discussies, plannen, 
voorstellen en dergelijke het totale 
ombuigingsplan Bestek'81 losgekop-
peld van de doelstellingen die ermee 
worden gediend: terugdringen van de 
werkloosheid en inflatie en herstel van 
evenwichtige economische verhou-
dingen. Als de ombuigingen zelf om 
politieke redenen ter discussie worden 
gesteld, moet duidelijk zijn dat soci-
aal-economische verbanden en conse-
quenties zich niets aantrekken van po-
litieke voorkeuren en hoogstandjes. 
Wij constateren dat de meerderheid 
van de Tweede Kamer na uitvoerige 
behandeling en de nodige toevoegin-
gen via moties zich moreel aan Bestek 
'81 wil binden, zeker voor 1979. Aan die 
morele binding heeft de CDA-fractie te 
recht een aantal verlangens gekop-
peld. 

Samengevat gaat het er daarbij om 
dat wi j als CDA-fractie ten volle wil len 
meedoen indien wij weten dat de om-
buigingslasten zo rechtvaardig moge-
lijk worden verdeeld en als er door de 
Regering meer direct zicht wordt ge-
boden op de perspectieven voor de 
werkgelegenheidsverbetering. Daar-
toe is ook de medewerking van de so-
ciale partners vereist. 

In de Tweede Kamer is afgesproken 
dat de Regering bij de sociale partners 
aandacht zou vragen voor de mogelijk-
heid van vermindering van de prijs-
compensatie enerzijds en aftopping 
van de prijscompensatie anderzijds. 
Daarbij ware de opbrengst te bestem-
men voor bij voorbeeld vervroegde 
uittreding, zodat de werkloosheid zou 
kunnen teruglopen. 

Er is in de afgelopen weken druk 
overleg geweest om deze gedachten 
een redelijke kans van slagen te geven. 
In woord en geschrift heeft de minister 
van Sociale Zaken bouwstenen aange-
dragen om een aantal zaken in de 
Stichting van de Arbeid bespreekbaar 
te maken. Ook andere organisaties - ik 
noem hier het CNV - hebben pogin-
gen gedaan om constructieve ge-

dachten op tafel te leggen. Het zou 
aantrekkelijk zijn om hier op een aantal 
suggesties die van verschillende zij-
den in de laatste weken zijn gedaan in 
te gaan, want we raken hier natuurlijk 
een van de meest essentiële voor-
waarden voor het slagen van Bestek 
'81. Helaas is hetgeen velen vreesden 
toch waarheid geworden. 

Minister Albeda heeft in de Stichting 
van de Arbeid gisteravond opnieuw 
zijn uiterste best gedaan om over aller-
lei zaken constructieve voorstellen te 
doen. Hij is niet met lege handen het 
stichtingsoverleg ingegaan. Onzefrac-
tie betreurt het in hoge mate dat het zo 
gelopen is. Het zou voor de aanpak 
van de immense problemen waarvoor 
wi j staan van de grootste waarde zijn 
geweest als men in goed overleg uit 
deze problematiek had kunnen komen. 
Wij willen de hoop uitspreken dat nu 
men in de bedrijfstakken gaat onder-
handelen, men zich van de verant-
woordelijkheid bewust is die men te 
dragen krijgt. 

Onze vraag is nu of het kabinet onze 
taxatie deelt, dat genoemde consultatie 
afgelopen vrijdag en gisteravond niet 
datgene heeft opgeleverd, wat de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
voor ogen stond? Welke conclusies 
trekt het kabinet daaruit? Is de conclu-
sie dat de ombuigingsoperatie naar 
omvang volledig moet worden door-
gevoerd nu onontkoombaar? 

Nadat ik tot nu toe vooral gesproken 
heb over Bestek '81 en de uitvoering 
daarvan, zal ik thans een aantal op-
merkingen gaan maken, welke meer 
specifiek op de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1979 betrekking hebben. 

Wij zijn het met de Regering eens, 
dat aan een drastische ombuiging in 
de ontwikkeling van de collectieve uit-
gaven in de komende jaren niet valt te 
ontkomen. De vooruitzichten voor 
1979 zijn wat dit betrefterg illustratief. 

Een nog enigszins verdere stijging 
van de collectieve-lastendruk in combi-
natie met een begin van de ombui-
gingsoperatie kan niet verhinderen, 
dat de financieringsbehoefte van de 
overheid voor 1979 toch nog tot uit-
zonderlijke hoogte oploopt. De om-
vang van het financieringstekort baart 
mijn fractie ernstige zorgen. Die zor-
gen zijn er in de laatste week niet min-
der op geworden. Wij hebben kennis 
genomen van de conclusies van de 
commissie voor het economische be-
leid van de OESO, waarbij geconsta-
teerd werd, dat in de westerse indus-
trielanden de groei in 1979 wat trager 
zal zijn. Voeg daarbij de berichten over 
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de verslechterende positie van onze ei-
gen betalingsbalans, dan is er op-
nieuw geen reden tot optimisme. 

De Regering onderschrijft het stand-
punt van onder meer de studiegroep 
Begrotingsruimte, dat het f inancie-
ringstekort van de totale overheid op 
middellange termijn niet meer dan 4 a 
5% van het nationale inkomen mag 
bedragen en dat een ontwikkeling in 
de richting van het laagste cijfer wen-
selijk is. De ramingen voor 1979 zijn 
met deze opvatting evenwel geenszins 
in overeenstemming. Het financierings-
tekort van de gehele overheid komt 
uit op 6% van het nationale inkomen 
(voor het Rijk 4'/2% en voor de lagere 
overheid 11/i%). 

De Regering rechtvaardigt deze af-
wijking door erop te wijzen, dat voor 
een overgangsperiode een tijdelijk 
hoger tekort kan worden aanvaard. 

Het komt ons voor, dat deze recht-
vaardiging alleen acceptabel is, wan-
neer aannemelijk kan worden.gemaakt 
dat in de daarop volgende jaren een 
terugkeer naar meer aanvaardbare 
proporties ook werkelijk zal kunnen 
plaatsvinden. Wij hebben daarover 
grote twijfels. Waarom zal wat voor 
1979 niet schijnt te lukken, in de daar-
opvolgende jaren zoveel gemakkelij-
ker worden gerealiseerd? Wil de Rege-
ring met de haar thans bekende gege-
vens daar nog eens op ingaan? 

De Regering geeft wel een raming 
van de uitgavenontwikkeling in de ko-
mende jaren tot en met 1981 (Miljoe-
nennota, tabel 5.2 blz. 42) waaruit een 
drastische afzwakking van de relevan-
te uitgaven spreekt. Een meerjarig 
beeld over de ontvangsten en begro-
tingstekort ontbreekt evenwel. Hieraan 
ten grondslag ligt het oordeel van de 
Regering dat de concrete invulling van 
het macro-economische beleid ten 
aanzien van belastingen, sociale pre-
mies en aanvullende maatregelen 
steeds van jaar op jaar zal moeten 
worden bezien. 

De Regering stelt voorts dat een in-
tegrale cijferopstelling voor de jaren 
na 1979 zekerheden suggereert die in 
werkelijkheid niet aanwezig zijn. Na-
tuurlijk zal van jaar op jaar ruimte 
moeten bestaan voor bijstelling van 
het beleid op grond van wijzigingen in 
omstandigheden en inzichten. Dit mag 
echter een bezinning over meerdere 
jaren en een zo goed mogelijke verta-
ling van de weerslag hiervan in bedra-
gen niet in de weg staan. Dit behoeft 
helemaal geen zekerheden te suggere-
ren, maar kan wel de onzekerheid ver-
kleinen die bestaat wanneer, zoals nu, 
helemaal niets wordt gezegd. 

Natuurlijk, die voorziene geringere 
uitgavenstijging voor de jaren 1980 en 
1981 draagt bij tot vermindering van 
het begrotingstekort, maar zal dit vol-
doende zijn in relatie tot ontwikkeling 
van de ontvangsten? 

Dat we voor 1979 slechts met een t i j -
delijk hoger tekort te maken hebben 
dan allerwegen over meerdere jaren 
toelaatbaar wordt geacht, blijft nu wel 
erg in het vage. Twijfels daarover le-
ven niet alleen binnen onze fractie, 
maar ook elders, zoals onder andere 
moge blijken uit de inleiding van dr. 
W. F. Duisenberg voor de Landelijke 
Economistendag op 24 oktober 1978. 
Hij stelde bij die gelegenheid, dat naar 
zijn overtuiging de ombuigingsopera-
tie een voorloper zal blijken van ver-
dergaande beperkingen en dat de sterk 
negatieve invloed op onze betalings-
balans en van de afnemende betekenis 
van het aardgas waarschijnlijk maakt, 
dat de thans aanvaarde norm van 4 a 
5% van het nationale inkomen op mid-
dellange termijn naar beneden moet 
worden bijgesteld. 

Zijns inziens staat het licht nu nog 
op oranje, maar lijkt het moment waar-
op het op rood springt, zeer nabij. De 
invloed van het aardgas is van enorme 
betekenis voor onze economie en 
openbare financiën. Duisenberg heeft 
in zijn genoemde toespraak daaraan 
een zeer grote plaats ingeruimd. Het 
zou interessant zijn het hier uitvoerig 
te citeren. Ik zal dit echter niet doen en 
ik hoop alleen maar, dat zijn politieke 
vriendain onder de indruk van zijn ar-
gumenten komen en ernaar handelen. 
Het zou interessant zijn eens te horen 
hoe de Minister van Financiën denkt 
over het betoog, dat zijn ambtsvoor-
ganger hield. En ik zou daaraan de 
vraag wil len koppelen of onze aard-
gasvoorraden inderdaad binnen af-
zienbare tijd aan uitputting toe zijn, of 
heeft prof. Odell gelijk? 

Terugkomend op de omvang van 
het financieringstekort in 1979 wil ik 
nogmaal herhalen, dat dit ons ernstige 
zorgen baart. Wij zijn er niet van over-
tuigd, dat de overschrijding van de 
norm, waar wi j nu mee te maken heb-
ben, in de komende jaren door middel 
van de 10 mil jard-ombuiging onge-
daan zal kunnen worden gemaakt. 
Daargelaten nog de vraag of deze 
norm in de komende jaren niet naar 
beneden zou moeten worden bijge-
steld. Losvan het meerjarenperspec-
tief baart ook de omvang van het f i -
nancieringstekort voor 1979 opzictv 
zelf ons ernstige zorgen. Zoals bekend 
is, bestaat er op dit moment een kre-
dietrestrictie voor het bankwezen. De 

Nederlandsche Bank beoogt hiermee 
een stabilisering van de nationale li-
quiditeitsquote te realiseren. 

Gegeven de geraamde groei van het 
nationale inkomen, de geldschepping 
door de overheid en via het bankwe-
zen wordt de ruimte bepaald voor l i-
quiditeitscreatie via het bankwezen. 
De kriedietverlening aan de particulie-
re sector door de banken wordt derhal-
ve zo'n beetje als sluitpost opgevat. 
Wanneer wij deze benadering toepas-
sen op het beeld voor 1979 dan ziet het 
ernaar uit, dat de ruimte voor het be-
roep van de particuliere sector op de 
banken wel heel erg klein is. Bij een 
groei van het nationale inkomen met 
18 miljard gulden en handhaving van 
de nationale liquiditeitsquote op een 
niveau van 37,5% laat de toegestane 
groei van de liquiditeitsmassa zich be-
rekenen op omstreeks 7 miljard gul-
den. 

Gegeven het maximale kapitaal-
marktberoep van 4,5% door de over-
heid zou dan volgens de Macro-Econo-
mische Verkenning 1979 van het Cen-
traal Planbureau (pagina 86) een mo-
netaire financiering voor de overheid 
resteren van circa 3,5 miljard gulden. 
Aannemende dat de liquiditeitstoe-
voer uit het buitenland nul zou bedra-
gen, blijft voor de liquiditeitscreatie 
door de banken ten behoeve van de 
particuliere sector dan eveneens 3,5 
miljard gulden over. Plaatsen wi j het 
laatste bedrag naast resultaten, zoals 
die vermeld staan in de Miljoenennota 
in tabel 2.6a, pagina 23, voor liquidi-
teitscreatie door de private sector, dan 
blijkt dat dit wel erg laag is. Dit resul-
taat zal ongetwijfeld alleen maar te re-
aliseren zijn bij een nog verdere ver-
scherping van de kredietbeheersing. 

Het komt ons voor dat dit moeilijk te 
rijmen is met een beleid gericht op be-
vordering van investeringen en creatie 
van nieuwe arbeidsplaatsen. Gaarne 
zouden wi j hierover de mening van de 
Regering vernemen. Dit geldt ook ten 
aanzien van een hiermee samenhan-
gend ander punt, namelijk de wijze 
waarop de Regering 3,5 miljard gulden 
monetair denkt te financieren. 

Mijnheer de Voorzitter! Een drasti-
sche ombuiging in de overheidsuitga-
ven is, gezien de noodzakelijke stabili 
satie in de collectieve-lastendruk en de 
aanvaardbare omvang van het finan-
cieringstekort onvermijdelijk. De geza-
menlijke druk van belastingen en pre-
mies heeft een zodanig niveau bereikt, 
dat een verdere stijging hiervan, ge-
zien de schadelijke effecten vooral op 
de werkgelegenheid, niet meer verant-
woord is. Een belangrijke andere rol 
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hierin speelt ook het ontbreken van 
een acceptatiegraad hiervoor bij alle 
maatschappelijke geledingen. 

Waar offers worden gevraagd die de 
eigen achterban betreffen worden de-
ze steeds feller van de hand gewezen. 
Tegelijkertijd ervaren wij meer en 
meer dat de belastingschroef is dolge-
draaid (denk aan zwart circuit) en dat 
er zelfs niet meer te praten valt over 
aanpassingen op grond van systeem-
fouten in indexmechanismen. Voor de 
drastische ombuigingsoperatie be-
staat werkelijk geen reëel alternatief. 

Plannen om werkgelegenheid te 
creëren in de tertiaire en quartaire sec-
tor bieden uiteindelijk geen oplossing 
op grote schaal. Onze economische 
positie is geen statisch gegeven waar-
mee we maar zo goed mogelijk moe-
ten zien te leren leven. De verhoudin-
gen nationaal en internationaal zijn 
immers voortdurend in beweging. Als 
we daar niet op inspelen gaat het on-
vermijdelijk verder bergafwaarts. 
Meer arbeidsplaatsen in de derde en 
vierde sector kunnen daarvoor geen 
soelaas bieden. 

De belasting- en premieduk zouden 
verder blijven oplopen en dezelfde 
schadelijke neveneffecten in nog ster-
kere omvang blijven veroorzaken als 
we nu al zovele jaren ondervinden. 

Een wezenlijk punt in dit verband is 
ook, dat de derde en vierde sector wei-
nig of niets bijdragen tot de uitvoer, 
maar dat het consumptieve pakket van 
degenen die hierin zijn te werk gesteld 
wel vraagt om invoer. 

Grootste belang is in de eerste 
plaats een goed renderende en flore-
rende bedrijvensector die brood ziet in 
nieuwe investeringen en internati-
onaal kan concurreren. Alleen van 
daaruit kan inzicht worden geboden 
op een duurzame verbetering van de 
werkgelegenheid en op een veilig stel-
len van de verworvenheden op het ter-
rein van de collectieve voorzieningen. 

Rendementsherstel is natuurlijk niet 
de enige voorwaarde; tegelijkertijd 
dient ook de overheid actief te blijven 
waar het bij voorbeeld betreft de be-
vordering van innovatie en research. 
En hierbij denk ik aan medewerking 
van de overheid aan zeer geavanceer-
de nieuwe ontwikkelingen. Ook hulp 
voor gespecialiseerde kleine industrie-
ën is zeer belangrijk. Gezien de soci-
aal-economische ontwikkelingen in 
wereldverband kunnen we niet vol-
staan met te blijven voortbouwen op 
ons traditionele produktiepakket. Het 
proces van aanpassing en vernieu-
wing dat in veel sectoren al een rol 
speelt, zal in de toekomst ongetwijfeld 
nog belangrijker worden. 

Ook hier bestaat het gevaar dat we 
achter gaan lopen bij het buitenland. 
De overheid dient te dien aanzien sti-
mulerend en waar nodig richtingge-
vend op te treden. Ik zou nog wat ver-
der wil len gaan: wordt het niet t i jd dat 
overheid, werkgevers en werknemers, 
zich gezamenlijk gaan buigen over de 
vraag hoe en waar en waarmee we 
ons brood in de jaren tachtig nog kun-
nen verdienen? 

Want daar ligt de eigenlijke winst-
werk-vraag. De noodzakelijke vernieu-
wingen zullen toch voor een groot deel 
moeten komen uit het industriële ap-
paraat. Daar zijn financiële middelen 
voor nodig en de eerste functie van de 
winst is niet dividend te kunnen uitke-
ren - dividenden nemen ook in goede 
tijden een te verwaarlozen deel van 
het nationale inkomen in beslag - , 
maar om de basis te leveren waarop 
de innovatie-financiering zich kan vol-
trekken. De ontwikkeling van de ar-
beidskosten in Nederland heeft vri jwel 
iedere armslag weggenomen. 

Verbetering van de rentabiliteit van 
het bedrijfsleven moet dan ook in de 
eerste plaats gezien worden als een 
middel om verder geen arbeidsplaat-
sen nodeloos verloren te laten gaan. 
Of zulk een herstel ook voldoende 
nieuwe arbeidsplaatsen zal verschaf-
fen is een volgende moeilijk te beant-
woorden vraag. Het zal ongetwijfeld 
enige tijd duren voordat men resulta-
ten kan zien optreden, maar met de 
voorgestelde ombuigingsoperatie zit 
de Regering op de enige goede weg 
voor de gezondmaking van de Neder-
landse economie op korte termi jn. 

Ik heb begrepen dat de Ministervan 
Financiën ervan uitgaat dat bij het sla-
gen van de operatie Bestek '81 het 
structurele begrotingstekort over en-
kele jaren zal verminderen, doordat 
een verbeterd industrieel apparaat zal 
zorgdragen, enerzijds voor voldoende 
vergroting van de export en anderzijds 
voor voldoende vermeerdering van de 
afdracht aan de overheid. 

Nederland is vanwege zijn ligging in 
het verleden een aantrekkelijk land 
voor investeerders geweest. Helaas is 
het al enige jaren duidelijk dat buiten-
landse investeerders ons land niet 
meer aantrekkelijk vinden voor hun ac-
tiviteiten. Dezer dagen heeft de Minis-
ter van Economische Zaken het rapport-
McKinsey over de aantrekkelijkheid 
van Nederland voor buitenlandse in-
vesteerders bekendgemaakt. Uit dit 
rapport blijkt helaas dat wi j in de afge-
lopen jaren in een aantal opzichten 
een slechte reputatie hebben gekre-
gen. Het zal niet gemakkelijk zijn om 
ons daarvan te bevrijden. 

Het feit dat het rapport er ligt, heeft 
mijns inziens al een negatieve werking 
bij buitenlandse potentiële investeer-
ders. De Ministervan Economische 
Zaken heeft bij de aanbieding van dit 
rapport aan de Kamer een aantal op-
merkingen gemaakt om de scherpe 
kanten er wat van af te halen. Er zijn 
ook nu nog gelukkig een aantal posi-
tieve factoren voor investeringen van 
buitenlandse bedrijven in Nederland 
te noemen, maar helaas constateert 
McKinsey in harde bewoordingen dat 
daar wel veel negatiefs tegenover 
staat. 

Naar buiten toe weten we hoe moei-
lijk acquisitie in de komende jaren zal 
zijn, maar naar binnen toe hopen wi j 
dat dit rapport niet voor niets geschre-
ven is en dat het een duidelijke onder-
steuning is voor een beleid waar de 
Regering thans een aanzet toe wil ge-
ven. Er zal veel energie nodig zijn om 
een beter Nederlands imago op te 
bouwen om daardoor investeerders 
terug te winnen. Mogelijk ziet de Rege-
ring aanleiding om in haar antwoord 
toch nog wat dieper op deze proble-
matiek in te gaan, ook na de informatie 
die is gegeven in de aanbiedingsbrief 
van dit rapport aan de Tweede Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil aan het 
slot van mijn betoog nog een opmer-
king maken en wel in verband met de 
monetaire stabiliteit in de Europese 
Gemeenschap, waarover juist in deze 
dagen door de Ministers van Financiën 
van de negen landen zoveel overleg 
met onze EG-partners is. In de afgelo-
pen jaren hebben wi j aanhoudend te 
maken gehad met voortdurend ver-
stoorde verhoudingen tussen valuta-
waarderingen. Gelukkig bestaat er mo-
menteel een internationaal overleg om 
ook op dit moeilijke punt tot nieuwe af-
spraken te komen. 

Wij kunnen wel een beleid voeren 
dat gericht is op herstel van meer 
evenwichtige verhoudingen in onze 
economie, maar wi j achten het van het 
grootste belang nogmaals uit te spre-
ken dat wil dat beleid slagen een gro-
tere monetaire stabiliteit daarvoor één 
van de voorwaarden is. Voor het sla-
gen van deze pogingen komt het er op 
aan, dat de verschillende deelnemen-
de landen ook wezenlijk de bereidheid 
tonen om intern orde op zaken te stel-
len. Wanneer die bereidheid niet ver 
genoeg gaat en van land tot land te 
sterk verschilt, is geen enkel systeem, 
hoe ingenieus ook, in staat om wissel-
koersverhoudingen te stabiliseren. 
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat wi j de 
te kiezen systematiek van onderge-
schikt belang achten. Ook daar hangt 
ongetwijfeld bijzonder veel van af. Ik 
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denk dan met name aan de wijze van 
interveniëren en de vaststelling van de 
interventiepunten. Wat is in dit ver-
band bij voorbeeld de rol van het Euro-
pese Monetaire Fonds en de betekenis 
van het zogenaamde valutamandje? 

Kan de Minister daar op basis van 
ingenomen standpunten en verwach-
tingen in het licht van de komende ver-
gadering van de Europese Top op Sint 
Nicolaas - uitgerekend op waarom 
juist deze dag - iets over mededelen? 
Er zijn in de laatste maanden nogal 
wat politieke verwachtingen gewekt. 
Zou onverhoopt de vergadering over 
het Europees Monetair stelsel geen 
feest worden dan zal dit voor de wis-
selmarkten nadelige effecten kunnen 
opleveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze alge-
mene financiële beschouwingen wer-
den dit jaar een somber verhaal. He-
laas ben ik ervan overtuigd, dat het in 
ons land slechter gaat dan 'men' 
denkt. Er is een sfeer ontstaan van 
vanzelfsprekendheid, vanzelfspre-
kendheid dat die welvaart er ieder jaar 
weer is. De gedachte dat die welvaart 
ieder jaar weer moet worden verdiend, 
vervaagt. Ik heb de vinger gelegd op 
een aantal zakelijke kwesties die te-
vens een politiek zedelijke aard bezit-
ten. Hoezeer ook zij gelijk hebben, die 
hameren op het verschil tussen een 
particulier budget en een staatsbegro-
ting, beide dienen te sluiten, moge dan 
de enkele burger van jaar tot jaar en de 
overheid van cyclus tot cyclus rekenen. 

Nooit kan het verantwoord zijn - in 
welke constructie of onder welke be-
naming ook - bepaalde grenzen te 
overschrijden. Het getuigt niet voor de 
zuiverheid van het politiek geweten als 
wi j een onaanvaardbaar deficit aan-
vaarden als gewoon, als onvermijde-
lijk. Men moet goed begrijpen, geheel 
afgedacht nog van de bedenkelijke ge-
volgen voor hen die onmiddelli jk na 
ons komen, dat financiële budgettaire 
beslissingen ook ethische zijden verto-
nen. 

D 
De heer B. de Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! 'Het gaat erg 
slecht; de toestand is allerberoerdst. 
Maar we gaan gewoon door.' Aldus 
vatte een dorpsgenoot zijn indruk sa-
men van de Troonrede. In deze lijn is 
het verder gegaan. Wie de redevoerin-
gen van de Minister-President en zijn 
collegae volgt, komt steeds in de eerste 
plaats de 'slechte-tijden-boodschap' 
tegen. Vervolgens wordt meegedeeld 
dat het kabinetsbeleid ongewijzigd 
blijft. Zo'n presentatie moet wel ver-
warring scheppen. 

De 'slechte-tijden-boodschap' is 
slechts bedoeld om de claims te druk-

De heer B. de Gaay Fortman 

ken die de verschillende belangen-
groepen op de nationale koek menen 
te mogen leggen. Het beleid wordt 
verondersteld al op die slechte tijden 
te reageren. Maar voorzover dat waar 
is, blijft het beperkt tot 'Kurieren am 
Symptom'. Bestek '81 gaat geheel 
voorbij aan de institutionele proble-
men in onze samenleving. Het is op-
pervlakkig beleid, zelfs in de manier 
waarop het tot stand is gekomen. 

'Mensen, die in de praktijk beleid 
moeten voeren, zijn meestal de slaaf 
van de een of andere verouderde eco-
noom', schreef Keynes 42 jaar geleden 
in zijn General Theory. Zo is het nog 
steeds. Bestek '81 is gebaseerd op de 
Vintaf II en CS Vin modellen van het 
Centraal Plan Bureau en de aan reeen-
te berekeningen in het kader van die 
modellen verbonden conclusies van 
ambtelijke en SER-deskundigen. Voor 
wie de modellen kent, zijn die conclu-
sies niet meer verrassend. In dat be-
perkte macro-economische kader zijn er 
maar twee maatregelen die de ver-
wachte werkloosheid omlaag kunnen 
brengen, namelijk daling van de reële 
arbeidskosten en verlaging van de be-
lasting- en premiedruk. 

De vraag of de bezuinigde bedragen 
als ze onder de beschikkingsmacht van 
de overheid konden blijven, anders ge-
stuurd, tot meer werkgelegenheid zou-
den kunnen leiden, blijft in dit kader 
buiten beschouwing. Binnen het mo-
del leidt winst tot investeringen. De 
vraag is of dat in de praktijk ook ge-
beurt in een situatie van overcapaciteit 
in vele bedrijfstakken. Binnen het mo-
del leiden investeringen tot werk zo-
lang de reële arbeidskosten maar niet 
te zeer stijgen. De vraag is hoe het in 

de praktijk gaat als voor middelen tot 
automatisering zich aanzienlijke auto-
nome prijsverlagingen voordoen. 
Maar de vragen van andere economen 
dan de modellenbouwers dringen tot 
de mensen van het praktische beleid 
niet door. 

De Premier spreekt zinnen uit zoals 
'... de 255.000 a 280.000 werklozen die 
de deskundigen voor 1982 hebben 
voorspeld als we niet meer zouden 
doen dan f 7 miljard ombuigen'. Met 
zijn f 10 miljard komt hij dan op 
150.000 werklozen. Een politicus als 
slaafse volgeling van econometristen 
van wier modellen hij niets begrijpt, 
maar die hij betrouwbaar acht, omdat 
ze gebaseerd zijn op statistische ex-
trapolatie en wiskunde. Ik zou wel 
eens een econoom willen ontmoeten 
die zelf net zo stellig in de Vintaf II en 
CS Vin modellen gelooft als de Rege-
ring. Ik denk dat zelfs de Ministervan 
Onderwijs dat niet doet. 

Het rekenwerk van de CPB-modellen 
komt de Regering goed uit, want voor 
haar is er geen alternatief. lnkomens-
matiging ziet zij niet als onverkoop-
baar en zij doet dan ook niet veel om 
die tot stand te brengen. Ik zou een 1 % 
reële koopkrachtdaling voor de moda-
le man en 3% voor drie maal modaal 
niet een heel drastische in de beste-
dingspatronen willen noemen. Toch 
zou dat al heel veel ruimte geven die 
gebruikt kan worden voor het financie-
ren en spreiden van werk. 

Mijn fractie betreurt het dat alterna-
tieven voor het beleid van Bestek '81 
buiten de optiek van het kabinet zijn 
gebleven. Bestek '81 is modelmatig 
voorbereid en ambtelijk voorbereid. 
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Maar wat was de politieke voorberei-
ding? Voordat zo'n stuk door een kabi-
net wordt vastgesteld, zou er toch 
eerst een goede politieke discussie 
moeten zijn over alternatieven en hun 
consequenties. Nu is het het kabinet, 
dat al bij voorbaat concludeert dat ver-
dergaande inkomensmatiging niet 
haalbaar is. Dat laat zich denken, als je 
eerst in je regeerprogramma zet dat de 
koopkracht tot tweemaal modaal in 
stand moet worden gehouden! 

In zijn rede in Eindhoven waar-
schuwde de Premier voor ernstige ver-
arming van ons land in de jaren '80. 
Uit het verband was duidelijk dat hij 
doelde op materiële armoede. Ik denk 
dat ons land heel veel kan hebben 
voor het daartoe komt. Ons totale in-
komen gaat nog steeds vooruit. Wat 
toeneemt, is geestelijke en sociale ver-
arming. Mensen die hun baan verlie-
zen, schoolverlaters die er geen kun-
nen vinden, boeren en middenstan-
ders die worden weggesaneerd; zij 
worden wel verzorgd maar zij staan 
verder buiten het arbeidsproces. Juist 
door de materiële verzorging is het 
ontbreken van kansen op zinvolle ar-
beid des te schrijnender geworden. 

Het is een illusie te menen dat de 1,5 
miljoen mensen, die een baan zouden 
wil len hebben maar die niet kunnen 
krijgen - daarbij gaat het niet slechts 
om de geregistreerde werkzoekenden, 
maar ook om vele WAO'ers, AWW'ers 
en getrouwde vrouwen - automatisch 
geholpen zouden worden via een ver-
sterking van de internationale concur-
rentiepositie van ons land. Als Bestek 
'81 al leidt tot vermindering van poten-
tiële werkloosheid van 280.000 tot 
180.000 - en op basis van economi-
sche analyse betwijfel ik dat ten zeer-
ste - dan nog gaat het op zijn hoogst 
om een groep van 100.000 werklozen 
in 1982. De vraag is dan ook, wat het 
kabinet denkt te doen voor de nieuwe 
armen van vandaag, de langdurig 
werklozen en arbeidsongeschikten, die 
bij welk economisch beleid dan ook als 
reeds weggeselecteerden buiten spel 
zullen blijven staan. Wordt er iets ge-
daan voor de organisatie van werk bui-
ten de arbeidsmarkt? Wat is het per-
spectief dat deze mensen wordt gebo-
den, indachtig het motto waaronder 
Lord Beveridge zijn rapport schreef 
over 'Full employment in a free socie-
ty: 'Misery generates hate'? 

Als een maatschappelijk stelsel leidt 
tot een toenemend aantal slachtoffers 
- gekwetsten; ik doel hier op de nieu-
we armen van vandaag - dan kan daar 
in het beleid op twee manieren op wor-
den gereageerd. De eerste is het com-
pensatie bieden aan de slachtoffers. De 
Regering doet dit niet; zij neemt hun in-

tegendeel juist wat af. Maar de tweede, 
betere weg bewandelt zij evenmin, die 
van de hervorming van het stelsel. 
Daardoor biedt het voorgestelde beleid 
de zwakken geen uitzicht en zo wordt 
het door hen ook aangevoeld. 

Slachtoffers zijn er ook van de ge-
vaarlijke wijze waarop onze maat-
schappij kennelijk haar welvaart wil 
verwerven en haar mobiliteit wi l verze-
keren. Dat gaat dan steeds in de hoop 
dat de gevaren jou niet treffen. In zo'n 
samenleving past aanvaarding van de 
risico's van kernenergie en het vervoer 
van vloeibaar aardgas in tankers naar 
een haven om daar vervolgens te wor-
den opgeslagen. Het is een maat-
schappij die weinig eerbied toont voor 
het leven. 

De verkeersonveiligheid, de toene-
mende sterfte aan kankeren aan hart-
en vaatziekten, de grootschaligheid 
van ongelukken zoals dat van de afge-
lopen zomer in Spanje, dit alles moet 
toch een voedingsbodem vormen 
voor bezinning op de wijze van produ-
ceren en consumeren waaraan wi j ge-
wend zijn geraakt. Mijn fractie betreurt 
het dat de Raad van Kerken, die zulk 
een bezinning op gang tracht te bren-
gen, daarbij zo weinig gehoor vindt in 
de wereld van de politiek en het prak-
tisch beleid. De Regering zou daarbij 
kunnen aanknopen. 

De hoogleraar Birch, een bioloog 
van de Universiteit van Sydney, zegt 
het zo: 'De wereld is een 'Titanic', va-
rend op een koers die rechtstreeks uit-
loopt op de botsing. De ijsberg vooruit 
heeft een zichtbaar gedeelte boven 
water. Dat zijn de achteruitgang van 
het milieu door uitputting van hulp-
bronnen, vervuiling en de daaruit 
voortvloeiende daling van de kwaliteit 
van het bestaan. De grote onder water 
verborgen delen van de ijsberg - en 
dat is negen tiende deel - zijn de soci-
ale, politieke en economische structu-
ren en de geestelijke verwarring ten 
aanzien van de doelstellingen van het 
bestaan. Alleen een koersverandering 
kan het onheil afwenden. Politieke lei-
ders en economisten dansen nog op 
het dek, maar de koers wordt niet ver-
anderd. Technologische optimisten 
houden vol, dat men zich door een 
'doorbraak' op een of andere dag de 
crisis van het lijf zal kunnen houden. 

'Maar er zijn enkele problemen die 
wetenschap en technologie niet kun-
nen oplossen. We moeten rekening 
houden met de hele ijsberg die ons be-
dreigt - zowel met het onder water lig-
gende deel dat we niet kunnen zien als 
met de top die we wel kunnen zien'. 
Doelend op de tegenstelling tussen rijk 
en arm zei hij verder: 'gerekend naar 
de maatstaf van gerechtigheid zou elk 
land als overontwikkeld moeten 

worden aangemerkt, waarvan de le-
vensstandaard ligt boven de capaciteit 
van de wereld om datgene voort te 
brengen waardoor ook de armen een-
voudig zouden kunnen leven'. 

Aan de materiële vooruitgang in de 
derde wereld zouden de overontwik-
kelde landen kunnen bijdragen door 
betere prijzen te garanderen voor 
grondstoffen en tropische landbouw-
produkten. Een dergelijke uitkomst 
van de Noord-Zuiddialoog zou ook in 
het belang zijn geweest van onze ei-
gen werkgelegenheid. Als de derde 
wereld, waarin nu eenmaal geen over-
verzadiging heerst in de industriële 
sector, over meer inkomen kon be-
schikken, zou de wereldhandel de sti-
mulans krijgen die thans zozeer nodig 
is. Berekeningen voor de Duitse 
Bondsrepubliek wijzen op 300 arbeids-
plaatsen meer voor elk miljoen dollar 
aan extra uitvoer naar de derde we-
reld. Meewerken aan handelsmogelijk-
heden en ruilvoetverbetering voor de 
derde wereld zouden een politiek zijn 
op langer zicht dan het toezicht van de 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken op de besteding van de hulp, ten 
einde te verzekeren dat deze weer bij 
ons bedrijfsleven terugkomt. Daar waar 
in de Europese Gemeenschap getracht 
wordt te tornen aan bestaande prefe-
renties, de gedachte bij voorbeeld die te 
binden aan handhaving van de ILO ar-
beidsnormen of de suggestie bij Lomé 
II uit te gaan van complementaire en 
dus niet-concurrerende goederen, ver-
wachten wi j - het is nog een vraag - dat 
ons land zal dwars liggen. 

Mijn fractie betreurt het, dat de Re-
gering in de ontwikkelingssamenwer-
king kiest voor pas op de plaats. Nu 
zou althans voortgang moeten worden 
gemaakt in de zuivering en ontbinding 
van de hulp en de financiering uit lou-
ter begrotingsmiddelen. Tot voort-
gang zijn wi j ook verplicht krachtens 
het vorige week door deze Kamer 
goedgekeurde internationale verdrag 
betreffende de economische, sociale 
en culturele rechten. Om te verzekeren 
dat elk mens zijn recht kan waarma-
ken op een behoorlijke levensstan-
daard en vrijwaring van honger, moe-
ten de staten die daartoe de economi-
sche mogelijkheden hebben, elk jaar 
meer doen. Aanvaardt de Regering de-
ze internationaal zo geïnterpreteerde 
verplichting, de 'progressive imple-
mentation'? 

Buitengewoon verontrust is mijn 
fractie over het regeringsbeleid inzake 
de kernbewapening. Onze afwijzing 
van kernwapens berust op het begin-
sel van eerbied voor het leven en voor 
de schepping die de mens mag behe-
ren. Praktische gegevens, zoals de in 
de nota-Scholten, de bijlage bij de de-
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fensiebegroting, afgedrukte tabellen 
met aantallen door Oost en West in 
Centraal-Europa opgestelde tanks, 
kunnen ons er dan ook niet van over-
tuigen dat deze massavernietigings-
wapens toch een plaats moeten heb-
ben in het veiligheidsbeleid. Nog min-
der worden wi j overtuigd door de re-
deneringen in die nota. 

Het terugdringen van de rol van de 
kernwapens blijkt slechtste leiden tot 
reële verhoging van de defensieuitga-
ven. De rol van de kernwapens wordt 
niet teruggedrongen, maar uitgebreid; 
zie het geval van de Lance. De nota-
Scholten merkt daarover op: 'Door de 
beslissing de Lance mede geschikt te 
maken voor taktische nucleaire inzet, 
heeft ons land overigens duidelijk ge-
maakt dat ook onder het beslag van 
het regeerakkoord inzake het terug-
dringen van de rol van de kernwapens 
niet elke beslissing over het Neder-
landse aandeel in de gezamenlijke nu-
cleaire verdediging een afwijzende be-
slissing zal zijn'. 

De heer Luns en de zijnen kunnen 
gerust zijn: ondanks het regeerak-
koord kan Nederland nog rustig nucle-
ariseren. Na de Lance volgen de 155 
mm-houwitsers. Of is de Regering be-
reid, thans duidelijk te verklaren, dat 
dit niet zal gebeuren? Zo neen, dan kan 
het regeerakkoord op dit punt als een 
vodje papier worden beschouwd. 

De premier is al verscheidene malen 
naar Rome geweest om de inwijding 
van een paus bij te wonen. Wij zouden 
wil len, dat hij zich ook iets gelegen liet 
liggen aan pauselijke uitspraken, zoals 
die van Johannes XXIII in de encycliek 
'pacem in terris': Atomica arma inter-
dicanda sunt. In het licht van die ency-
cliek en in het licht van talrijke andere 
uitspraken van kerkelijke zijde is de op-
merking in de nota-Scholten dat be-
paalde tactische nucleaire wapens niet 
kunnen worden gemist een goddeloze 
uitspraak. 

Afwijzing van het risico van vernieti-
ging van de ganse schepping heeft on-
zes inziens meer met ethiek te maken 
dan met het in de pas lopen met de 
bondgenoten, waaraan de heer Van 
Hulst zo'n grote waarde hecht. Wij vin-
den dat het beleid zich hier op een ab-
soluut dieptepunt bevindt. 

Onder de regelmatig terugkerende 
politieke discussiepunten neemt abor-
tus een voorname plaats in. Bij elke 
nieuwe ontwikkeling rondom dit 
vraagstuk, wordt de discussie op-
nieuw gevoerd en van vele reeds be-
kende kanten belicht. Het komt echter 
niet tot een afronding met besluitvor-
ming. Nu zijn op een persconferentie 
van de Ministers Ginjaar en De Ruiter 
nieuwe voorstellen aangekondigd. De 

bedoeling is ongetwijfeld een maat-
schappelijke discussie uit te lokken 
voordat het ontwerp, vergezeld van 
het advies van de Raad van State, op-
nieuw in de Ministerraad komt. Mijn 
fractie wil gaarne een voorlopig oor-
deel geven. Wij houden ons daarbij bij 
de in de Staatscourant gepubliceerde 
hoofdpunten. 

Als er een echt wetsontwerp wordt 
ingediend, laten wij het eerste oordeel 
gaarne over aan onze collega's aan de 
overzijde. Doch nu benutten wi j de 
kans, deel uitmakende van de maat-
schappij, invloed uit te oefenen op het 
definitieve standpunt van het kabinet. 

Op zich zelf is er natuurlijk niets te-
gen een poging tot compromis tussen 
CDA- en VVD-opvattingen over dit on-
derwerp. Ik behoor niet tot degenen 
die bij de gedachte daaraan alleen al 
gaan roepen over marchanderen. 
Waarom zou besluitvorming op an-
dere beleidsterreinen, werkloosheids-
bestrijding, defensie, e.d. beschouwd 
mogen worden als een 'honorabel 
compromis', terwijl alleen bij abortus 
van 'marchanderen' zou moeten wor-
den gesproken? De vraag is niet of het 
wel geoorloofd is in de abortuskwestie 
een politiek compromis te sluiten, 
maar of de ruimte daartoe wel aanwe-
zig is. Bij de vraag of de belastingdruk 
jaarlijks met 0% of met 1 % mag stij-
gen is die ruimte klaarblijkelijk daar. 
Bij het probleem of er reactorvaten 
naar Zuid-Afrika mogen worden uitge-
voerd kan enige ruimte worden gevon-
den in uitstel, doch er komt een mo-
ment waarop gekozen moet worden 
voor het een of het ander. Hoe ligt dit 
nu bij de arbortuswetgeving? 

Het verschil van mening betreft hier 
vooral de principiële vraag of de be-
schermwaardigheid van het menselijk 
leven in ontwikkeling wordt vastge-
legd in een wettelijke norm waaraan 
de beslissing over abortus provocatus 
wordt gebonden. Het CDA meende dat 
dit inderdaad moet gebeuren en heeft 
zijn 'nee-tenzij'-standpunt geformu-
leerd in de toetsingsnorm 'ernstige be-
dreiging van lichamelijke of geestelijke 
gezondheid van de vrouw'. PvdA en 
VVD en anderen verwerpen zo'n wet-
telijke maatstaf, omdat zij menen dat 
over de beschermwaardigheid van het 
leven in wording alleen door de vrouw 
zelf mag worden beslist. Dit verschil 
kwam tot uitdrukking in de in de Twee-
de respectievelijk Eerste Kamer ge-
strande wetsontwerpen Van Leeuwen-
Gardeniers aan de ene kant en Lam-
bers-Geurtsen-Roethof-Veder aan de 
andere kant. 

Dat er op dit punt eigenlijk geen 
ruimte is voor een compromis, blijkt 
uit de voorstellen van de ministers Gin-
jaar en De Ruiter. Hun voornemen is de 

beslissing over abortus provocatus niet 
te binden aan een norm. Daarmee zou 
het CDA een kostbaar standpunt moe-
ten opgeven. Binnen mijn fractie be-
hoor ik tot degenen, die dit betreuren. 

Volgens de plannen van het kabinet 
zullen vrouw en arts wel te zamen tot 
een beslissing moeten komen. Wat is 
echter de basis voor hun gesprek als er 
geen wettelijke norm is? De arts kan 
misschien nog vragen 'weet U wel wat 
U wilt?' (artsen vragen zoiets wel va-
ker) maar daar zal het dan bij moeten 
blijven. In feite kan hier natuurlijk niet 
gesproken worden van een gezamen-
lijke beslissing. Vrouwen zullen zich 
wenden tot artsen die de ingreep wi l-
len verrichten zonder nadere vragen. 

Toch blijkt ook de VVD een veer te 
moeten laten. Nadat de vrouw haar 
verzoek heeft gedaan, moet vijf dagen 
gewacht worden voordat de abortus 
mag worden geprovoceerd. Ik vind dat 
wreed. Vrouwen, die in nood verkeren, 
vrouwen voor wie de draaglast zwaar-
der is dan de draagkracht, moeten 
door de samenleving met veel consi-
deratie worden opgevangen. 

Wij mogen aannemen dat zij het zelf 
ook een afschuwelijke ingreep vinden 
en liefst niet in verwachting waren ge-
raakt. Ik behoor, zoals gezegd, tot de-
genen die vinden dat de gemeenschap 
mag vragen dat de nood van de vrouw 
wordt vastgesteld, met andere woor-
den: Een wettelijke norm. Maar ik be-
grijp niet waarom zij met hun nood vijf 
dagen het bos in moeten worden ge-
stuurd. Is het de bedoeling dat zij hun 
zonde nog maar eens goed moeten 
overdenken? Nogmaals, ik noem dat 
wreed en begrijp niet dat CDA-minis-
ters dit hebben wil len vragen en dat 
VVD-ministers het hebben wil len toe-
staan. 

Voor het CDA lijkt er nog meer be-
reikt te zijn. In de plannen van het kabi-
net blijft abortus in het strafrecht. Bij 
de strafbaarstelling in de aangekon-
digde voorstellen gaat het evenwel 
niet om de schending van een wettelij-
ke norm, maar om de niet-nakoming 
van procedurele voorschriften. Als ge-
volg daarvan krijgt naast de inspectie 
voor de volksgezondheid ook het justi-
tiële apparaat bemoeienis met proce-
dures. Al is de vrouw zelf niet straf-
baar, dit kan haar toch krenkend tref-
fen, want er gebeurt iets in de poten-
tieel criminele sfeer. 

Als deze voorstellen wet zouden 
worden, zou het CDA zijn verlies in de 
principiële strijd moeten compenseren 
met voor vrouw en arts onnodig kwel-
lende bepalingen. Het resultaat vinden 
wij de ongelukkigste abortus-voorstel-
len die wij tot nog toe zijn tegengeko-
men. 
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In zijn kritiek op het PvdA-VVD-initi-
atief-ontwerp heeft het CDA zelf 
steeds terecht gesteld dat procedures 
geen subsituut konden zijn voor een 
wettelijke norm. Integendeel, zonder 
wettelijke norm is er geen rechtsgrond 
voor procedures die meer beogen dan 
de ingreep medisch-verantwoord te 
doen plaatsvinden en commercialise-
ring tegen te gaan. Procedures zonder 
rechtsgrond kunnen niet anders ge-
zien worden dan als een onnodige 
kwelling van de vrouw. 

Laat men ons niet vertellen dat deze 
volte face de enige mogelijkheid is om 
een einde te maken aan bedenkelijke 
commerciële praktijken. Op basis van 
hun verkiezingsprogramma's waren 
PvdA en VVD ongetwijfeld met een op 
dit punt bevredigend initiatief geko-
men. 

Het zou toch geen schande zijn als 
het kabinet alsnog liet weten zelf niet 
met een ontwerp te kunnen komen. 
Dat zou onzes inziens de zuiverheid in 
de politiek ten goede komen. Voor het 
CDA zou het nog slechts de weg open 
laten van de getuigenispolitiek, maar 
ook getuigenispolitiek kan bijzonder 
indrukwekkend zijn. Wij betreuren het 
dat door dit ontwerp de morele kracht 
van het CDA-getuigenis is geschaad. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu de Com-
missie Koopsompolissen eindverslag 
heeft uitgebracht, wi l ik nog enige 
woorden wi jden aan de politieke mo-
raliteit. Mijn fractie zou het niet juist 
achten als uit de betrekkelijk gunstige 
afloop van het onderzoek - met name 
in deze Kamer! - de conclusie zou wor-
den getrokken dat over de politieke 
moraliteit nu verder niet meer behoeft 
te worden gerept. Er is immers hoe 
dan ook gebleken dat er iets schort aan 
het zo noodzakelijke publieke vertrou-
wen in de integriteit van de politici. 

Een zichtbaar gevoel voor normen in 
het publieke leven is in de democratie 
van uitnemend belang. De democrati-
sche rechtsorde zoekt de verwezenlij-
king van rechtvaardigheid immers zo-
veel mogelijk in een vri jwil l ige binding 
aan publieke normen en pas in uiterste 
instantie in repressie van wat onge-
oorloofd is. Een exemplarisch gedrag 
van volksvertegenwoordigers en 
ambtsdragers is daartoe een voor-
waarde. Wanneer daarover zorg be-
staat, dan komt daarmee de hele pu-
blieke moraliteit op het spel te staan. 
Dat was de begrijpelijke vrees van de 
belastinginspecteurs. Zij weten dat het 
apparaat voor de rechtshandhaving 
waarover onze democratische staat 
beschikt niet in staat is een ernstige 
verlaging van de fiscale moraliteit met 
repressieve middelen op te vangen. 

'Moraliteit ' , zo schreef Margaret Hal-
sey in een artikel in The New Republic 
in 1958, 'biedt het weefsel van vertrou-
wen dat - om het op het eenvoudigste 
niveau aan te duiden - de gastheer de 
gelegenheid geeft zich naar de keuken 
te begeven en de drankjes klaar te ma-
ken in de vaste wetenschap dat de gas-
ten niet intussen de brieven op zijn bu-
reau gaan lezen'. En het belang van 
politieke moraliteit zette zij uiteen in 
een kritische beschouwing over het 
vooruitzicht van Richard Nixon als 
Amerikaans president: 'Gedwongen 
zich aan te passen aan de heer Nixon 
als staatshoofd zullen velen automa-
tisch een selectieve moraal ontwikke-
len. 

Ze zullen een bepaald ethisch kader 
hebben om zich zelf en hun vrienden 
te beoordelen: de moraal die hun in 
hun jeugd werd bijgebracht. En ze zul-
len een ander ethisch kader hanteren, 
in feite van veel lagere orde, voor de 
president'. Ik vermeld dit slechts om 
het belang aan te geven van politieke 
moraliteit. Van de politicus wordt liefst 
een voorbeeld verwacht van respecta-
bel gedrag en daar waar het tegendeel 
blijkt, ontstaat een breuk in het ver-
t rouwen. 

Het boekje 'Schijn des kwaads' van 
de Tweede-Kamervoorzitter toont aan 
dat de teleurstelling over persoonlijk 
gedrag van politici in ons land beperkt 
kon blijven tot een klein aantal inciden-
ten. Waar een incident van ernstige 
aard zich voordoet, achten wi j het on-
vermijdeli jk dat dit consequenties 
heeft voor de vervulling van het poli-
tieke ambt. Alleen daaruit kan blijken, 
dat in de politiek nog steeds belang 
wordt gehecht aan de publieke morali-
teit. Evenmin als de Tweede-Kamer-
voorzitter zien wi j veel in pogingen tot 
het vaststellen van gedragscodes. Het 
voorstel van het Tweede-Kamerlid Van 
Rooijen om voor het gedrag van politi-
ci 'veilige grenzen' vast te stellen, lijkt 
ons een droevig voorbeeld te zijn van 
de mate waarin sommigen het spoor 
zijn bijster geraakt. Het is het vulgaire 
verlangen precies de grens te mogen 
kennen tussen oplichting in de zin der 
wet en dat wat nog net niet als onwet-
tige oplichting kan worden betiteld. 
Niet een code maar alleen het gedrag 
zelf beïnvloedt de publieke moraliteit. 

In een artikel over 'de lessen van 
Watergate' stelt Henry Fairlie, dat het 
karakter van de drager van een politiek 
ambt kan blijken in de verbinding die 
hij legt tussen zijn idealen en de wer-
kelijkheid van alle dag; in de aard van 
zijn verhouding met zowel politieke 
vrienden als rivalen; in de manier 
waarop hij het vertrouwen dat de men-
sen in hem stellen beantwoordt door 
op zijn beurt aan hen zijn vertrouwen 

te schenken; in zijn gevoel voor de 
waardigheid van zijn ambt en de mate 
waarin hij die dagelijks bevestigt met 
zijn persoonlijke waardigheid; en bo-
venal in zijn besef dat hij het concen-
tratiepunt is van niet alleen macht 
maar ook respect, van niet alleen be-
langen maar ook trouw, van niet alleen 
bezorgdheid maar ook hoop, van niet 
alleen een aantal taken, maar ook ide-
alen. 

Er is wellicht niemand onder ons die 
meent dit beeld ook maar enigermate 
te benaderen. Toch blijft het goed als 
wi j van buiten de politiek met zulke 
verwachtingen worden geconfron-
teerd. Niet zelden immers komt in de 
media slechts een vulgair verwach-
tingspatroon met betrekking tot het 
gedrag van politici tot uitdrukking. Ook 
dat schaadt de publieke moraliteit. Als 
de politiek inderdaad vulgariseert, dan 
staat dit zeker niet los van een algeme-
ne vulgarisatie in het maatschappelijk 
leven. 

Mijnheer de Voorzitter! De geest der 
eeuw is er niet één van optimisme en 
blijde toekomstverwachting. 'De toe-
komst is ook al niet meer wat hij ge-
weest is', zo wordt wel gezegd. Het zou 
onjuist zijn die sombere sfeer uitslui-
tend aan het kabinet te wij ten. De teke-
nen des tijds zijn somber. Wat het ka-
binet wél kan worden aangerekend, is 
dat het daarin geen uitzicht kan of wil 
bieden. Maar ook de oppositie - het is 
beter dit eerlijk onder ogen te zien -
vermag vandaag nauwelijks enthousi-
asme te wekken voor maatschappelij-
ke vernieuwing. 

Raymond Aron heeft in zijn boek 
Plaidoyer pour l'Europe decadente 
links verweten, dat het te weinig echte 
hervormingen voorstelt. Vaak kiest 
links niet voor réformes maar voor 
bouleversements. Een bouleverse-
ment betekent een zeer ingrijpende 
verandering, zodanig, dat de boel zelfs 
op zijn kop wordt gezet, maar de maat-
schappij verbetert er niet door. In het 
algemeen, zo meent Aron, kiest links 
voor vergroting van de staatsmacht 
ten koste van andere machten. Maar 
heeft de burger daarvan veel te ver-
wachten? 

Deze kritiek moeten wi j ter harte ne-
men. Wij moeten op zoek gaan, niet 
naar bouleversements - die vergroten 
alleen maar de onrust in de samenle-
ving zonder dat je er iets voor terug-
krijgt - maar naar réformes. Wat dit 
betreft heerst er ook in onze linkse 
massapartij, de Partij van de Arbeid, 
nog onzekerheid. De 'economenstri jd' 
tussen de visie, die erop vertouwt dat 
winst tot investeringen en investerin-
gen tot werk leiden (de veel geciteerde 
Duisenberg en de zijnen) en het plei-
dooi voor vergroting van de mogelijk-
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heden voor de overheid de geldstro-
men te sturen (Van den Doel en de zij-
nen) is nog niet duidelijk beslecht. 
Driehuis (zelf van de tweede richting) 
verweet onlangs Den Uyl, dat hij nog 
te veel op twee paarden wedt. En in-
derdaad, je kunt niet voor de tweede 
opvatting kiezen maar dan met uitzon-
dering van de inkomenspolitiek, want 
alleen een geleide inkomenspolitiek 
kan de ruimte garanderen voor een be-
tere spreiding van werk. 

Van Thijn bekende voorts in een 
interview met De Groene Amsterdam-
mer, dat de Partij van de Arbeid niet 
goed weet wat ze met overheid w i l : 
'We wil len een gedemocratiseerde 
overheid - maar hoe ziet die er uit, hoe 
voorkom je, dat het een bureaucrati-
sche of corporatieve overheid wordt? 
Daarover moet nog heel wat denkwerk 
worden verricht.'. 

Vervolgens blijkt Den Uyl spijt te 
hebben van één van de vier 'hervor-
mingswetsontwerpen' van zijn kabi-
net: de wet op de investeringsreke-
ning. Aan Vrij Nederland geeft hij toe, 
dat die wet de ondernemers uit de al-
gemene middelen te hoge premies 
geeft, die zij dan ongecontroleerd kun-
nen besteden. Met 'vermaatschappe-
lijking van de investering' heeft de WIR 
inderdaad niets te maken. Dit kan ove-
rigens nog worden goedgemaakt door 
de 2e fase inhoud te geven. Deze onze-
kerheid over een eigen progressief be-
leidsalternatief staat in contrast tot de 
zekerheid waarmee het beleid van het 
kabinet-Van Agt de grond in wordt ge-
boord. Dat kan de kiezers niet ontgaan. 
Als links uitzicht wil openen op een 
nieuw progressief kabinet, lijkt in de 
eerste plaats beleid nodig. 

Politiek begint met het formuleren 
van eigen beleidsinzichten. De opposi-
tieperiode moet gebruikt worden voor 
het ontwikkelen van een alternatief be-
leid. Het is niet voldoende te herhalen, 
dat 'het tweede kabinet-Den Uyl er 
toch wel komt'. Dat tweede kabinet-
Den Uyl had er al moeten zijn en wel 
na de verkiezingen van mei 1977. Voor 
iets wat er al had moeten wezen, zul-
len we de mensen niet warm kunnen 
krijgen. Het is bovendien ondubbelzin-
nig duidelijk geworden, dat de maat-
schappelijke problemen van vandaag 
om meer vragen dan een eenvoudige 
voortzetting van het beleid van het ka-
binet-Den Uyl. Om te midden van de 
kolossale economische herstructure-
ring die in de wereld plaatsvindt nog 
enig perspectief te kunnen bieden, zijn 
een geleide inkomenspolitiek en regi-
onale economische planning op basis 
van een nationaal financieringsplan 
onontbeerlijk. Een progressief alterna-

tief voor de economische orde, geen 
kapitalisme noch staatssocialisme 
maar een democratische economie 
moet worden uitgewerkt. Daarvoor is 
talent genoeg beschikbaar. In de twee-
de plaats is stijl nodig. 

Links moet zich niet steeds anti-
rechts opstellen maar daarentegen 
een voortdurend beroep doen op een 
ieder, dus ook rechts mee te gaan op 
de weg naar maatschappijhervorming. 
Alleen wanneer men de tegenstander 
niet al bij voorbaat afschrijft, kan het 
de kiezers duidelijk worden waar de 
werkelijke weerstanden liggen. Al 
grijpt rechts niet graag in het maat-
schappelijk gebeuren in, met het uit-
eenvallen van de traditionele kaders 
van de gemeenschap kunnen ook be-
houdend ingestelde geesten niet erg 
gelukkig zijn. De premier sprak aan de 
overzijde van de ontstellende een-
zaamheid, de geestelijke desoriëntatie 
en de morele ontreddering in onze sa-
menleving. Het zal toch ook hem wel 
duidelijk zijn, dat dit alles niet alleen 
het gevolg is van het functieverlies van 
de Kerk. Sociale desintegratie is het 
onvermijdelijke bijprodukt van onze 
eenzijdige gerichtheid op particuliere 
welvaart, waarvoor massaproduktie 
en massaconsumptie de basis vor-
men. 

Reeds de jonge Marx - ook wel ge-
noemd 'Marx voordat hij marxist 
werd ' - gaf een aansprekende analyse 
van de maatschappelijke gevolgen van 
een op steeds verdergaande speciali-
satie en arbeidsverdeling gericht eco-
nomisch systeem. Vervreemding tus-
sen mens en medemens en tussen de ar 
beider en zijn produkt, Verdinglichung 
en versplintering van behoeften, het 
hoort alles bij de prijs die betaald moet 
worden voor een voortdurende verho-
ging van het vrij besteedbaar inko-
men. Wie in de gespecialiseerde sa-
menleving niet meer bruikbaar geacht 
wordt, heeft een recht op verzorging. 
Door de toename van het aantal ver-
zorgden komt er per slot van de nage-
streefde verhoging van het vrij be-
steedbare inkomen niet veel meer te-
recht. Dat is de maatschappelijke pro-
blematiek achter Bestek '81, waarvoor 
het kabinet helaas geen oog lijkt te 
hebben. Onze vraag aan de premier is, 
of hij meent de vereenzaming, de des-
oriëntatie en de ontreddering alleen 
maar te moeten constateren of dat hij 
bereid is in een nieuw beleid, een be-
leid van réformes, te zoeken naar dat-
gene wat uitzicht kan bieden in deze si-
tuatie. 

Het zou voor de kiezers veel boeien-
der worden als de politiek niet werd 
beheerst door een discussie over ver-
schillende lettercombinaties, CDA-
VVD, PvdA-CDA of PvdA-VVD, maar 

door een gesprek over de mogelijkhe-
den voor maatschappelijke hervor-
ming. Of wi j ons nu beklagen overso-
ciale onrechtvaardigheid (vooral links) 
of over sociale desintegratie (vooral 
rechts), als politici mogen wi j ons niet 
beperken tot treurliederen maar moeten 
wi j aangeven hoe uitzicht kan worden 
geboden op verbetering. Als wij daar-
over niet helder zijn, maakt onze on-
derlinge strijd een weinig zakelijke in-
druk. Om uitzicht te bieden op een pro-
gressief kabinet is in de derde plaats 
eenheid nodig. 

Het CDA is gevormd om door nieu-
we eenheid politieke macht voor con-
fessioneel georganiseerden te herwin-
nen. Links heeft daarop gereageerd 
met toenemende verdeeldheid. Ik 
spreek namens een partij, die daaraan 
mede schuldig is. Bij de verkiezingen 
van mei 1977 gingen CDA en VVD te za-
men van 70 naar 77 zetels. Om als pro-
gressieven de partijen van dit kabinet 
van hun de Kamermeerderheid te be-
roven, zal door nieuwe eenheid nieuw 
elan moeten worden gewekt. De PPR 
wil zich daarvoorvan harte inzet-
ten. Natuurlijk verkeert elke partij het 
liefst in een volkomen zelfstandige po-
sitie. Dit geldt ook voor de Partij van de 
Arbeid, die al flink is teruggekomen op 
haar streven naar progressieve een-
heid. Maar samenwerking is voor geen 
van ons nog langer een kwestie van 
smaak. Alleen door samenwerking kan 
de electorale werfkracht worden ge-
vormd, die nodig is om een progres-
sief kabinet tot stand te brengen. De 
uit electoraal oogpunt geslaagde vor-
ming van het CDA dwingt nieuwe pro-
gressieve eenheid eenvoudig af. 

Daarbij is de inbreng van de PPR in 
het progressief verbond kwantitatief 
gezien vandaag niet optimaal. Mijn 
fractie verwacht wel, dat bij de Europe-
se verkiezingen onze partij haar werf-
kracht kan versterken. Maar bovenal 
zal onze inbreng moeten liggen in de 
kwaliteit van onze beleidsinzichten. 
Als wi j steeds weer terugkomen op de 
bezwaren van de huidige wijze en ma-
te van economische groei, dan doen 
wi j dat niet uit een soort van anti-groei-
manie. De PPR meent dat elk beleid 
verantwoord moet zijn, niet alleen 
tegenover onze eigen thans levende 
bevolking, onze kiezers, maar ook' 
tegenover mensen in andere delen 
van de wereld en jegens toekomstige 
generaties. L'avenir est a Dieu, luidt 
een oud Frans gezegde. Daaraan kan 
hoop worden ontleend. Maar die hoop 
ontslaat ons niet van onze eigen ver-
antwoordelijkheid. Dieu a besoin des 
hommes. Evenzeer geldt daarom het 
woord van Denis de Rougemont: l'a-
venir est notre affaire. 
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B. de Gaay Fortman 

Wij zouden wil len, dat het kabinet 
ernst maakte met hervormingen in de 
richting van een verantwoordelijke 
maatschappij. Op basis van een uit 
statistische gegevens geëxtrapoleerd 
macro-economisch model van zeer 
omstreden betekenis, binnen het ka-
der van de traditionele instrumenten 
van economische politiek en met een 
beleidskeuze niet voor de zwaksten 
maar voor de middengroepen kwam 
het kabinet tot Bestek '81. Daartegen-
over pleit de PPR-fractie voor maat-
schappelijke hervormingen, die gestal-
te moeten geven aan aanvaarding van 
een internationale verantwoordelijk-
heid voor het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen (energiebeleid e.d.) en 
de vaststelling van rechtvaardige ruil-
voeten (Noord-Zuiddialoog), voor een 
nationale verantwoordelijkheid voor 
de inkomenspolitiek, voor een regi-
onale verantwoordelijkheid voor in-
vesteringen en werkgelegenheid 
(planning door de regionale overheid 
in overleg met het bedrijfsleven) en 
voor een verantwoordelijkheid van de 
werknemers (vertegenwoordigd in de 
ondernemingsraad) voor het onderne-
mingsbeleid. De ingrijpende hervor-
mingen, die dat vereist, mogen wi j niet 
schuwen. De toekomst is onze zaak. 

De heer Trip 

D 
De heer Trip (PPR): Over de term 'Be-
stek ' 81 ' zijn de nodige grapjes en 
woordspelingen gemaakt. Het woord 
'bestek' - in onze taal voor verschillen-
de uitleg vatbaar - geeft daartoe ook 

gemakkelijk aanleiding. Omdat ik mij 
de laatste tijd wat meer in maritieme 
zaken heb mogen verdiepen, wi l ik het 
woord 'bestek' maar eens interprete-
ren zoals de zeeman dat doet: 'de da-
gelijkse bepaling van de geografische 
plaats waar een schip zich op zee be-
vindt.' De vergelijking met het schip 
van staat ligt dan al erg voorde hand! 
Zo opgevat houdt 'Bestek ' 81 ' een 
plaatsbepaling voor de toekomst in. Dat 
is op zich nuttig, maar voor de zeeman 
is minstens even belangrijk om te bepa-
len welke koers hij zal varen. Het op te 
maken bestek is daarop dan een contro-
le. De koers is dan de richting waarin 
een schip zich volgens de bedoeling 
van de stuurman, voortbeweegt. 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, stuur-
man Van Agt en zijn bemanning heb-
ben een vaste koers die het schip van 
staat moet volgen: een economische 
groei van 3% of meer. Het bestek, dat 
men van tijd tot t i jd zal wil len opma-
ken gaat daarvan uit. Geconstateerde 
afwijkingen zullen leiden tot bijsturen 
om weer op de koers van 3% of meer 
groei te komen. Mijn betoog zal erop 
gericht zijn de Regering de vraag voor 
te leggen of er geen aanleiding is om 
tot een koersverandering te komen, of 
de huidige koers nog wel goed is, of 
we nog wel aankoersen op een veilige 
haven. 

Na het opmaken van 'Bestek ' 81 ' ble-
ken er nogal wat stuurlui aan de wal te 
staan die - zeer uiteenlopende - kri-
tiek hadden op de voorstellen van de 
regering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
veel van deze kritiek mede is veroor-
zaakt door het feit dat de Regering in 
'Bestek ' 81 ' uitermate weinig aandacht 
heeft besteed aan maatschappelijke 
verschijnselen die de achtergrond vor-
men van de toestand, waarin onze 
economie zich bevindt. Ik wil -v ragen-
derwijs - een paar voorbeelden noe-
men van het soort problemen waarop 
ik doel. Waarom is het ziekteverzuim 
de afgelopen tien jaar gestegen van 
ca. 7 tot ca. 10% van de beroepsbevol-
king? Waarom die verontrustende stij-
ging van uitkeringsgerechtigden in de 
WAO? Waarom die voortgaande stij-
ging van het aantal mensen dat naar 
specialisten wordt verwezen of in een 
ziekenhuis opgenomen? Waarom zo-
veel klachten over de aard van het 
werk, de werkomgeving, de toekomst-
mogelijkheden? 

Voor een cijfermatige onderbou-
wing van deze vragen - en er zouden 
er méér te stellen zijn - verwijs ik naar 
het Sociaal en Cultureel Rapport 1978. 
Waar het mij om gaat is dat dit soort 
vragen en de antwoorden daarop na-

tuurlijk alles te maken hebben met bij 
voorbeeld de gestegen collectieve uit-
gaven. Het zijn vragen die beantwoord 
zouden moeten worden alvorens er 
aan de uitkeringen wordt gesleuteld. 
Het is teleurstellend dat de Regering 
wel veel argumenten aandraagt onder 
de t i tel: 'systeemfouten in allerlei re-
gelingen met name op het gebied van 
de indexering van uitkeringen', maar 
slechts weinig aandacht heeft voor de 
dieper liggende oorzaken. 

Een zelfde ouderwetse boekhou-
dersmentaliteit (met respect aan alle 
boekhouders van Nederland die het 
béter doen) bepaalt de sfeer van Mil-
joenennota en de begrotingen. Het 
lijkt dat deze indrukwekkende stapel 
papier veel informatie geeft, maar in 
werkelijkheid is het een onoverzichte-
lijke opsomming van feiten en cijfers, 
waaruit slechts met grote moeite hier 
en daar wat beleidsinformatie is te 
putten. Wie - om één voorbeeld te 
noemen - wil weten welk beleid er met 
betrekking tot de volksgezondheid 
wordt gevoerd, moet bij minstens vier 
begrotingen te biecht en dan nog is de 
informatie niet compleet. Informatie 
die in het wetenschapsbudget wordt 
gegeven zou ook op andere, de depar-
tementale indeling overschrijdende, 
onderwerpen nodig zijn, voor de rege-
ring zélf om echte beleidskeuzen te 
kunnen maken en voor het parlement 
om zijn controlerende taak beter te 
kunnen vervullen. 

Ik vraag aan de Ministervan Finan-
ciën: waarom wordt de boekhouding 
van de overheid niet wat meer ge-
voerd met inachtneming van wat mo-
dern beleid aan informatie nodig 
heeft? Ik koester deze gedachte al lan-
gerdan anderhalfjaar. Dr. P. B. Boors-
ma noemt in ESB van 25 oktober de 
berekening van de om te buigen 10 
mld. in 1981 'in elk geval voor de bui-
tenstaander, een ratjetoe'. Dat ben ik 
met hem eens. Uit ditzelfde stuk citeer 
ik met instemming: 'Wat en waarom 
nu precies moet worden bezuinigd is 
mij niet duidelijk, te meer niet omdat 
de doorrekening van het kabinetsbe-
leid ontbreekt.' 

Tóch staat de 10 mld. bezuiniging 
stoer en dapper overeind, óók na het 
mislukte overleg van gisteravond. Het 
meest opvallende daarbij is niet het 
mislukken op zich zelf, maar de ma-
nier, waarop dat gebeurde. Het was 
een confrontatie tussen Regering en 
vakbeweging en niet - zoals het had 
moeten zijn - een overleg tussen de 
sociale partners met de overheid in 
een stimulerende en bemidde-
lende rol. 
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Trip 

De kans is erg groot dat nóch de be-
zuinigingen van de Regering, nóch de 
door de vakbonden geaccepteerde 
loonmatiging op deze wijze een reali-
teit worden en dat kan zélfs het be-
drijfsleven dat dit keer aan de 'ontvan-
gende kant' zat niet tot tevredenheid 
stemmen. Het wordt ti jd dat verontrus-
te ondernemers weer eens een brief 
op poten aan het kabinetschri jven! 

Intussen is het vooral de vraag of de 
koers van economische groei die de 
Regering volgt een haalbare koers is. 
Al jarenlang hebben de ecologen ge-
waarschuwd voor de gevolgen van 
voortgezette groei voor ons mil ieu, 
maar legden ze het af tegen de econo-
men. Het lijkt er steeds meer op dat er 
niet langer sprake is van een keuze: 
vóór of tegen groei. Is het niet steeds 
duidelijker dat de spectaculaire groei 
van de vijftiger en zestiger jaren een 
onmogelijkheid is geworden? 

De wind van de buitenlandse handel 
is gedraaid, de warme golfstroom van-
uit de ontwikkelingslanden stuurt het 
westerse schip niet meer als vanzelf in 
de gewenste groeikoers. Of we wil len 
of niet: de koers moet worden verlegd. 

Is dat een ramp? Zou een situatie 
waarin onze economie niet langer 
groeit ons land in de ellende storten? 
Is stilstand werkelijk achteruitgang zo-
als we altijd hebben gemeend? Of zou 
er ook in zo'n situatie wel degelijk nog 
sprake kunnen zijn van een dynami-
sche aanpak van de problemen waar-
voor wi j staan? 

Ik denk, mijnheer de Voorzitter, dat 
het mogelijk is om in een situatie van 
niet of nauwelijks voortgezette groei, 
een nulgroei als men wi l , deze proble-
men even goed en soms zelfs beter 
aan te pakken dan wanneer we ons 
blijven verlustigen in de dode mus van 
een jaarlijkse groei van 3% of meer. 
Ook dan zal het mogelijk zijn ons ex-
portpakket te verbeteren, niet zozeer 
door het te laten groeien, maar door 
kwalitatieve verbetering van de doel-
matigheid, verhoging van de toege-
voegde waarde. 

Als wi j alle energie, die nu moet 
worden gericht op groei van ons pro-
duktie-apparaat, maar ook van onze 
infrastructuur, eens zouden kunnen 
aanwenden voor een kwalitatieve ver-
betering ervan, zullen wij tegelijk re-
sultaten kunnen boeken op het terrein 
van het welzijn. Eerlijk delen van werk 
en loon zal dan meer dan ooit noodza-
kelijk zijn, maar de bereidheid daartoe 
zou kunnen groeien als duidelijk wordt 
dat fundamentele problemen van on-
gelijkheid en onvrede kunnen en zul-
len worden aangepakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Met dit soort 
gedachten bevind ik mi j in het gezel-
schap van de samenstellers van het 
WRR-rapport 'De komende vi j fentwintig 
jaar', dat ik de afgelopen dagen 
nog eens heb herlezen. 

Ik herinner eraan dat in het WRR-
rapport wordt uitgegaan van twee va-
rianten: Variant A met een voortduren-
de economische groei van 3% per jaar 
en variant B waarbij de economische 
groei geleidelijk daalt tot nul in het jaar 
1990 om vervolgens - tot het jaar 2000 
- op dat peil te blijven. 

Toen de WRR-studie werd opgezet 
was de werkgelegenheidsproblema-
tiek minder zichtbaar dan thans het ge-
val is. Uitgangspunt was op dat mo-
ment vooral de vraag of ons natuurlijk 
milieu een groei van 3% per jaar nog 
wel zou kunnen verdragen. In een 
kanttekening verwierp een der leden 
van de commissie, dr. Hueting, beide 
varianten omdat - zelfs bij variant B 
(dus de naar nul dalende groei) - in het 
jaar 2000 de produktie nog 1,6 maal zo 
groot zou zijn als in 1975 en dat leek 
hem uit milieu "Overwegingen onaan-
vaardbaar. 

Het WRR-rapport draagt een groot 
aantal feitelijke gegevens aan maar is 
toch in de eerste plaats een terreinver-
kenning, een bijdrage tot het denken 
over mogelijke ontwikkelingen van de 
Nederlandse samenleving op lange 
termijn. Het stond ter discussie maar 
die discussie is er tot nu toe maar nau-
welijks gekomen, om van een door-
werking in het beleid maar helemaal 
niet te spreken. De vorige week wijdde 
het Nederlands Instituut voor ruimte-
lijke ordening en volkshuisvesting er 
een studiedag aan, waarbij teleurge-
steld werd vastgesteld dat er met het 
rapport bijzonder weinig gebeurd is. 

Toch stemmen de prognoses de 
WRR niet alleen tot nadenken, maar 
ze roepen ook hoogst actuele vragen 
op aan de beleidvoerders. Een paar 
voorbeelden: In variant A (3% groei) 
gebruiken we in het jaar 2000 twee-
maal zoveel energie als nu en wordt 
6% daarvan opgewekt door kerncen-
trales. In variant B (de naar nul dalen-
de groei) gebruiken we in het jaar 2000 
50% meer energie dan nu en daarvan 
is 1 % kernenergie. In variant A be-
draagt het aantal auto's in het jaar 
2000 6,1 miljoen (nu zijn het er nog 
geen 4 miljoen) maar in variant B zijn 
het er 2,9 miljoen. In variant A verdub-
belt het consumptievolume per hoofd 
van de bevolking (en dat is dan viermaal 
zoveel als in 1957); in variant B is er 
een stijging van 50% en dat is dan al-
tijd nog ruim driemaal zoveel als in 
1957. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil aan de-
ze cijfers geen andere betekenis hech-
ten dan dat zij naar mijn stellige over-
tuiging aantonen dat het de moeite 
waard moet zijn de varianten A en B 
nader te onderzoeken op consequen-
ties voor het te voeren beleid. Ik geef 
toe dat dat niet eenvoudig is. Het is 
geen zaak van korte termijn. Het be-
tekent ook een zware taak voor de de-
partementale beleidsafdelingen die 
daarbij overigens zouden kunnen terug-
vallen op de WRR en op andere weten-
schappelijke instanties. 

Heel concreet en met veel nadruk 
vraag ik de Regering, of zij bereid is 
voor ieder departement te laten na-
gaan wat voor beide varianten de be-
leidsconsequenties zouden moeten of 
kunnen zijn. Het spreekt vanzelf dat 
een dergelijk onderzoek ook vraagt om 
interdepartementale coördinatie. Is de 
Regering bereid daartoe een initiatief 
te nemen en een interdepartementale 
beleidsgroep in te stellen van hoog ni-
veau? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag de 
Regering niet - al zou ik dat best willen 
- om het eigen bestek te herzien. Ik 
vraag de Regering wèl om het parle-
ment te voorzien van gegevens die 
een vergelijking tussen de beide be-
leidsalternatieven mogelijk maken. 
Het gaat daarbij om de vraag, of er re-
den is van koers te veranderen, hetzij 
omdat we daartoe door de ontwikke-
lingen gedwongen zullen worden, het-
zij uit vrije w i l , omdat het een betere 
toekomst biedt voor ons volk. En het 
logge schip van staat reageert maar 
langzaam op het roer. Daarom moeten 
we liefst vandaag beginnen die koers 
te herberekenen. En ik herhaal: stil-
stand behoeft geen achteruitgang te 
zijn, niet in welzijn en ook niet in de 
door de Regering nagestreefde tech-
nologische ontwikkeling. Ik citeer Den 
Uyl in zijn bundel 'Inzicht en Uitzicht', 
het laatste hoofdstuk: 

'Het is de keuze niet tégen voort-
gaande technologische vernieuwing, 
wel voor een richten, testen en sturen 
van de toepassing van technologische 
vindingen op hun waarde voor de ar-
beidsorganisatie en het consumptie-
patroon.'. 

Mèt Goudzwaard pleit ik voor een 
breuk met het vooruitgangsgeloof dat 
zolang de westerse ontwikkeling heeft 
gedomineerd; omdat ik ervan over-
tuigd ben dat kwaliteit belangrijker is 
dan kwantiteit. Dat geldt voor onze 
economie, dat geldt voor ons bestaan. 
En dat laatste staat op het spel. 
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Mevrouw Van Someren-Downer 

D 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! 'De 
mens wordt vrij geboren en overal be-
vindt hij zich in ketenen', het is de be-
roemde aanhef van een der beroemd-
ste geschriften uit de geschiedenis van 
de politieke ideeën van de laatste 200 
jaar, het 'Contrat Social' van Jean-Jac-
ques Rousseau uit 1762. Rousseau is 
kennelijk niet een vergeten Romanti-
cus. Onder de titel 'Rousseau for our time 
wijdt het wetenschappelijk cultu-
reel tijdschrift 'Daedalus' het zomer-
nummer van dit jaar geheel aan Rous-
seau. De vele colloquia en studies die 
de laatste ti jd aan hem werden gewijd, 
bewijzen dat zijn biograaf Henri Fré-
deric Amiel in 1878 gelijk had, toen hij 
met profetische blik voorspelde, dat 
pas 200 jaar na Rousseau's dood diens 
invloed op de juiste waarde geschat 
zou kunnen worden. Een van de Dae-
dalusschrijvers, Benjamin Schwartz, 
wijst in wat men de belangrijkste bij-
drage in de bundel kan noemen-The 
Rousseau Strain in the Contemporary 
World - op Rousseau's profetische 
vrees voor het verloren gaan van men-
selijke vrijheid in een hoog ontwikkel-
de maatschappij. 

De oppervlakkige tijdgenoot zou hier 
tegen in kunnen brengen, dat taboes 
doorbroken werden, democratise-
ringsprocessen op gang zijn gekomen, 
omgangsvormen losser zijn gewor-
den. Ontkennen kan men dat niet; met 
Rousseau in de hand kan men zelfs 
constateren, dat veel van wat hij voor-
stond, gerealiseerd werd. Toch is ook 
zijn vrees voor onvrijheid in deze ti jd, 
juist in deze t i jd, gerechtvaardigd. 

Kunnen wi j bijvoorbeeld alles zeggen 
zonder risico te lopen geëtiketteerd te 
worden op grond van collectief subjec-
tivisme? Zij wi j wel zo vrij? Wat wi j 
zeggen moet wel 'maatschappelijk 
aanvaardbaar' zijn, gewoon gezegd: in 
de mode. 

De welvaartsstaat, mogelijk ge-
maakt door enkele decenniën van 
voorspoed en ook noeste vlijt - ik ben 
dat met de heer Terwindt eens - be-
staat thans bij de gratie van een om-
vangrijk overheidsapparaat. De sociale 
wetgeving bij voorbeeld vraagt een 
omvangrijk instrumentarium. Om het 
hele overheidsapparaat zo efficiënt 
mogelijk - en dat is niet automatisch 
zo menselijk moge l i j k - te maken, zijn 
databanken nodig; om het beleid te 
bepalen zijn deskundigen nodig, die 
computermodellen maken. 

De computer is enerzijds in staat, het 
leven menswaardiger te maken, maar 
kan door een verkeerd gebruik de 
macht eenzijdig bij deskundigen leg-
gen. De computer kan ook alternatie-
ven leveren, waaruit een keuze moge-
lijk is. Maar dan zullen - zoals mijn 
fractiegenoot Zoutendijk altijd be-
toogt, onder andere in Liberalisme in 
de jaren tachtig - zij die tot beslissen 
bevoegd zijn de mogelijkheden van 
computers moeten kunnen onderken-
nen. Steeds vaker hoort men voorspel-
lingen, dat de democratie een verder 
uitdijende verzorgingsstaat niet zal 
overleven. Ik geloof dat niet. Wij moe-
ten wel in staat zijn een antwoord te 
geven op de nieuwe uitdagingen, de 
nieuwe gevaren, die de vrijheid kun-
nen bedreigen. Er zal opnieuw een 
strijd voor de vrijheid gestreden moe-
ten worden. Vroeger ging zo'n strijd te-
gen de overheid, tegen de kerk, tegen 
duidelijk herkenbare machtigen. Onze 
maatschappij is zo complex, dat de vi j-
and, deels door ons zelf gecreëerd, niet 
meer zo herkenbaar is. 

Soms is de bedreiging van de vrij-
heid wel zichtbaar. Ik denk dan aan het 
plan van het vorige kabinet, op de val-
reep ingediend, tot afschaffing van het 
Kroonberoep bij bestemmingsplan-
nen. Wat gaat er met dit wetsontwerp 
gebeuren? 

Bij ieder beleid dient ervan te wor-
den uitgegaan, dat de persoonlijke 
vrijheid niet verwordt tot een restje, 
dat overblijft nadat alle machten, alle 
collectiviteiten, hun stukje eraf geno-
men hebben. Die machten zijn niet al-
leen de klassieke machten, die men 
aantreft bij overheden. Die machten 
kunnen bestaan uit vooroordelen bij 
collectiviteiten, uit nieuwe taboes, 
woordgebruik, zogenaamd algemeen 

aanvaarde begrippen en meningen, 
die al net zo tyranniek beleefd kunnen 
worden als wetten en voorschriften. 

Als wi j inderdaad op weg zijn naar, 
of ons reeds bevinden in, een plurifor-
mere samenleving, dan moeten wetten, 
voorschriften en regelingen daar lo-
gisch op aansluiten. Die pluriforme sa-
menleving is overigens pas echt be-
reikt, als geen mens zich meer 'anders' 
voelt, als wat nu nog 'anders' heet, op 
exact hetzelfde waarderingsniveau be-
handeld wordt. Men kan zich pas echt 
vrij voelen in zijn eigen levenssfeer als 
men geen stukjes van die levenssfeer 
moet verdoezelen, omdat anderen -
medemensen dus - ons op grond 
daarvan minder vinden. 

Dit kabinet vraagt aan de burgers 
heel veel. Terecht lijkt mij. De tijden 
zijn er naar. Maar dit kabinet kan ook 
veel geven aan diezelfde burgers, mis-
schien niet op materieel, maar op 
geestelijk gebied. De bereidheid daar-
toe is kennelijk aanwezig. Op 10 okto-
ber verklaarde de Minister-President in 
het Tweede Kamer-debat over Bestek 
'81, dat alle wetten, algemene maatre-
gelen van bestuur en ministeriële be-
schikkingen van algemene strekking 
zullen worden doorgelicht op discrimi-
natie op grond van geslacht of huwe-
lijkse staat. Een inventarisatie zal ons 
binnenkort bereiken, waarna aanpas-
sing van die bepalingen kan volgen. Is 
er enig zicht op het verschijnen van de 
inventarisatie? 

Op 25 oktober werd er in de Tweede 
Kamer nog een motie van mevrouw 
Haas-Berger aangenomen waarin om 
een anti-discriminatie-wet werd ge-
vraagd. Mijn politieke vrienden stern-
den daar vóór - uiteraard - met de 
aantekening, dat ook andere groepen, 
gediscrimineerde minderheidsgroe-
pen, daarbij niet uitgesloten zouden 
mogen worden. 

In een plufiformere samenleving zul-
len allen, welke vorm van leven ook 
gekozen wordt, zich vrij dienen te voe-
len. Vrij en dus gelijkwaardig, want 
wie moet leven met het gevoel, dat an-
deren hem minderwaardig vinden, kan 
zich nooit zo vri j voelen als de mens 
die aanvaard is. Er wordt, lijkt mi j , te 
snel en te gemakkelijk gezegd, dat het 
gezin de hoeksteen van de samenle-
ving is. Een gezin wordt geacht geba-
seerd te zijn op liefde. Een zeer wezen-
lijk deel daarvan is vriendschap. De 
vervlechting van liefde en vriendschap 
is zo subtiel en ook zo individueel ver-
schillend, dat wi j er beter aan doen 
niet te trachten uit te maken, wat van 
hoger orde is. Vriendschap is overal, 
bij alle volken, een hoeksteen van het 
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samenleven, het samenwerken, het 
samenzijn. Jegens een vriend is men 
trouw, men verraadt hem niet, men 
houdt hem hoog. 

Veel - gelukkig maar - in dit leven 
wordt verricht op basis van grote ge-
negenheid. In wezen is vriendschap de 
meest voorkomende relatie, overal 
waar mensen zijn. In de Bijbel wordt 
gesproken over de grote vriendschap 
tussen David en Jonathan. Terwijl de 
wetgever vele vormen van menselijk 
samen handelen in wetten regelt, 
wordt de alleroudste menselijke rela-
tie, de vriendschap, zelfs nergens ge-
noemd. Bij het sluiten van een huwe-
lijk spelen vriendschap en liefde een 
rol. Ook kunnen een rol spelen de 
overweging een prettige huishoudelij-
ke hulp te hebben, het verwekken van 
kinderen om stamboom of bedrijf te 
continueren. Dergelijke overwegingen 
zijn duidelijk van een lagere orde. 

Men kan gerust constateren, dat de-
ze overwegingen in de moderne tijd in 
mindere mate een rol spelen dan vroe-
ger, maar dat laat onverlet, dat men op 
ethische gronden niet bij voorbaat het 
huwelijk hoger kan stellen, dan een re-
latie, gebaseerd op vriendschap en 
liefde, waarbij het paar het stadhuis 
links - of rechts - heeft laten liggen. De 
wetgever heeft niet tot taak, te vragen 
naar de overwegingen, die mensen er-
toe hebben gebracht een andere sa-
menlevingsvorm te kiezen. Ik ben de 
Ministervan Justitie erkentelijk voor 
zijn uitspraak dat men eigen normen 
niet dwingend aan anderen mag op-
leggen. Hij toont zich daarmee een 
modern bewindsman in een snel ver-
anderende samenleving. Hoe snel die 
samenleving aan het veranderen is, 
blijkt uit recente cijfers uit het CBS-
jaarverslag over de bevolking anno 
1976. Ik heb helaas geen recentere cij-
fers. 

Daaruit blijkt dat de trouwlust van 
vrouwen zeer snel afneemt. Als norm 
schijnt toch nog altijd de vrouw te wor-
den genomen. Voor de concrete cijfers 
kan ik kortheidshalve naar de CBS-pu-
blikatie verwijzen. Een in het oog 
springend getal wi l ik noemen: tussen 
1970 en 1976 nam het aantal trouwlus-
tige vrouwen af met 30%. Maar....dit 
betekent niet dat onze samenleving 
minder huishoudens gaat tellen. Het 
omgekeerde is eerder het geval. 'De 
trend-maatstaf voor de marktontwik-
keling, die het marktonderzoek im-
mers weegt in het aantal 'zelfstandig 
bestedende eenheden' die men als 
huishoudens van één of meer consu-
menten tellen kan, blijft', aldus Jan 

Verkade (Adformatie van 21 oktober 
jl.) in een analyse van de bevolkings-
gevens, 'zeker stijgen.'. De wetgever 
zal er altijd huiverig voor zijn op maat-
schappelijke trends vooruit te lopen. 
Wie in begrijpelijk ongeduld sneller 
naar voren wi l lopen, zal op weerstan-
den stuiten, hoe goed zijn gedachten 
over een betere samenleving ook mo-
gen zijn. Ook Rousseau kreeg pas na 
twee eeuwen meer gelijk dan bij zijn 
leven. 

Toch is dat minder riskant dan een 
wetgever, die te ver achterop komt bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen, 
die hier door mij niet geschilderd wor-
den aan de hand van utopische fanta-
sieën, maar op grond van harde en 
zeer relevante cijfers. 

Het was die ongerustheid over het 
achterlopen, die mij twee dagen na 
Prinsjesdag in Den Haag publiekelijk 
de vraag deed stellen, waarom de Ne-
derlandse Spoorwegen uitgerekend 
nu met een zogenaamde gezinskaart 
moeten komen, die voordelig is voor 
gehuwde paren; dat wil dus zeggen, 
voor paren die dankzij het boterbriefje 
een groot financieel voordeel kunnen 
behalen. Ik heb bij die gelegenheid 
spottend gevraagd, of we nu binnen-
kort de NS-huwelijken zullen gaan krij-
gen. Inmiddels zijn er in de Tweede 
Kamer vragen over gesteld, de Minis-
ter van Verkeer vond het moeilijk om 
op een nog niet bestaande wetgeving 
vooruit te lopen. Hij beloofde wel de 
NS opdracht te geven om na te gaan, 
of het uitvoerbaar was, de gezinskaart 
in een relatiekaart om te zetten. Is die 
opdracht al gegeven? Ik heb namelijk 
de indruk, dat de NS er wel een gat in 
zien. Ik vraag dit hier omdat de tijd 
dringt. Het experiment met de gezins-
kaart duurt twee jaar en slechts gedu-
rende één jaar kan de aanvrage ge-
daan worden. Dat betekent, dat over 
tien maanden de aanvraagtermijn ver-
loopt. Ik zou in dit geval zover wil len 
gaan, dat ik een onrechtvaardige ou-
derwetse regeling liever ongedaan zie 
maken, dan dat ermee door wordt ge-
gaan. 

Ik zou niet op het hoofd van de Mi-
nister voor Verkeer in vele opzichten 
een vriend van mi j , deze uiterst princi-
piële zaak wil len uitvechten. De gezins-
kaart is voor mij een symptoom, de po 
sitieve reacties uit de samenleving na 
mijn opmerkingen in Den Haag, zijn 
voor mij het bewijs, dat dit kabinet 
ernst moet maken met de door de Mi-
nister-President gedane uitspraak op 
10 oktober aan de overzijde. Ik besef, 
dat er juridisch veel aan vast zit, maar 
als de geestelijke vrijheid en de nieu-

we maatschappij dat vragen, dan moet 
die arbeid aangevat worden. 

We zijn niet alleen op weg naar een 
pluriformere samenleving, ook naar 
een multiraciale. Door de eeuwen 
heen zijn mensen van over de gehele 
wereld naar Nederland gekomen, 
maar de aantallen waren steeds van 
dien aard, dat assimilatie over het al-
gemeen geen grote problemen ople-
verde. Nu komen er in nauwelijks twee 
decennia zoveel mensen van elders, 
dat assimilatie met moeite verloopt of 
in het geheel niet plaatsvindt en er eer-
der een soort gettovorming optreedt. 

Professor dr. J. de Valk, sprekend 
over toekomst en welzijn op het wel-
zijnscongres van de Nationale Raad 
voor Maatschappelijk Werk op 17 okto-
ber, constateerde dat de samenleving 
weliswaar door ons toedoen veran-
dert, maar dat wi j die verandering 
slechts zeer ten dele kunnen beheer-
sen. Niemand sprak hem op het 
congres tegen en niemand zal in rede-
lijkheid van de Regering vragen, een 
afgerond model voor de toekomst te 
leveren. We kunnen wel vragen om 
een samenhangend beleid voor de ko-
mende t i jd. Minister Wiegel heeft in de 
Tweede Kamer het kamerlid Molleman 
toegezegd het kabinet te polsen over 
een Minister voor ethnische minderhe-
den. Wat is het resultaat van die pol-
sing? Het lijkt mij een goede gedachte, 
al moeten we daarbij niet vergeten, 
dat een dergelijke bewindsman alleen 
wat kan bereiken in innige samenwer-
king met CRM, Justitie, Binnenlandse 
Zaken, Buitenlandse Zaken, Volkshuis-
vesting, Onderwijs en Volksgezond-
heid en in samenwerking met de ande-
re bestuurslagen, al was het maar om 
ervoor te zorgen, dat de scharnieren 
niet piepen. 

Het lijkt mijn fractie wel dringend ge-
wenst, dat op korte termijn een inter-
departementale stuurgroep van ge-
noemde departementen aan het werk 
gaat om tot een gecoördineerd beleid 
te komen. We kunnen onze ogen niet 
sluiten voor een toekomst met nog 
veel grotere problemen dan wi j nu 
reeds kennen. De kinderen van wat wi j 
de eerste generatie gastarbeiders zou-
den kunnen noemen, zijn volwassen. 
Wat staat hun te wachten, welk geeste-
lijk letsel hebben zij tijdens hun groei 
naar volwassenheid al opgelopen? Het 
onderwijs heeft de stroom, die sinds 
ongeveer 1963 naar ons land is geko-
men, niet werkelijk kunnen opvangen, 
ondanks de enorme inspanningen die 
sommigen zich getroost hebben. Er is 
een subproletariaat aan het ontstaan, 
dat ieder werkelijk contact met onze 
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samenleving mist. De daar optredende 
criminaliteit is moeilijk echtte bestrij-
den. Zelfs na opsporing en bestraffing 
is er geen alternatief voor deze nu nog 
jonge mensen. Zij missen eenvoudig 
de thuishaven van waaruit een ander 
leven mogelijk is. Intussen groeien bij 
wat we dan onze 'oorspronkelijke' be-
volking kunnen noemen, de vooroor-
delen. 

Laten wi j ons niet wijsmaken dat er 
in Nederland niet gediscrimineerd 
wordt. Een studie van Utrechtse antro-
pologen leert wel anders. Men denkt 
gemakshalve in collectiviteiten en ste-
reotypen en een misdaad, begaan 
door een lid van een minderheids-
groep, wordt door zeer velen de hele 
groep aangerekend. Zo ontstaat er een 
situatie waarin noch de leden van de 
minderheidsgroepen, noch de oor-
spronkelijke bevolking zich vrij en on-
bedreigd voelen. In sommige grote 
steden bestaat al 15% van de bevol-
king uit minderheidsgroepen. Als ie-
der mens behorend tot een minder-
heidsgroep of behorend tot de groep 
die hier al langer woont, zich vrij moet 
kunnen voelen, betekent dat een enor-
me taak voor degenen die over de vri j-
heid, over de orde waarbinnen men 
vrij is, moeten waken. Ik doel dan op 
de politie. Voor een zeer groot deel be-
staat onze politie uit zeer jonge men-
sen. Zij doen hun werk vaak onder 
enorme druk, druk van de omstandig-
heden, druk van de kritiek op hun op-
treden. Het deed mij genoegen, dat uit 
een NIPO-enquête dezer dagen bleek, 
dat 66% van de Nederlanders veel ver-
trouwen heeft in de politie, 2 1 % wei-
nig en slechts 3% geen. Voor de politie 
en degenen die het beleid bepalen, is 
dit een steun in de rug. 

Wij hebben gehoord dat de organie-
ke sterkte van rijks- en gemeentepoli-
tie verhoogd zal worden. Effect zal dat 
hebben bij een betere organisatie en 
mijns inziens anders niet. Ik zou daar-
om willen weten, hoe het staat met het 
beraad over de nieuwe politiewetge-
ving, ook hoe het staat met de uitrus-
t ing. Dit is geen vragen om bloed aan 
de paal, allerminst, maar het zijn vra-
gen die ik stel, omdat ik meen dat een 
polit ieman die zich zeker van zijn zaak 
voelt, minder snel geneigd zal zijn in 
paniek een fout te maken. Als wi j allen 
veilig op straat wil len lopen, veilig in 
de tram wil len zitten, moeten wi j ach-
ter de politie staan. Het Utopia waar ie-
der goed is, bestaat niet en voor de 
vrijheid van de burger moet nog wel 
steeds gezorgd worden. 

Ik besef heel goed, dat dit kabinet 
niet alleen door een economisch dal 

moet marcheren; er zijn ook aanwijzin-
gen, dat het geestelijk klimaat enige 
spanningsvelden vertoont. Wij leven, 
om het kind bij de naam te noemen, in 
de tijd van de grote onthull ingen. 

Over de aard van de onthull ingen 
laat ik mij niet uit; daar is aan de over-
zijde veel over gesproken en de pers 
bericht er dagelijks over. 

Wat mij verbaast, is dat er nog 
steeds onwil bestaat om over de zoge-
naamde Velser affaire opening van za-
ken te geven. De antwoorden van de 
Minister van Justitie begrijp ik niet he-
lemaal. Openbaarmaking van minder 
prettige zaken uit het verleden doet 
vaak pijn, maar het doet bij onschuldi-
gen ook pijn als zij verdacht worden 
van iets waar zij part noch deel aan 
hebben. Een besluit tot niet-openbaar-
making is tegenover die mensen on-
recht. Ik zou daarom graag wil len we-
ten, waarom de genoemde affaire nog 
steeds in de windselen der geheimzin-
nigheid moet blijven. Ik vraag ook, of 
het kabinet het niet met mij eens is, dat 
met deze handelwijze onschuldigen al-
ti jd onnodig verdacht blijven. Dit is 
een slechte zaak in een rechtsstaat. Za-
terdagavond wijdde Tros-Aktua veel 
ti jd aan onthull ingen: mensen kwa-
men aan het woord en er werden com-
plete getuigeverhoren afgenomen. 
Een afgerond beeld kwam er natuurlijk 
niet uit; dat zou ook onmogelijk zijn. Er 
bleven echter vraagtekens. Die zullen 
blijven bestaan, zolang er geen zeker-
heid is. 

Bij vrijheid denkt men vaak aan de 
vrijheid voor de sterken. Ook hun vri j-
heid kan bedreigd worden, maar zij 
zijn beter in staat zich teweer te stel-
len. Over de vrijheid van de zwakkeren 
moet daarom meer gewaakt worden. 
Het spreekt vanzelf, dat wi j moeten 
trachten wat zwak is sterk te maken. 
Sterk is hij of zij die greep heeft op, in-
breng heeft in zijn of haar samenle-
ving. Dat legt op het onderwijs een 
enorme taak. Over deze door mij ge-
noemde doelstelling van het onder-
wijs zijn eigenlijk alle politieke partijen 
het eens. Wij zijn het echter niet eens 
over de wegen en de middelen. 

Wie uitgaat van de vrijheid en de op-
leiding tot vrijheid zal het leren niet 
zien als africhten of volproppen of op-
leiden tot het brave burgerschap in 
een bepaald maatschappijbeeld. On-
derwijs is niet het volgieten van een 
emmer, maar iets tot bloei brengen. 
Wij geloven dat de maatschappij 
wordt gevormd door de wijze waarop 
de mensen worden onderricht, met 
een optimale keuzevrijheid, maar ook 
met de optimale kans op het leven zin-
vol makende arbeid, in welke sector 

dan ook. Ik ben het overigens geheel 
met de heer Vermeer eens, dat arbeid 
in de ene sector niet per se van meer 
waarde is dan arbeid in de andere sec-
tor. Ik ben het ook met hem eens, dat 
er wat dat betreft wel eens een menta-
liteitsverandering mag komen. Ik 
meen dat hierover tussen politici niet 
zo'n groot verschil van mening be-
staat. 

Na tientallen jaren van economische 
groei, technologische vernieuwingen 
en voorheen ongekende mogelijkheden 
zijn er nu de stagnatie, werkloosheid, 
teleurstelling over gemiste kansen en 
frustratie. Wie niet eens de vrijheid 
heeft, te werken als hij werken wi l , is 
niet vrij. Als er nog altijd vooroordelen 
bestaan tegen bepaalde vormen van 
arbeid, als de ene vorm van arbeid bij 
voorbaat hoger is dan de andere, ligt 
er op de keuzevrijheid een onaan-
vaardbare hypotheek, een maatschap-
pelijke druk. De problematiek van dit 
moment vraagt om een snelle, zeker 
meer individugerichte heroriëntatie op 
het leven en leren van de mens in een 
samenleving, die zich toch autonoom 
blijft ontwikkelen. Onze greep op de 
toekomst is klein. Vanuit die beschei-
denheid moet de jonge mens toege-
rust worden die toekomst zo goed mo-
gelijk aan te kunnen. 

Het doet ons genoegen dat de Minis-
ter van Onderwijs in woord en daad er 
blijk van heeft gegeven vanuit deze 
probleemstelling zijn taak op te vatten. 
Nog nooit zijn er zoveel mensen ge-
weest die later, dat wil zeggen na het 
verlaten van de school, ontdekten niet 
het huiste onderwijs gevolgd te heb-
ben. De aanpak van de volwassenen-
educatie, gecoördineerd interdeparte-
mentaal lijkt ons goed. Wij hopen dat 
het de Minister zal gelukken - dat lijkt 
ons primair noodzakelijk - de reeds 
aanwezige volwassenen-educatie in 
kaart te brengen en op elkaar af te 
stemmen. Wildgroei en dus misluk-
king - deze lijken mij onlosmakelijk 
verbonden - zouden desastreus zijn. Ik 
wens hem graag toe als De minister 
van de volwassenen-educatie de 
geschiedenis in te gaan. Er ligt echter 
nog een enorme taak voor hem. 

In het polarisatie-taalgebruik dat 
thans tot de goede zeden schijnt te be-
horen, heet het dat onze Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen het be-
leid van zijn voorganger afbreekt. De 
Minster is voldoende gezegend met 
gaven van hoofd en hart om zichzelf 
tegen dergelijke aantijgingen te verde-
digen. Ik zou toch een enkele kantteke-
ning willen maken. Dat de mammoet-
tanker die onderwijs heet, niet een 
haakse bocht kan maken, zelfs niet 
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mag maken op straffe van averij, is 
duidelijk, maar even duidelijk is het dat 
deze Minister, behorende tot een an-
dere politieke partij dan zijn voorgan-
ger, andere accenten legt, andere pri-
oriteiten stelt. 

Het doet mijn fractie genoegen dat 
bij die prioriteiten het basisonderwijs 
behoort. Over de vernieuwingen aan 
de basis van ons onderwijs is lang ge-
praat. Er is een wetsontwerp inge-
diend, dat veel kritiek ontmoette, zo-
veel dat er een nota van wijzigingen 
nodig is. Gelukkig wordt er inmiddels 
al wel inhoudelijk aan verbeteringen 
gewerkt, bij voorbeeld aan de her- en 
bijscholing. 

De Minister van Onderwijs is geen 
benijdenswaardig man. Hij beheerst 
het departement waarvan het beleid in 
hoge mate bepalend is voor toekom-
stig geluk, welzijn, welvaart. Dat moet 
hij doen in een t i jd, waarin ombuiging 
geboden is, wil len wi j niet met zijn al-
len in nog slechter weer terecht ko-
men. De beloofde ombuiging van 390 
miljoen in 3 jaar is gelukt, maar doet 
natuurlijk pijn en maakt nieuwe initi-
atieven moeilijker dan bij vroegere be-
grotingen. Toch zijn die initiatieven er. 
Ik noem de emancipatie. Nog nooit 
werd er bij het uitgestippelde beleid 
zoveel aandacht geschonken aan de 
emancipatie. De Minister zegt in de 
memorie van toelichting dat er een ad-
viesgroep in het leven zal worden ge-
roepen, die moet adviseren over maat-
regelen die op korte termijn kunnen 
worden getroffen om de emancipatie 
van de vrouw in het onderwijs te be-
vorderen en sekse-discriminatie tegen 
te gaan. 

In het jongste nummer van Uitleg 
wordt hierover meer verteld. Ik lees 
daarin dat wi j eind december al een 
soort van beleidskader kunnen ver-
wachten. Wordt met dit beleidskader 
bedoeld de in de memorie van toelich-
ting aangekondigde eerste proeve ter 
zake van een onderwijsbeleid, gericht 
op emancipatie? 

Het tweede lustrum van de Mam-
moetwet is niet met trompetgeschal 
afgesloten. Ik zou mij aan grove schijn-
heiligheid schuldig maken indien ik 
beweerde, dat mij dat verbaast. Wij zit-
ten thans met een groter wordende 
kloof l.o.-v.o Staatssecretaris De Jong 
constateerde het nog dezer dagen. Wij 
maken ons daar buitengewoon onge-
rust over. Een dergelijke kloof heeft de 
ernstigste gevolgen voor de zwaksten, 
de kansarmen. In de meest geschool-
de milieus wordt altijd, althans heel 
vaak, een mankement in het onder-
wijs, van welke grootte-orde nu ook. 

het beste opgevangen. De ouders zijn 
daartoe in staat en meestal ook bereid. 
Wie echter eerlijke kansen wenst voor 
allen slaat de schrik om het hart bij het 
lezen van een dergelijke conculsie. De 
conclusie als zodanig vechten wij niet 
aan, wi j vrezen dat die juist is, maar 
wat wordt er aan gedaan, zowel bij het 
lager onderwijs als het voortgezet on-
derwijs? 

Mijn fractie stemt graag in met het 
principe, genoemd in de nota 'Hoger 
onderwijs voor velen' voor het weten-
schappelijk onderwijs een tweefasen-
opzet te kiezen. Wij vragen ons wel af 
hoe deze opzet dienstbaar kan worden 
gemaakt aan een juiste rolverdeling of 
zo men wi l , integratie van het hbo. 
Men kan denken aan een serie-schake-
ling h.b.o.-w.o. De moeilijkheid daarbij is 
dat het instroom-niveau van beide vor-
men van tertiair onderwijs niet hetzelf-
de is. 

De positie van het HAVO, de vraag 
naar de malaise rondom het HAVO 
kunnen wij bij de bespreking van dit 
vraagstuk niet buiten beschouwing la-
ten. In het ontwerp-plan op het voort-
gezet onderwijs dat de Minister aan-
kondigt, moet het HAVO wel zeer bij-
zondere aandacht krijgen. Het HAVO 
heeft slechts recht van bestaan, als er 
voldoende doorstromingsmogelijkhe-
den tussentijds bestaan met andere 
vormen van onderwijs, bij voorbeeld 
het VWO. Welke oplossingen ziet men 
voor dit probleem? Er zijn al te veel te-
leurgestelde HAVO-verlaters. 

Wil men de burgers - en sprekend 
over onderwijs kijk ik allereerst naar de 
ouders - bij het onderwijsgebeuren be-
trekken, dan dient dat ook doorzichtig 
te zijn. Ik geloof dat de hele verzor-
gingsstructuur rondom het onderwijs 
niet doorzichtig meer is. Welke ouder 
weet nog welke instanties zich alle-
maal met zijn kind bemoeien? De ver-
schillende diensten doen zeker goed 
werk, maar in hoeverre die arbeid op 
elkaar is afgestemd, waar wildgroei en 
waar witte plekken zijn - om ook hier 
die term te gebruiken - weten wij niet. 
Zou het geen tijd worden een wet op 
de verzorgingsstructuur van het on-
derwijs te maken, zodat en coördinatie 
en gelijkberechtigdheid verzekerd zijn? 

Hoeveel begrip onze fractie ook kan 
opbrengen voor de moeilijkheden rond 
om de selectie voor het wetenschap-
pelijk onderwijs, wij betreuren het toch 
dat er niet volledig met de loting ge-
broken is. Is er al een antwoord op de 
vraag, gesteld aan het CITO, naar een 
bevredigende toets zodat loting ge-
heel overbodig zou kunnen worden. 

Onlangs heeft onze Minister van On-
derwijs in Parijs een conferentie voor-

gezeten van de OECD waarbij het 
vraagstuk 'Onderwijs en arbeidsmarkt' 
aan de orde was. Het lijkt ons een uit-
stekend initiatief om dit probleem in-
ternationaal te bespreken. Een nati-
onale aanpak moet wel ontoereikend 
zijn omdat factoren van buiten onze 
grenzen in deze hele problematiek een 
rol spelen. Juist nu voor het eerst de 
OECD een dergelijk onderwerp be-
spreekt en nog wel een Nederlandse 
minister het voorzitterschap bekleedt, 
zou het wenselijk zijn enige bekend-
heid te geven aan de resultaten. Wij 
vernemen daar graag iets meer over 
dan tot op heden in de Nederlandse 
pers is doorgedrongen. 

Dat er op internationaal niveau ge-
sproken wordt over onderwijs en ar-
beidsmarkt is dringend noodzakelijk. 
Zou er ook niet meer uitwisseling van 
resultaten van wetenschappelijk on-
derzoek gestructureerd moeten plaats-
vinden? De neiging om in ieder land 
opnieuw het wiel uit te vinden, ver-
moedelijk voortkomend uit misplaat-
ste nationale trots, kost geld en ti jd. 
Als bij voorbeeld de medische wereld 
zich hieraan schuldig maakt, dan zul-
len patiënten veel langer dan nodig is, 
moeten wachten op therapieën en ge-
neeswijzen, die in andere landen al 
lang bekend zijn. Er zijn congressen, er 
zijn publikaties, er is veel particulier 
initiatief, maar kennelijk - de dagelijk-
se praktijk wijst het uit - wordt er op 
het hoogste niveau, op regeringsni-
veau, nog onvoldoende gewerkt naar 
een continue uitwisseling van kennis. 
De Ministers van Onderwijs en Weten-
schappen kunnen wellicht initiatieven 
ontplooien. 

Waar-zeker op korte termijn - ken-
nis over uitgewisseld moet worden is 
de zorg voor de revalidatie. Indien pa-
tiënten na een operatie snel met de 
juiste begeleiding gerevalideerd kun-
nen worden, dan zullen zeer velen niet 
of minder invalide worden. Mochten 
wi j in Nederland denken dat wi j een 
geavanceerd land zijn, dan is het wei-
licht goed na te gaan wat er in een land 
als Joegoslavië op dit gebied gedaan 
wordt. Een goede aanpak van de reva-
lidatie eist een voortreffelijke samen-
werking tussen de diverse medische 
specialismen, met de afdelingen voor 
revalidatie, die of in het geheel niet 
aan grote ziekenhuizen verbonden 
zijn, of daar een te laag gewaardeerd 
bestaan leiden. 

De patiënt die in handen valt van 
een vooruitstrevend chirurg met in-
zicht in andere specialismen, heeft ge-
luk; treft men een arts die van de reva-
lidatiemogelijkheden niet of nauwe-
lijks op de hoogte is, dan heeft men 
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pech. Die pech betekent dan wel inva-
liditeit. In landen als Zwitserland en de 
Bondsrepubliek kent men therapieën 
en technieken, die ook in Nederland 
voor tienduizenden en misschien wel 
honderdduizenden een zegen zouden 
zijn. Voor onze Staatssecretaris van 
Volksgezondheid een geweldige taak. 
De kennis behoeft niet zo ver gehaald 
te worden en de mankracht hebben 
wi j . 

Sprekend over volksgezondheid zou 
ik er de nadruk op wil len leggen, dat er 
steeds meer aandacht geschonken 
moet worden aan voorkomende thera-
pieën, aan therapieën die invaliditeit of 
ernstiger ziektes voorkomen. Het zal 
de gezondheidszorg, met name de in-
tramurale gezondheidszorg, ontlasten. 
Die kan ook ontlast worden door het zo 
enorm belangrijke Kruiswerk. Daarom 
een dringende vraag: Wanneer zal de 
beslissing vallen over het onderbren-
gen van het Kruiswerk in de AWBZ? 
Het Kruiswerk wacht met smart op de-
ze beslissing. 

Dat èn gezondheid èn vri jheid, kort-
om welzijn voor een niet gering deel 
bepaald wordt door een goed mil ieu-
beleid staat vast. Wij hebben veel ver-
trouwen in het beleid van Minister 
Ginjaar, die het milieu zo ter harte 
gaat, die het beleid ook realistisch aan-
pakt, grenzentrekkend, voorwaarden 
opleggend en mogelijkheden schep-
pend. Denkbaar is, dat de overheid het 
bedrijfsleven te zware verplichtingen 
oplegt. Ik denk dan aan milieuhinderli j-
ke bedrijven in steden; de besturen 
van de steden stellen terecht voor-
waarden, waaraan niet altijd voldaan 
kan worden. Dat kan arbeidsplaatsen 
kosten. Wij zouden wil len weten of er 
inzicht bestaat over de omvang, met 
andere woorden om hoeveel arbeids-
plaatsen gaat het, hoeveel arbeids-
plaatsen zijn er door steun toch nog 
te redden en vooral wanneer worden 
de beleidsvoornemens gepubliceerd? 

Als de burgers straks geroepen wor-
den om een Europees parlement te 
kiezen, dan lijkt dat alleen zinvol als er 
ook iets merkbaar is van een Europees 
beleid. Behalve een Europees weten-
schapsbeleid - tevens gericht op uit-
wisseling van kennis met andere we-
relddelen - zullen er verwachtingen 
bestaan met betrekking tot een geza-
menlijk luchtvaartbeleid (civiel en mili-
tair). Ik denk aan de misère rondom 
Eurocontrol, een gezamenlijk beleid 
voor natuur- en cultuurbescherming, 
de afstemming van milieuwetgeving, 
gezamenlijke aanpak van terrorisme 
met als gezamenlijk doel een gevoel 
van grotere veiligheid, een gevoel dat 

het goed is Europeaan te zijn. Die ver-
kiezingen doen het niet alleen. Er wor-
den verwachtingen gewekt. Beseft de 
Regering dat en wat wordt er nu al ge-
daan om op genoemde deelgebieden 
Europeser te denken en te handelen 
dan reeds nu gebeurt? 

Bij Europees vervoers- en verkeers-
beleid denk i k - e n welke weggebrui-
ker niet - aan de nog steeds bestaande 
100 km-limiet. Er is niet wetenschap-
pelijk bewezen, dat deze limiet veiliger 
is en - wat ik heel erg vind - de regel 
wordt massaal overtreden zelfs door 
hoge gezagsdragers, zo wil len boze 
tongen. Kolonel Vogel, chef van de AI-
gemene Verkeersdienst, staat niet ach-
ter de heksenjacht die als in een nati-
onale loterij de toevallige pechvogel 
treft. Wordt het geen tijd ook in dit op-
zicht wat Europeser te denken en Ne-
derland niet tot een eilandje te maken? 

Een eiland of liever een kuil dreigen 
we ook te worden als we niet t i jdig be-
seffen dat ons omroepwezen wat ar-
chaïsch aandoet in het aanzien van de 
naderende techniek. De Europese Om-
roep Unie is al in 1970 met een voor-
studie begonnen van een stelsel van 
zogenaamde geostationaire omroep-
satellieten. De resultaten van die stu-
die zijn al in Genève besproken en de 
Europese Omroep Unie heeft gekozen 
voor individuele ontvangst van satel-
l ietomroepen. 

Het is duidelijk dat niet vanaf alle 
woningen zicht op de satelliet mogelijk 
is waardoor ontvangst via kabel de op-
lossing zal zijn. Wie nu roept dat hij 
aan een satelliet - ergens boven 
Luxemburg met een bereik van Scan-
dinavië tot Italië - geen behoefte heeft, 
is bezig de stoomtrein terug te halen in 
de tijd van de elektrische tractie. Maar 
de kardinale vraag bij deze technische 
vooruitgang is: hoe groot wordt de 
keuze; hoe wordt de nieuwe situatie 
wettelijk geregeld? Wie bepaalt wat 
straks wél en niet te zien en te horen 
is? Onze huidige Omroepwet, die net 
een ontoereikend opknapbeurtje heeft 
gehad, kan dat niet behappen. Wat 
denkt de Minister van CRM met de nu 
toch wel snel naderende problematiek 
te doen? Het lijkt ons nuttig nu al aan 
een nieuwe omroepwet te gaan wer-
ken. Is het kabinet dat met ons eens? 
Welke stappen zullen er genomen 
worden? Ook bij de beantwoording 
van deze en dergelijke vragen dient 
richtsnoer te zijn de optimale vrijheid 
van de volwassen individu, die binnen 
de technische mogelijkheden zelf uit-
maakt hoe zijn kijk- en luisterconsump-
tie zal zijn. 

Televisie is machtig. Televisie is een 
supergod, zegt Jan van Herksen, 

hoofdredacteur van het meest op ka-
beltelevisie gespecialiseerde blad Ka-
beltelevisie. Welke terminologie men 
nu ook kiest, vast staat dat de macht 
van de media, tv voorop, enorm is. Wat 
'maatschappelijk aanvaardbaar' is, be-
paalt voor een groot deel het medium. 
Vooroordelen krijgen een onevenredige 
dimensie, het juiste gebruik van het me-
dium kan emanciperende en vormende 
waarde hebben. De keus is aan ons, 
moet aan ons zijn. Continue voorl ich-
t ing in één richting bedreigt een vrije 
democratie. In een pluriforme samenle-
ving hoort een pluriform aanbod van in-
formatie en geen collectief subjectivis-
me, dat het gevolg is van ideologisering 
van de feiten; dat wil zeggen de feiten, 
misschien op zich juist, in een zodanige 
volgorde en context te plaatsen, dat zij 
door de kijker als gekleurd ervaren wor-
den. 

Sprekend over televisie en denkend 
aan het vele nieuws van over de hele 
wereld dat onze huiskamers binnen-
komt, moet ik met enige teleurstelling 
constateren, dat wi j via onze buis maar 
weinig vernemen over het laatste 
Rijksdeel overzee, de Antil len. Als Jan 
Joost Lindner in de Volkskrant consta-
teert, dat de Antil len overgelaten wor-
den aan een ontmoedigd clubje speci-
alisten uit beide Kamers, dan is dat 
misschien een opzettelijke charge om 
te schokken, maar die schok is dan wel 
noodzakelijk. Wie naar de Antil len ver-
trekt, krijgt van zich ontwikkeld achten-
de medeburgers nog vaak de vraag of 
hij naar Paramaribo gaat. Ik heb het 
zelf helaas vele malen meegemaakt. 

Het moet voor de Minister, belast 
met Antilliaanse zaken wel eens ont-
moedigend zijn. Kan hij de belangstel-
ling ervoor activeren, wi j helpen wel. 
Dat brengt mij op de vraag, wat de Mi-
nister denkt te doen met de in de 
Tweede Kamer aangenomen motie 
van mevrouw Verkerk waar meer 
ruimte wordt gevraagd voor het parti-
culier initiatief en voor rechtstreeksere 
lijnen met de eilanden. Men zou het 
een voorproefje kunnen noemen van 
het door mij nog steeds als uitstekend 
beoordeelde plan van ons geacht me-
delid de heer Elfferich en het oud-lid 
van de Tweede Kamer Franssen. Wij 
vinden de Antil len en hun weg naar on-
afhankelijkheid belangrijk genoeg om 
er bij algemene beschouwingen over te 
spreken. 

Hoe ziet het kabinet de weg; hoe 
denkt het kabinet over de realistische 
aanpak, bepleit door ons geacht mede-
lid de heer De Gaay Fortman jr. als hij 
spreekt over brood-op-de-plank-pro-
jecten? Het is overigens een goede 
zaak, dat de problemen van de Antil len 
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buiten de gepolariseerde politiek zijn 
gebleven. Wi j moeten er met ons allen 
aanwerken. 

Het ligt in de aard van de Nederlan-
der vanaf zijn sterk ideologisch of ethi-
sche gestoffeerde troon de wereld en 
het wereldgebeuren te bezien. Het lijkt 
soms banaal zich af te vragen, hoe het 
nu werkelijk in de wereld gaat, waar de 
machtslijnen lopen, waar de begren-
zing van het terrein waarop een land 
als Nederland echt iets kan betekenen. 
Overschatting van het eigen gelijk is, 
lijkt mij, uit den boze. 

De maatschappelijke ontwikkeling, 
zeker op wereldniveau, is een door 
niemand als zodanig gepland of voor-
zien proces. Beter inzicht in verschui-
vende machtsverhoudingen maakt het 
mogelijk realistischer te handelen, 
meer in overeenstemming met be-
hoeften van zich zelf en anderen. Dat is 
iets anders dan de door Popper als 
'historicisme' aangevallen stelling, dat 
de maatschappelijke ontwikkeling in 
de met de eigen wensen en verwach-
tingen overeenkomende richting zal 
verlopen. Velen denken over buiten-
landse politiek nog in deze door Karl 
Popper in zijn autobiografie 'Unended 
Guest' gekritiseerde denkwijze, die 
men een loot van het marxistisch den-
ken zou kunnen noemen. Van Ben-
them van den Bergh heeft gelijk als hij 
op een symposium ter gelegenheid 
van de 80e verjaardag van Norbert 
Elias constateert, dat steeds meer 
marxisten deze, wat hij noemt egelstel-
ling aan het verlaten zijn. De pragmati-
sche, noem het soms cynische, politiek 
van de communistische landen bewijst, 
dat hij gelijk heeft. 

De twee machtigste mogendheden 
in de communistische wereld zijn in 
hoog tempo bezig het nieuwe pragma-
tisme te omhelzen en de grote weste-
lijke mogendheden helpen hen daar-
bij. Japan levert de Sovjet-Unie een 
drijvend dok van 80.000 ton voor Wla-
diwostok, het hoofdkwartier van de 
Russische Pacificvloot. Daardoor is de 
Sovjet-Unie voor het eerst in staat in 
het Verre Oosten permanent een vlieg-
dekschip van de Kiewklasse te stati-
oneren. Tegelijkertijd sluiten Japan en 
China een verdrag. Het China, nog net 
van Mao, is bezig aan de laatste 
sprong voorwaarts. Dit land met een 
miljard inwoners heeft met het boekje 
van Mao in de hand een enorme pres-
tatie geleverd om orde te scheppen en 
te voorzien in de eerste primaire be-
hoeften van het volk. Hoe wi j gerief-
lijk levende Westeuropeanen over Ma-
o's leer denken, is niet zo belangrijk 
voor de loop der geschiedenis en zeker 

niet belangrijk meer. Mao schreef 
voor landbouwers en handarbeiders. 
Zijn leer is minder toereikend voor een 
natie die op weg is, en op weg wi l naar 
de rol van grote industriële mogend-
heid. 

Oude scheidslijnen tussen de com-
munistische en niet-communistische 
wereld verdampen onder invloed van 
dit nieuwe pragmatisme. De VS leve-
ren China een satelliet van het type 
Westar I voor telecommunicatie. Deze 
levering is geen inbreuk op de politiek 
van de VS om China geen militaire uit-
rusting te verkopen. Maar dat ook de 
militaire communicatie in China hier-
mee verbeterd kan worden, staat vast. 
Nederlandse aannemers zullen in Chi-
na een kolenhaven aanleggen en een 
geul in de monding van de Jang-tse-ki-
ang graven. Westduitse mijnmaat-
schappijen zullen Chinese kolenbek-
kens ontwikkelen en een groot West-
duits bankconsortium geeft een kre-
diet. 

In New York verklaarde minister Hu-
ang Hwa, dat Rotterdam uitstekende 
mogelijkheden biedt vooreen koleno-
verslag om de Chinese kolen naar 
West-Europa te exporteren. 

Minister Van der Klaauw en Staats-
secretaris Beyen zijn zojuist terug uit 
het Verre Oosten. Zij hebben daar voor 
ons land uitstekend werk gedaan. Zij 
hebben van nabij kunnen proeven van 
het nieuwe pragmatisme en de ontide-
ologisering in China. Wij kunnen in 
vertalingen lezen hoezeer de pers van 
de Sovjet-Unie en China de lof zingen 
van de eens zo verafschuwde ASEAN-
staten. Landen die volgens de tot voor 
kort gehuldigde domino-stenen-the-
orie stuk voor stuk aan het communis-
me ten prooi zouden vallen, mogen 
zich nu als een omstreden bruid ver-
heugen in de warme liefde en belang-
stelling van de staten waarvan wi j 
steeds aannamen, dat die hen zouden 
bedreigen. Een ander wereldtoneel, 
andere decors, voor een deel dezelfde 
spelers - a l is in China weereen aflos-
sing van de wacht in aantocht - en dus 
ook voor West-Europa een andere, in 
ieder geval zeer slagvaardige politiek. 
Ook een pragmatische politiek? Een 
wat indringende vraag, gesteld in dit 
land waar normering van de buiten-
landse politiek het vaak wint van prag-
matisme. 

Kan een land als China onze morele 
criteria doorstaan, of zijn wi j zo prag-
matisch, zijn wi j net zulke goede koop-
lieden als onze voorouders, dat wi j die 
vraag maar niet stellen? Als ik met er-
kentelijkheid constateer dat een Ne-
derlandse Minister en een Nederland-
se Staatssecretaris in het Verre Oosten 

goed werk hebben gedaan, werkgele-
genheid hebben helpen creëren, dan 
moet ik tegelijkertijd een vraagteken 
zetten bij de wens sancties tegen an-
dere landen te kunnen uitoefenen. Ik 
zou bij die waarschuwing wil len ver-
wijzen naar uitlatingen van de West-
duitse minister voor Buitenlandse Za-
ken, de heer Genscher, die dezer da-
gen ernstig waarschuwde tegen sanc-
ties van een enkel land tegen een an-
der. Is ook hier een ontideologisering 
aan de gang? 

Hedendaagse geschiedenis schrij-
ven is moeilijk, belastend. Historische 
scheidslijnen laten zich pas later trek-
ken. Wie weet in welk tijdperk hij leeft, 
is net als de man die na veel zoeken 
eindelijk in de straat is waar hij wezen 
moet. Die geruststellende gedachte 
kennen wi j en onze tijdgenoten niet. Ik 
kan slechts veronderstellen dat we in 
dit decennium een nieuw tijdperk bin-
nengaan. Voordeel: de ontideologise-
ring van de internationale politiek, al-
thans zoals ik die zie en intern: proble-
men voor nu en het volgende decenni-
um waarvoor alle krachten gebundeld 
zouden moeten worden. 

Toen de huidige vice-Minister-Presi-
dent pleitte voor een nationaal kabinet 
werd hij door velen weggehoond. Ik 
vermoed nog steeds dat hij gelijk had 
en nog meer gelijk zal krijgen. De mar-
ges op sociaal-economisch gebied, 
waarover mijn fractiegenoot Van Tets 
zal spreken, zijn smal. Een man als 
professor Pen constateert, dat de kri-
tiek van de oppositie inhoudelijk niet 
altijd waar is. Als ik de oppositieleider 
in de Tweede Kamer, de heer Den Uyl, 
op 26 oktober op het Westduitse 2e 
Fernsehen hoor spreken in Marl voor 
een geïnteresseerd publiek (het was 
het programma Burger fragen) dan 
staat daar een andere man, dan de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
een man die ronduit erkent, dat we het 
in de toekomst niet helemaal zonder 
kernenergie zullen kunnen stellen en 
dat we met het geweldige probleem 
van te hoge lonen zitten. Het zou voor 
velen een openbaring zijn als de oppo-
sitieleider ook op deze heel redelijke 
toon en in deze geest in Nederland 
zou spreken. 

Ik heb grote lof voor het kabinet, 
dat zich tegenover de polariserende 
oppositie zo beheerst opstelt en steeds 
weer tot het gesprek bereid is. Onze 
welvaartsstaat - dat is hij nog steeds 
- kent een grote hoeveelheid goede-
ren en diensten, die de overheid moet 
verdelen. Dit vraagt een grote mate 
van overeenstemming, dit vraagt een 
goed parlementair overleg zonder dat 
men angstig over de schouder behoeft 
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te kijken welke pressiegroep het hardst 
roept, zonder zich af te vragen wie het 
Nederlandse volk vertegenwoordigt. 
Dat doen nog steeds de Staten-Gene-
raal. Dan moet men zich niet vagelijk 
afvragen wat 'maatschappelijk aan-
vaardbaar' is, concrete criteria zijn 
daarvoor niet buiten het parlement 
voor handen. Juist een pluriforme sa-
menleving vraagt een zelfbewust par-
lement. Een deel van onze vrijheid 
komt in gevaar als er een onevenredig 
belang wordt gehecht aan één groep, 
die de pretentie heeft allen te verte-
genwoordigen. 

Ondanks waarschuwingen van Ter-
louw en Rietkerk heeft de zogeheten 
maatschappelijke aanvaardbaarheid 
zeker een grote - een te grote - rol ge-
speeld in de Tweede-Kamerdebatten 
over Bestek '81. Als de vakbeweging 
het opneemt voor de niet-actieven, 
dan is dat moreel volstrekt aanvaard-
baar. Het lijkt me echter niet juist dat 
de loftuitingen voor de vakbeweging 
zo ver gaan, dat die de vakbeweging 
helpen in haar pretentie allen te verte-
genwoordigen, zowel alle loontrekken-
den als zij die van een sociale uitkering 
leven. Wanneer wi j in plaats van een 
kamermeerderheid de maatschappelij-
ke aanvaardbaarheid (is de steun van 
de vakbeweging en van andere organi-
saties) tot norm verheffen, dan is het 
uithollingsproces van de democratie 
volop aan de gang. De eis van FNV-
voorzitter Kok aan Minister Albeda de 
door hem ingediende wetsontwerpen 
eerst terug te nemen en pas dan te 
praten, zet het parlement in wezen bui-
tenspel. Wat is nog de betekenis van 
vrije verkiezingen als niet alle burgers 
vertegenwoordigende groeperingen 
van achter de groene gordijnen de 
maat slaan? 

Dat niet alleen de economie maar 
ook de democratie door zwaar weer 
gaat is, lijkt mi j , duidelijk. Het is vrij ze-
ker - al kan men dat met volstrekte ze-
kerheid pas achteraf zeggen - dat onze 
democratie een veranderingsproces 
doormaakt. Juist in zo'n periode moe-
ten wi j een dergelijk proces met de 
grootste waakzaamheid volgen. Noch 
de corporatieve staat, noch een meri-
tocratie, noch een dictatuur, hoe ver-
licht ook, is beter dan ons stelsel. Ver-
beteringen zijn altijd mogelijk, beho-
ren steeds ter discussie te staan. 

Zo behoort ook ter discussie te staan 
de vraag of wi j er niet beter aan doen 
voor de tachtiger jaren af te stappen 
van wat ik zou wil len noemen de con-
currentiedemocratie en over te gaan 
tot wat de Zwitsers zo treffend een 
Konkordanzdemokratie noemen. Dat 

betekent een zo breed mogelijk kabi-
net. Juist nu de overheid zo veel goe-
deren en diensten te verdelen heeft -
en ik zie die hoeveelheid nog niet in 
sterke mate afnemen - is een zo groot 
mogelijke overeenstemming vereist. 
Door wat ik zou wil len noemen de ex-
tremisatie ontstaat een vertekend 
beeld, een beeld van kommer en kwel, 
van gepakte zwakken, een beeld van 
een verzuurde bevolking, van een de-
mocratie die - om met Pen te spreken 
-z i ch zelf in de put werkt. 

Wij geloven niet dat onze democra-
tie reeds vermalen is in de verzor-
gingsstaat. Er is wel genoeg reden om 
waakzaam te zijn, waakzaam voor het 
behoud van de ruimte voor het vrije in-
dividu in zijn eigen onaantastbare le-
venssfeer, waarin hij zichzelf kan zijn 
zonder anderen vrijheid te ontnemen, 
waarin hij leven kan zoals hij w i l , zeg-
gen kan wat hij wi l , zonder bang te 
hoeven zijn, dat zijn handelen en spre-
ken zo maatschappelijk onaanvaard-
baar zijn, zozeer niet in de mode, dat 
zijn reputatie gevaar loopt. Dat is een 
tot op heden nog teveel verborgen ge-
houden vorm van ontnomen vri jheid, 
die we zo kunnen terugwinnen door 
wat meer respect en verdraagzaam-
heid. Wij hebben dat als vrijgeboren 
burgers, om met Rousseau te eindigen, 
zelf in de hand. 

De vergadering wordt van 16.30 tot 
16.45 uur geschorst. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De zinsnede in de Miljoe-
nennota dat de Regering het noch re-
alistisch noch gewenst acht erop te re-
kenen dat grote groepen van de bevol-
king bereid zouden zijn er gedurende 
een reeks van jaren in koopkracht op 
achteruitte gaan, is een kernpunt ge-
worden in de discussies over de rege-
ringsplannen voor het komende jaar 
en de verdere periode tot en met 1981. 
Realistisch en wenselijk zijn twee za-
ken, die hierbij moeten worden onder-
scheiden. Of iets wenselijk is, zal vaak 
onderwerp zijn van meningsverschil-
len, afhankelijk van de levensbeschou-
wing en de politieke visie. De heer 
Zoon citeerde al wat de heer Duisen-
berg hierover heeft gezegd. 

Of iets realistisch is, is evenwel bij 
alle verschillen van appreciatie die er al-
ti jd zullen zijn, toch een zaak met een 
duidelijk feitelijke ondergrond. Hierover 
moet dan ook wat gemakkelijker een za-
kelijke discussie mogelijk zijn. 

Ik wil dan ook beginnen met een po-
ging te doen de voorstellen van het ka-
binet en de verschillende alternatieven 
die zijn geopperd, op hun realiteitsge-

De heer Van Tets 

halte te toetsen, dit in de hoop en met 
de gedachte dat het terrein waarop 
eenstemmigheid zou kunnen bestaan 
in een zakelijke discussie groter zou 
kunnen zijn dan misschien werd ge-
dacht en het terrein waarop verschil-
len zullen blijven bestaan - en die zul-
len blijven bestaan - kan worden be-
perkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat het niet 
goed gaat met de export is bekend; in 
de MEV 1978, de laatste van Lubbers, 
staan termen als 'stagneerde volko-
men' en 'verontrust.' 

Dat voor Nederland zeer essentieel 
is, is een feit; geen land heeft naar ver-
houding een zo grote export/import-
quote. 

Dat zulks o.m. een gevolg is vanst i j -
ging van lasten van lonen, maar in de 
laatste jaren voornamelijk van uitzet-
ting van collectieve sector, wordt alge-
meen erkend. 

Dat er iets aan gedaan moet worden, 
daarover is men het eens. Dat tot hier-
toe vrij grote eenstemmigheid bestaat 
is winst. Het is niet altijd zo geweest. 
Het inzicht en de erkenning dat een 
rendementsverbetering van het be-
drijfsleven nodig is, zijn bij sommigen 
laat gekomen; het is nog niet zó lang 
geleden dat winst alleen maar een vies 
woord was. Maar ook de vakbonden 
zijn gaan inzien dat een te grote druk 
op de winstgevendheid, op het rende-
ment van het bedrijfsleven, op de duur 
ons werk en ons bestaan op de tocht 
zet. De heer Den Uyl en zijn mannen 
zijn met tegenzin en schoorvoetend 
gevolgd. De discussie heeft zich ver-
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plaatst naar de vraag hóe rendements-
verbetering/verbetering van de winst-
marges te bereiken is. 

Ter zake van de vraag hoeveel is er 
ook een verbetering: ongewijzigd be-
leid is niet langer voortgaan op de weg 
van het kan niet op, stapel het maar 
op; ongewijzigd beleid is nu de 
1 %-norm van Duisenberg; dat was 
een eerste stap naar een bereidheid, de 
economische feiten onder ogen te 
zien. Gekwantificeerd door het planbu-
reau: f 4,5 miljard. 

Maar er is nog een tweede alge-
meen aanvaarde verbetering van het 
realiteitsbesef: hoe geringer de econo-
mische groei, hoe meer, als je de druk 
op het winstvermogen van onderne-
mingen en daarmee op de werkgele-
genheid wilt verlichten, andere inko-
menscategorieën (lonen/collectieve uit-
gaven) daarvoor ruimte zullen moeten 
maken. Die gedachte, die het eerst in 
het rapport van de commissie-Rietkerk I 
van de Teldersstichting concreet en cij-
fermatig is uitgewerkt, heeft nu ook als 
een realiteit vri jwel algemene erken-
ning gekregen; gekwantificeerd door 
het planbureau, misschien wat optimis-
tisch: nog f 3 miljard. Waarom? Omdat 
men er niet aan ontkomt. Dit zijn niet 
wat men wel eens hoort noemen: 'har-
de liberale economische wetten' met de 
suggestie aan de goegemeente dat wi j , 
liberalen, het maken van harde op de 
economie gebaseerde wetten voor-
staan, die dan moeten worden afge-
dwongen; het zijn eenvoudig economi-
sche wetten. Zulke economische wetten 
zijn geen mensenwerk; zij hebben geen 
liberale of socialistische signatuur; het 
is als bij natuurwetten. Wanneer de ap-
pel van de boom loslaat, dan valt hij op 
het hoofd van de heer Newton, onge-
acht of in dat hoofd liberale of socialisti-
sche gedachten spelen. 

f 7,5 miljard aan ombuigingen tot 
1981 staat derhalve los van de politie-
ke visies inzake de wenselijkheid of on-
wenselijkheid; maar de eenstemmig-
heid over het hoeveel - niet over het 
hoe - blijkt verder te gaan. Het kabinet 
heeft gemeend nog f 3 miljard over de 
betrokken drie jaar te moeten toevoe-
gen. De discussie spitst zich toe op de 
vraag, of een groter deel van de om-
buigingen in de zin van verlichting van 
de lastendruk op het bedrijfsleven uit 
de inkomens van de werkende men-
sen moet komen in plaats van uit de 
collectieve sector. Daarbij gaat het in 
wezen voornamelijk om die f 3 mil-
jard en uitsluitend om de vraag, hóe 
deze lastenverlichting moet worden 
verwezenlijkt en niet, althans niet lan-
ger om de vraag, öf zij moet worden 
verwezenlijkt. 

Ik kom terug op de kernvraag, name-
lijk of de keuze van het kabinet ter zake 
realistisch was en of de alternatieve 
voorstellen dat zijn. De voorzitter van 
het CNV heeft gezegd dat hij zich sterk 
maakt om zijn volgelingen een reële 
loonsverlaging te doen accepteren en 
dat dat voor een vakbondsleider 
een tegennatuurlijke daad mag heten, 
ingegeven door opofferingsgezind-
heid in het landsbelang. Hij heeft ge-
zegd dat het dan niet aangaat zo'n aan-
bod als niet realistisch van de hand te 
wijzen. Dat had hem bijzonder ge-
griefd. Diezelfde voorzitter van het 
CNV heeft de vermindering van de 
prijscompensatie die hij aanvaardbaar 
acht op 0,5% bepaald, daaraan tevens 
de voorwaarde verbindend, dat de po-
sitieve effecten van die vermindering 
ook zichtbaar moeten worden ge-
maakt voor de werkgelegenheid door 
ze te bestemmen voor het verdelen 
van arbeid met name door vervroegde 
uittreding. Daarmee heeft de heer Van 
der Meulen mijns inziens voor hetzelf-
de realisme gekozen als het kabinet. 
Het is immers niet realistisch van de 
werkenden een groter offer dan 0,5% 
te vragen. Dat vind ik al vrij ver gaan in 
een situatie, waarin het nog zeer om-
streden is, of dat wel nodig is. Ik vind 
het ook zeer realistisch aan zo'n be-
reidheid daartoe in elk geval de voor-
waarde te verbinden, dat de resultaten 
van zo'n offer duidelijk zichtbaar moe-
ten worden gemaakt. 

Is het dus zo dat de voorzitter van 
het CNV zijn traditionele rol om te 
trachten iets voor zijn werkers te be-
dingen niet heeft verlaten - en ik zal de 
laatste zijn daar iets kwaads van te 
zeggen - voor ons onderwerp nog be-
langrijker is dat hij het loonoffer niet 
alleen in de eerste plaats tracht in te 
ruilen voor een stukje minder ombui-
ging in de collectieve sector, maar dat 
hij vooral tracht dat in te ruilen voor een 
stukje vervroegde uittreding, voor zijn 
mensen. Nogmaals, ik vind dat juist en 
terecht, maar het houdt wel in dat het 
van het Kabinet realistisch is aan zijn 
ombuigingsvoorstellen vast te nou-
den, als zelfs in dit markante geval 
tegenover een aangeboden loonoffer 
niet alleen een van de bepleite vermin-
deringen van die ombuigingen wor-
den gesteld, maar vooral iets geheel 
anders, te weten de vervroegde uittre-
ding. Dit neemt niet weg, dat waar de 
vakbeweging evengoed als ieder an-
der in de vermindering van het euvel 
der werkloosheid geïnteresseerd is en 
behoort te zijn, ieder initiatief van die 
zijde om te komen tot varianten in het 
arbeidsvoorwaardenbeleid die gunstig 
zijn voor de werkgelegenheid of die 
voor de werkgelegenheid schadelijke 

effecten verminderen, dient te worden 
toegejuicht en aangemoedigd. Dat de 
Minister vanSociale Zaken daarop po-
sitief reageert, lijkt mij dan ook juist. 

Mijn betoog leidt er dan ook toe, dat 
zelfs, indien er wèl bij grote groepen 
van de bevolking en hun voorlieden 
bereidheid zou bestaan een reëel loon-
offer te brengen - hetgeen dubieus 
blijft; over de houding van de grootste 
groep, de FNV, heb ik nog helemaal 
niet gesproken - zelfs dan is er geen 
enkele indicatie dat dit zou worden 
vertaald in resultaten die belangrijke 
onderdelen van Bestek '81 en zijn eer-
ste invulling overbodig zouden maken, 
want 1/2% is aan een beetje vervroegde 
uittreding en een beetje werktijdver-
korting zo weg, hoe nuttig zulke zaken 
op zich zelf ook zouden zijn. 

Bovendien, de heer Kok citerend uit 
'de Volkskrant' van 7 november j l . 
waar hij letterlijk wordt aangehaald, 
lees ik: 

'Ik kan nu al wel zeggen dat het vol-
ledige behoud van koopkracht tot en 
met het modale inkomen een spijker-
hard uitgangspunt zal zijn'. Wij weten 
inmiddels dat dit het standpunt van de 
FNV is gebleven. En dat is nu precies -
al zal de heer Kok dat wel niet zo be-
doeld hebben - het uitgangspunt van 
het kabinet in Bestek ' 81 : Koopkracht-
handhaving ten volle en minstens tot 
en met modaal. Het zou trouwens 
vreemd zijn indien de heer Kok zich an-
ders zou opstellen, omdat duidelijk is 
dat zijn leden dat ook niet zouden wi l -
len. Maar bovendien - daarmee kom ik 
aan het tweede gedeelte van mijn be-
toog - is het ons inziens ook niet wen-
selijk, althans niet in de context dat het 
zou moeten dienen als ruilobject voor 
een stukje ombuiging van collectieve 
lasten. Wel zou een koopkrachtoffer 
wenselijk zijn als ruilobject tegenover 
additionele werkgelegenheidschep-
pende maatregelen - ik vrees dat dat 
nog hard nodig zal zijn - en wat dat be-
treft wil ik dus gaarne met de heer van 
der Meulen meedenken. Ik kom daar 
nog op terug. Als wisselgeld ten op-
zichte van de maatregelen van Bestek 
'81 zit er onzes inziens echter niets in. 

Mijnheer de Voorzitter! Men kan zich 
boos maken om de uitlating van de 
heer Kok dat sprake is van wisselgeld 
van valsemunters. Ik maak mij daar 
ook boos over. Zulk een woordkeuze 
levert geen enkele positieve bijdrage 
en kan alleen maar het klimaat verder 
verslechteren. Wel dienen wi j ons af te 
vragen wat er inhoudelijk gezien met 
die ongelukkige uitdrukking is be-
doeld. Ik denk dat daarmede bedoeld 
wordt dat ook de FNV inziet, anders 
dan de heer Den Uyl, dat een extra 
loonmatiging geen werkelijk alterna-
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tief is voor ombuigingen in de collec-
tieve sector, dat extra loonmatiging al-
leen kan worden verwacht en alleen 
kan worden verkregen als er iets tast-
baars voor wordt teruggegeven aan 
degenen die matigen, bij voorbeeld ar-
beidstijdverkorting, of zeggenschap, 
of andere zogenaamde immateriële 
zaken. Ik denk dat de heer Kok bedoel-
de te zeggen dat als de Minister van 
Sociale Zaken vermindering van om-
buigingen als wisselgeld zag, dat wis-
selgeld was waar de FNV geen waarde 
aan toekent, omdat zij wel mee heeft 
gedaan met degenen die zich tegen 
Bestek '81 hebben overschreeuwd, 
maar met een beroep op solidariteit 
voor anderen in eigen kring niet weg 
komt. Anders gezegd, dat de vakbewe-
ging zich niet werkelijk anders kan op-
stellen dan zij van nature moet doen, 
namelijk als vertegenwoordiger van 
een belangengroep. Ik vind dit in feite 
gezond. Er is al genoeg spraakverwar-
ring zonder dat wi j te maken krijgen 
met een vakbeweging die loonsverla-
ging bepleit of met ondernemers die 
werkgelegenheidsgaranties geven. 

De gedachte van een ruimer wel-
vaartsbegrip is een gedachte uit de 
studeerkamer, van de staat Liliput met 
de ideale Liliputters die ook de heer 
Zoon graag zou zien. Niet iets waar 
een vakbeweging mee kan werken die 
te maken heeft met mensen van vlees 
en bloed. Het zou geen probleem zijn 
als het ook als welvaart werd ervaren, 
maar dit blijkt - ik zeg niet 'li jkt' - niet 
het geval te zijn, hetgeen met zoveel 
woorden staat in het rapport van de 
economische deskundigen van de 
SER, waarin toch vogels van diverse 
pluimage zitten. Ik vrees dat er ook 
geen tijd is voor de opvoeding die de 
heer Zoon bepleit. Ook de 4,5 jaar van 
het kabinet-Den Uyl is daartoe kenne-
lijk niet toereikend geweest. De heer 
Zoon schrok terug van dwang toen hij 
er even tegenaan botste en ging toen 
over op de opvoeding die bij bepleitte. 
De heer De Gaay Fortman raakte er 
dacht ik in toen hij sprak over de gelei-
de loonpolitiek om op deze wijze de 
minli jn van 1 tot 3% te bereiken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het wissel-
geld waarover wordt gesproken, is 
geen wisselgeld van valsemunters, 
maar het is wel als alle wisselgeld geld 
dat je maar één keer kunt uitgeven, 
dus niet een keer tegenover ombui-
ging in de collectieve sector en dan 
nog een keer tegenover arbeidstijdver-
korting en dan nog eens tegenover 
vervroegde uittreding. Ik vind dat noch 
de FNV, noch het CNV, noch de Minis-
ter van Sociale Zaken dat duidelijk ge-

noeg hebben gesteld. Wanneer wi j 
dus moeten kiezen - het is misschien 
wel nuttig dat wi j weer eens echt ge-
noodzaakt worden om een keuze te 
maken - dan valt de keuze én van de 
vakbeweging én van het kabinet op 
het laatste en laten wi j dan ophouden 
te doen alsof wi j het daar zo grondig 
over oneens zijn. Het is de meest rati-
onele keuze die men in het belang van 
de gezondmaking van onze economie 
en dus van de werkgelegenheid kan 
doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Moet ik nog 
met cijfers aantonen dat dit de gewen-
ste keuze is? Ja, maar ter wil le van de 
tijd zal ik mij beperken tot slechts drie 
cijfers. 

Het aantal inkomenstrekkers uit de 
collectieve sector in procenten van het 
aantal inkomenstrekkers uit de markt-
sector: in 1963 6 1 % , in 1971 80%, in 
1976 105% en de Commissie Economi-
sche Deskundigen noemt zelfs 110%. 
Het beslag op de groei van het nationaal 
inkomen tot 1982 bij 3% groei en voort-
zetting van het 1%-beleid: 93%. 

Het derde cijfer is een internati-
onaal c i j f e r -de concurrentiepositie in 
internationaal verband is immers zo 
belangr i jk- de groei van de over-
drachten in procenten van het bruto 
nationaal produktvan 1955 tot 1976 is 
in de OESO gemiddeld 9%, Noorwe-
gen - het op een na hoogste cijfer -
11 % dicht bij dat gemiddelde. Neder-
land met het hoogste cijfer, namelijk 
18%, het dubbele van het gemiddelde. 
Al deze cijfers zijn ontleend aan het 
SER-advies. 

Het is duidelijk dat in vergelijking 
met deze cijfers onze vriend Jan Mo-
daal er maar matigjes op vooruit is ge-
gaan om van hogere inkomensgroe-
pen maar niet te spreken, noch van 
overige inkomens die dikwijls in de-
zelfde percentages uitgedrukt zijn ge-
daald. Dat is al een eerste reden om de 
ruimte die voor een gezondmaking 
van onze economie nodig is, niet in de 
eerste plaats te zoeken bij de consump-
tie in de particuliere sector, maar in die 
zo enorm uitgezette, zo ongezond snel 
uitgezette collectieve sector. 

Een belangrijk aspect is voorts aat 
wi j gelukkig nog spreken over margi-
nale grootheden; want waar praten wi j 
helemaal over. De begroting 1979 is 9 
mlrd gulden hoger dan de vorige. Dat 
is ongeveer 9% bij een inflatie van on-
geveer4,5%. Dat betekent f 4,5 mlrd, 
ofwel 4,5% reële bestedingsverrui-
ming voor de overheid, tegenover 
1,5% all in voorde minimumloner en 
lagere cijfers er boven. 

In ons land heerst tegenwoordig de 
kwalijke gewoonte om over alles te gil-

len als een mager varken, zodat nie-
mand zich meer realiseert of wij nu om 
iets ergs gillen of niet. Ik vind dat net 
het minder te waarderen soort kinde-
ren: er is een dagje naarde dierentuin 
in het vooruitzicht gesteld, maar he-' 
laas gaat het regenen.... gegil, gehuil, 
gejengel. 

In het voorwoord bij de Miljoenen-
nota zegt Minister Andriessen terecht: 
'Er is in deze begroting geen sprake 
van rigoreuze aantasting van essentië-
le voorzieningen. Integendeel, op tal 
van terreinen wordt verdere groei vei-
lig gesteld, al zullen in sommige geval-
len te hoog gestelde verwachtingen 
moeten worden herzien.'. Er is ook 
geen sprake van, dat de werkgelegen-
heid bij de overheid, of de semicollec-
tieve sector - de beroemde quartaire 
sector - wordt uitgekleed. Integendeel 
- dit aan het adres van de heer Ver-
m e e r " er zullen in die sector in 1979 
25.000 arbeidsplaatsen bij komen. 
Voor degenen die graag met de grote 
getallen uit Bestek '81 rekenen, kan ik 
zeggen dat dit er tot en met 1981 80000 
zullen zijn. Toch wordt er gegild, alsof 
de helft van de ambtenaren en alle 
welzijnswerkers de strot wordt afge-
sneden. Woordinflatie en verbaal ge-
weld zou ik dit wil len noemen. 

Er ligt thans nog een plan op tafel 
dat mogelijkheden biedt, de situatie te 
verbeteren met maatregelen als het 
rechttrekken van systeemfouten, tot 
het verminderen van de vermeerde-
ring en die het mogelijk maken, de 
zwakken te ontzien en de collectieve 
voorzieningen niet wezenlijk aan te 
tasten. Die ruimte is er nu nog dankzij 
het aardgas, maar als wi j nu niet de 
maatregelen nemen die daarvoor an-
dere produkties substitueren tegen de 
tijd dat de aardgasopbrengsten echt 
gaan teruglopen, zal juist in ons land 
de betalingsbalans ons spoedig naar 
de minli jn dwingen. Het is al te zien. 
Als wi j de ziekte laten voortwoekeren, 
staan verpaupering en verstarring 
voor de deur. 

Men zegge niet dat dit niet kan ge-
beuren, of dat een staat en een nati-
onale economie niet failliet kunnen 
gaan. 

Wat wel kan is namelijk al erg ge-
noeg. Vlakbij - in Engeland - hebben 
wi j kunnen zien hoe in 20 jaar tijds 
eerst verarming in relatieve zin en ver-
volgens verarming in absolute zin om 
zich heen hebben gegrepen. Het zijn 
niet de Rolls Royce-rijders die in Lon-
den in aantal zijn verminderd. Het zijn 
eerst de middengroepen en heel spoe-
dig daarna de gewone man geweest 
die het gelag van een onverstandig en 
onzeker beleid hebben moeten beta-
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len. Het sneed mij door de ziel toen 
een Engelsman kort geleden in mijn 
bijzijn als buitenlander zei dat zijn land 
aan hebzucht en gemakzucht ten on-
der gaat. De Britse socialistische pre-
mier Callaghan zei in feite hetzelfde, 
maar veel eleganter, toen hij zei: 
'There is no way in which low produc-
tivity and high real wages can go hand 
in hand'. 

Nu niet voldoende doen, is het af-
wentelen van de problemen op een 
beperkte groep zwakken, namelijk de-
genen die daardoor hun banen verlie-
zen. Dat kunnen en mogen wi j niet toe-
staan. 

Dit brengt mij bij een onderwerp van 
uitzonderlijk belang dat ik al eerder ter-
loops heb genoemd, namelijk de ver-
deling van het beschikbare werk. Voor-
op gesteld zij dat arbeid niet om zich-
zelfs wille wordt verricht. Het wordt 
verricht om de maatschappij de goe-
deren en diensten te verstrekken die 
die maatschappij voor haar behoeften 
nodig heeft. Naarmate een grotere pro-
duktiviteit het totale pakket goederen 
en diensten dat zij behoeft in minder 
arbeidsuren kan vervaardigen, kan de 
werktijd korter zijn. Dat is al lang zo ge-
weest en dat zal ook in de toekomst 
doorgaan, maar het is een zaak van 
lange adem. De produktiviteit pleegt 
immers duurzaam maar met enkele 
procenten per jaar toe te nemen, al kan 
door technologische ontwikkelingen 
daarin een stroomversnelling optre-
den. 

De vraag die ons in dit verband van-
daag moet bezighouden, is of het be-
leid in de huidige situatie zich erop zou 
moeten richten, zo'n stroomversnel-
ling te creëren en de oogst ervan bin-
nen te halen in de vorm van arbeids-
tijdverkorting (ATV), met andere 
woorden arbeidstijdverkorting in 
plaats van contant loon. Zijn wi j be-
reid, vrije ti jd te kopen met contant 
loon en dient het beleid, gezien het be-
reikte voorzieningenpeil, dat mogelijk 
te maken en te stimuleren? 

Ik geloof van wel en ik heb in de re-
geringsstukken een positieve benade-
ring van het vraagstuk langs deze tij-
nen - laat ikzeggen: enig enthousias-
me ervoor - gemist. Zowel innovatie 
als ATV worden natuurlijk wel ge-
noemd, maar niet met de positieve na-
druk, noch met het onderlinge ver-
band ervan dat wenselijk lijkt. 

Het is natuurlijk ook zo, dat waar ve-
le vacatures blijken te bestaan, die 
moeilijk vervuld kunnen worden, voor-
zichtigheid met zaken als ATV gebo-
den is. Immers, ook is duidelijk dat 
ATV die tot lastenstijgingen voor de 

ondernemingen leidt, het paard achter 
de wagen zou spannen. Direct of indi-
rect blijft uitruil van ti jd tegen contante 
beloning dus nodig. Toch lijken hier 
mogelijkheden aanwezig waarvan te 
weinig gebruik wordt gemaakt. 

Over de chip en de gevolgen ervan 
hoort men allerwegen gealarmeerde 
stemmen. Wij moeten ons echter geen 
paniek laten aanpraten, want een tech-
nologische stroomversnelling, die de 
chip misschien zal kunnen brengen, is 
nu juist hetgeen waarom wi j zaten te 
springen. Veel gerechtvaardigder was 
immers de ongerustheid, dat een stag-
natie in de technologische ontwikke-
ling leek te zijn opgetreden, waardoor 
grote produktiviteitsverbeteringen uit-
bleven, met als gevolg de vertraging in 
de groei die al onze problemen en in 
het bijzonder het werkgelegenheids-
vraagstuk zoveel moeilijker maakte. 

Wanneer zich nu zc'n stroomver-
snelling aankondigt, is er reden voor 
nieuwe hoop, omdat dit nu juist het 
soort ontwikkeling is dat, met name in-
dien wi j het erover eens zouden zijn 
dat een verdere economische groei 
minder in een toename van stoffelijke 
produktie en meer in een vrije beschik-
king over onze tijd tot uiting zou moe-
ten komen, daar perspectieven voor 
opent. 

De speerpunttechnologie, de high 
technology, daarvan zullen landen als 
het onze het moeten hebben, die te 
klagen hebben over discrepantie tus-
sen opleidingsniveau van arbeidsaan-
bod en arbeidsvraag. Maar dan dient 
het beleid, het sociale beleid, te zorgen 
voor een begeleiding die maakt dat de 
gevolgen van die stroomversnelling 
niet worden afgewenteld op een kleine 
groep die zijn baan kwijtraakt, terwij l 
alle anderen blijven doorwerken - en 
nog met gezonde tegenzin o o k - in een 
tempo van acht uur per dag en tot op 
65-jarige leeftijd alsof er niets veran-
derd was. De mogelijkheid van minder 
arbeidsuren zonder verhoging van de 
beloning per tijdseenheid biedt dan 
juist de oplossing voor zowel werken-
den als werklozen. Dat brengt zeker in-
grijpende reorganisaties met zich mee. 
Dat betekent dat weerstanden moeten 
worden overwonnen, zoals tegen alles 
wat nieuw is. Dat betekent dat de gees-
ten er rijp voor moeten worden ge-
maakt en ook dat de Regering daarin 
de weg moet wijzen. 

De mogelijkheid de eigen tijd meer 
naar eigen inzicht in te delen, betekent 
een belangrijk stuk persoonlijke vrij-
heid, waaraan in toenemende mate 
behoefte bestaat, nu een materieel 
welvaartsniveau is bereikt zoals wi j dat 
kennen. Veel van de bezwaren die te-

gen ATV in deze zin worden geopperd, 
hebben een conservatieve klank. De 
slaven wil len zelf niet eens vrij zijn, zei 
men vroeger. In feite had de planter 
weinig zin om zijn zaken anders te 
gaan organiseren. 

Toch komt deeltijdarbeid steeds 
meer voor. In de Verenigde Staten is 
het 17%, bij ons nog geen 6% en daar-
bij gaat het bijna uitsluitend om vrou-
wen. Er is nog weinig aanmoediging 
uit het centrum, uit de centra ook van 
de ondernemingen. Lang niet iedereen 
wordt aangemoedigd of zelfs maar in 
staat gesteld, deze keuze te maken, 
ook daar waar het zeer goed mogelijk 
zou zijn. Het kan inderdaad niet overal. 
Maar er zijn ook heel wat produktie-
processen, kantoren en laboratoria 
waar op dit terrein veel meer te berei-
ken zou zijn. Waarom gebruikt men die 
aanwezige natuurlijke krachten nieten 
blijft men anderzijds wel praten over 
algemene werktijdsverkortingen waar-
bij wel compensatie in de lonen wordt 
geëist en die derhalve aan de werkge-
legenheid meer kwaad dan goed zou-
den doen? 

Een veel gehoord bezwaar is dan dat 
voornamelijk de beter betaalden zich 
deze vermindering van contante in-
komsten zouden kunnen veroorloven. 
Nou en? Een van onze problemen is 
toch dat er steeds meer beter opgelei-
den van de scholen komen voor wie 
onvoldoende passend werk voorhan-
den is? 

Sommigen menen bovendien dat 
het belangrijk is, de beloningsverschil-
len tussen hen en anderen te verklei-
nen. 

Als daarin een stukje pijn zit, is het 
toch goed, daarvoor een oplossing 
aan te dragen? Het is waar, dat het ef-
fect van een dergelijke arbeidstijdver-
soepeling marginaal zou zijn. Het is 
waar dat het een aanzuigende werking 
zal hebben op de tot nu toe niet wer-
kende gehuwde vrouw. Maar wij pra-
ten toch ook over een marginaal pro-
bleem? Wij willen toch ook uit emanci-
patie-overwegingen, dat gehuwde 
vrouwen onder voor hen passende 
omstandigheden tot ontplooiing in de 
werksituatie kunnen komen? Ook hier-
over heeft de heer Vermeer al gespro-
ken. 

Als 5% van de mensen 10% korter 
zou wil len werken en als dat slechts 
10.000 arbeidsplaatsen zou opleveren, 
omdat minder dan de helft van deze 
manjaren zou worden vervangen, zijn 
er toch 10.000 arbeidsplaatsen verkre-
gen, zonder schadelijke effecten door 
kostenstijgingen elders, terwijl er 
naast 10.000 mensen die veel gelukki-
ger zijn gemaakt doordat zij weer aan 
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de slag kunnen, nog eens 200.000 
mensen een beetje gelukkiger zijn ge-
maakt, omdat zij een bestaande en 
kennelijk zeer sterke vrije-tijdsvoor-
keur hebben kunnen uitleven. Over-
heid en bedrijfsleven zouden daarom 
meer flexibiliteit aan de dag moeten 
leggen om diverse vormen van korter 
werken, op hetzelfde uurloon, op basis 
van persoonlijke keuze mogelijk te ma-
ken. 

Ik kan mij goed voorstellen, dat voor 
zeer veel mensen een dergelijke koop 
van vrije t i jd bezwaarlijk is. Een een-
maal verworven levenspatroon is 
moeilijk terug te draaien, al moesten 
en moeten toch altijd nog heel wat 
mensen dat om de één of andere re-
den wel eens doen. Veel gunstiger lig-
gen toch de mogelijkheden, als zij zou-
den kunnen worden verkregen uit toe-
komstige loonsti jging: ATV op afbeta-
ling. Deze mogelijkheid wordt ten zeer-
ste bevorderd door het feit dat macro-
economisch gezien, deze problema-
tiek, gegeven een structureel arbeids-
overschot in bepaalde branches of ge-
bieden, veel gunstiger ligt door bespa-
ring van kosten op de uitkeringen die 
thans aan zulke werklozen worden ge-
daan. Dit betekent, dat met enige in-
ventiviteit een vereveningssysteem is 
op te zetten, dat de financieringsperi-
ode van deze ATV op afbetaling zou 
kunnen overbruggen. 

Mijn partijgenoot Lewin, de voorzit-
ter van het Algemeen Werkloosheids-
fonds, thans bevrijd van het tijdsbe-
slag van een overvolle ambtelijke 
functie, heeft die inventiviteit weten op 
te brengen en de werkgroep Arbeid 
van de Teldersstichting heeft zich daar 
achter gesteld. Zeer binnenkort - als ik 
wel ben ingelicht, is dit over twee we-
ken - zal een nadere uitwerking van 
deze gedachten worden gepubliceerd. 
De VVD is niet arm aan nieuwe ge-
dachten. 

Op het kabimet zou ik het beroep 
wi l len doen, dit op te pakken. Bij een 
verstandige en selectieve toepassing, 
waarbij de overheid als grootste werk-
gever een voorbeeld zou kunnen ge-
ven, is hierbij veel ten gunste van de 
werkgelegenheid te bereiken. 

De parallellen met het aanbod van 
de heer Van der Meulen zijn boven-
dien groot genoeg om deze gedachten 
in elkaar te kunnen sluiten. Hier lijkt 
een zinvol soort APO mogelijk. De be-
perking in de nominale loonontwikke-
l ing, waarvan de noodzaak door velen 
wordt aangevoeld, kan hierin een voor 
allen aanvaardbare tegenprestatie vin-
den. 

Ik heb vele belangwekkende zaken, 
die bij deze algemene financiële be-
schouwingen aan de orde hadden kun-
nen komen, onaangeroerd gelaten. Ik 
heb er de voorkeur aan gegeven, enige 
aspecten te bespreken van wat mij een 
centraal probleem in de huidige, maat-
schappelijke discussies lijkt. Van de ter 
zijde gelaten punten hoop ik er een 
aantal te kunnen bespreken bij de be-
handeling van de begrotingen van So-
ciale Zaken en van Financiën. Van een 
viertal ervan wi l ik ten slotte trachten, 
althans een beredeneerde reactie van 
het kabinet uit te lokken door ze kort en 
vragenderwijs aan de orde te stellen. 

Ten eerste. Ik sprak zoeven over de 
overheid als werkgever. In dit verband 
wil ik vragen, of het kabinet geen aan-
leiding ziet, af te stappen van het nu al 
zo vele jaren functionerende trendsys-
teem. Een te lang handhaven van een-
zelfde systeem leidt licht tot verstar-
ring. Ligt het thans niet meer voorde 
hand, dat het Rijk veeleer de rol van 
'wage leader', van 'trend setter' op 
zich neemt, die de grootste werkgever 
in wat ten slotte één arbeidsmarkt is, 
ook alleszins past? Dienen ook hierbij 
niet na zovele jaren de relatieve 
schaarstefactoren sterker door te wer-
ken? 

Ten tweede. Is de Minister van Fi-
nanciën met mij van mening, dat bij 
een eventuele noodremprocedure, 
noodzakelijk om te vermijden dat het 
financieringstekort verder oploopt, 
maatregelen die leiden tot belasting-
verhoging, even schadelijk zijn voor 
het werkgelegenheidsdoel van de ge-
hele operatie, immers even schadelijk 
voor de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven, voor zover dergelijke f is-
cale maatregelen direct of indirect tot 
een lastenverhoging voor het bedrijfs-
leven zouden leiden? Of denkt de Mi-
nister van Financiën daarvoor niet af-
wentelbare heffingsvormen, die ook 
niet aangrijpen op de kapitaalmarkt, te 
kunnen vinden? 

Ten derde wil het kabinet meer be-
kendheid geven aan de nog recente er-
varing ter zake van de winst-werkrela-
tie dat economische groei in de jaren 
na 1952 meer dan evenredig ten goed 
kwam aan de winstinkomens, zodat 
bedrijfsinvesteringen sterk konden 
worden uitgebreid,dat onder invloed 
daarvan het netto aantal arbeidsplaat-
sen zich sterk heeft uitgebreid, dat 
daardoor de groeiende beroepsbevol-
king aan werk kon worden geholpen 
en dat bovendien de toen aanvankelijk 
hoge werkloosheid, die evenals nu als 
structureel kon worden aangemerkt, in 
snel tempo is gedaald? 

Ten slotte: kent het kabinet het arti-
kel van prof. Pen in het Parool van 1 
november onder de titel 'Pessimisme 
wordt ons aangepraat'? Erkent het de 
journalistieke wet van Gresham dat 
slecht nieuws goed nieuws uit de me-
dia verdringt? Meent het niet dat een 
positieve presentatie van zijn plannen 
en voornemens bij het Nederlandse 
volk tekort komt, indien de betrokken 
ministers niet de positieve gedachten 
die hen inspireren voor de media ver-
tolken, maar zich beperken tot het, 
veelal defensief (moeten) reageren op 
de interpretaties die hen door derden 
worden voorgelegd? 

Dit waren mijn slotvragen aan het 
kabinet over een aantal onderwerpen, 
waaromtrent de tijd ontbrak om er die-
per op in te gaan. Het waren misschien 
suggestieve vragen, met de strekking 
wat onderwerpen op te noemen waar-
bij de in mijn laatste vraag aan de orde 
gestelde presentatie naar buiten van 
het kabinetsbeleid, tekort lijkt te zijn ge 
schoten. 

Hoewel het de neiging en de plicht 
van ministers is in het parlement ge-
stelde concrete vragen zo goed moge-
lijk te beantwoorden, hoop ik dat het 
centrale thema, dat ik eerder in mijn 
interventie aan de orde heb gesteld, in 
het antwoord van de Regering daar-
door niet zal worden overschaduwd. 

De heer Umkers 

D 
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het vraagstuk dat vandaag 
ook in dit debat overheerst is dat van 
de economische crisis en de daaraan 
verbonden werkloosheid. De tekenen 
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wijzen er dan ook op dat deze crisis de 
meest diepe en omvangrijke is sinds 
1945. Alleen al in de lidstaten van de 
EEG telt men meer dan negen miljoen 
werklozen. De crisis duurt al meer dan 
vier jaar en er zijn nog geen aanwijzin-
gen die op verbetering van de situatie 
duiden. 

Zoals gebruikelijk gaat ook deze cri-
sis gepaard met enorme vernietiging 
van waarden. Bedrijven worden geslo-
ten, machines gesloopt, de werkne-
mers verdwijnen in de WW. De schade 
die dit proces aan de menselijke waar-
digheid toebrengt, laat zich niet in ge-
tallen uitdrukken. Terwijl in grote de-
len van de wereld nog honger en ge-
brek bestaat, wordt in de rijke landen 
de produktiecapaciteit beperkt. 

Opnieuw is gebleken dat het kapita-
listische systeem niet in staat is zijn ei-
gen problemen te beheersen. Die pro-
blemen worden nog verscherpt door 
de valutacrisis. Alle gemaakte afspra-
ken hebben niet kunnen voorkomen 
dat de tegenstellingen op dat gebied 
groter zijn dan ooit. De positie van de 
Amerikaanse dollar lijkt een symboli-
sche; hoe verder de dollar zakt des te 
verder daalt ook het prestige van de 
Verenigde Staten. 

De oplossing die het kabinet voor 
ogen staat ter bestrijding van de crisis 
is een eenzijdige. Die gaat uit van een 
principe dat de verhoging van het ren-
dement van de onderneming de oplos-
sing moet brengen. Alles draait daarbij 
om een vergroting van de winsten. 

De Regering wil alles in het werk 
stellen om dit mogelijk te stellen, door 
te zorgen dat de lonen en uitkeringen 
achterblijven bij de prijsontwikkeling. 
Het verstrekken van ruime geldmidde-
len aan de grote ondernemingen moet 
het beoogde doel completeren. 

Als enig perspectief weet de Rege-
ring alleen te vertellen dat de werk-
loosheid het volgende jaar nog hoger 
zal worden. Het resultaat van Bestek 
'81 dreigt dan ook te worden dat zij, 
die al rijk zijn bedeeld met aardse goe-
deren, daarvan nog meer zullen ver-
werven en dat zij, die toch al zo weinig 
hebben, er nog verder op achteruit zul-
len gaan. 

Dit houdt eigenlijk in dat de oplos-
sing van deze crisis moet worden gefi-
nancierd door de loontrekkers, de 
ambtenaren en de mensen met een 
sociale uitkering. 

Als zij dan hun bijdrage in de vorm 
van vermindering van hun inkomen 
hebben toegestaan, dan zullen ook 
nog de uitgaven voor de voorzienin-
gen waarvan zij gebruik plachten te 
maken, drastisch worden verminderd. 

De methode is weliswaar fraai verpakt, 
maar lijkt toch bedrieglijk veel op die 
uit de jaren dertig. Ook toen leidden 
loon- en steunverlagingen niet tot de 
oplossing van het probleem van de 
massale werkloosheid. 

De uitweg die toen werd gezocht 
was de opvoering van de produktie 
van wapentuig, die onherroepelijk 
leidde tot het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog. Ook nu klinken weer 
stemmen dat de opvoering van de be-
wapening dè oplossing van de werk-
loosheid zou zijn, een oplossing die wi j 
althans met nadruk van de hand wi j-
zen. 

Is het werkelijk zo slecht gesteld met 
het rendement van de Nederlandse 
onderneming? De winstcijfers en de 
investeringsbedragen over 1977 zoals 
die in een bijlage van de Nieuwe Rot-
terdamse Courant van 7 november j l . 
zijn vermeld, geven daarvan een an-
dere indruk. Van de twintig grootste 
industriële ondernemingen boekten 
vijftien een winst, die 200 miljoen gul-
den hoger ligt dan het jaar daarvoor, 
vijf ondernemingen keerden geen net-
to winst uit, maar investeerden wel uit 
eigen middelen een bedrag van 1,074 
miljard gulden. De vier grootste ban-
ken zagen hun netto winst met ruim 
10% stijgen en de vijf grootste verze-
keringsmaatschappijen zelfs met 12%. 
De cijfers die al over de winsten van dit 
jaar beschikbaar zijn gekomen, zien er 
nog weer beter uit. 

Je kan dus vaststellen dat deze re-
sultaten konden wordejn bereikt juist 
door de doorvoering van de matiging 
van de lonen en salarissen. Maar het 
aantal arbeidsplaatsen bij deze topon-
dernemingen ging ondanks de gunsti-
ge rendementsontwikkeling niet om-
hoog. Integendeel, met minder men-
sen meer produceren is toch het hele 
geheim van de rendementsverbete-
ring. Meer rendement van de onder-
neming leidt dus niet automatisch tot 
meer arbeidsplaatsen. Het leidt wel tot 
een nog grotere kapitaalexport. 

Het vorige jaar werd voor 15 miljard 
gulden aan Nederlands kapitaal uitge-
voerd en elders in de wereld belegd, 
onder meer in de Verenigde Staten en 
ook in de Duitse Bondsrepubliek. 

Wat is dan het resultaat van deze he-
le operatie rendementsverhoging? De 
werknemers brengen een offer door te 
matigen. De ondernemers verhogen 
hun winsten, maar in plaats van meer 
arbeidsplaatsen in eigen land te 
scheppen, wordt de extra winst ge-
bruikt om elders nog hogere rendemen-
ten te behalen. 

Als dat het effect moet zijn van Be-
stek '81, dan zeggen wij daar duidelijk 
'neen' tegen. 

Vindt de Regering het juist dat met 
overheidssteun behaalde extra rende-
menten naar het buitenland worden 
gebracht? Wat denkt de Regering te 
kunnen doen aan het beperken van de-
ze kapitaalexport? De idee om uit deze 
crisis te geraken door alles uit de loon-
kostenkoek te halen, is onzes inziens 
een onjuiste benadering. Er zijn ook an-
dere mogelijkheden. Die zal men ech-
ter niet in Bestek '81 aantreffen. Dat 
gaat uit van de belangen van de on-
dernemer. Daaraan moeten die van 
anderen ondergeschikt worden ge-
maakt. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het centraal loonoverleg moest mis-
lukken. Er was slechts te onderhande-
len op basis van inlevering door de 
werknemers. De Regering staat daar-
bij pal achter de werkgevers. Dat er 
geen bereidheid was tot toegeven van 
de zijde van de Regering en de onder-
nemers blijkt wel uit het feit, dat vlak 
voordat het centraal overleg startte, de 
Regering een wetsontwerp tot korting 
van de sociale uitkeringen indiende. 
Zelfs die paar dagen konden niet wor-
den afgewacht. 

Ook de bekendmaking dat de resul-
taten van de bouw-c.a.o. niet in de so-
ciale uitkeringen zullen worden door-
berekend, wijst er wel op dat zowel 
van de kant van de Regering als van 
ondernemers gekoerst wordt op een 
confrontatie. 

Dat de vakbeweging dit standpunt in 
het centraal overleg heeft ingenomen, 
komt juist door de stemming die onder 
de werknemers bestaat. Zij zien hun 
koopkracht steeds verder dalen en de 
werkloosheid toenemen. Zij zien ook 
de winsten en de kapitaalexport stij-
gen. Nog meer inleveren, is nog meer 
winst voor de ondernemers, zonder één 
garantie dat de werkgelegenheid zal 
toenemen. En daar past men voor. Zo 
nodig is men dan ook kennelijk bereid 
om ook met andere middelen deze ei-
sen kracht bij te zetten. 

Een andere benadering van de cri-
sisbestrijding dan in Bestek '81 wordt 
aangegeven, is ook mogelijk. Men kan 
ook uitgaan van de belangen van hen, 
die met werken de welvaart scheppen, 
de miljoenen arbeiders en ambtenaren 
in ons land. En of de bomen daarbij nu 
wel of niet tot in de hemel groeien, is 
niet belangrijk. Wel van belang is, of 
de Regering bereid is de meerderheid 
van onze bevolking aan werk en een 
menswaardig inkomen te helpen. 

Het Instituut voor politiek en sociaal 
onderzoek (het IPSO), het wetenschap-
Delijk bureau van de CPN, heeft een 
plan opgesteld dat een alternatief 
wi l bieden en gaat ervan uit dat de werkloc 
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heid in ons land kan worden terugge-
drongen. Om het aantal arbeidsplaat-
sen te vergroten, is in de eerste plaats 
nodig dat het inkomen van werkne-
mers, ambtenaren en uitkeringstrek-
kers gehandhaafd wordt op basis van 
de volledige automatische prijsconv 
pensatie. Er is nu eenmaal een onver-
brekelijke band tussen inkomen, koop-
kracht en werkgelegenheid. Daling van 
het inkomen vergroot de werkloosheid 
en omgekeerd. 

In de tweede plaats is nodig, te gera-
ken tot arbeidstijdverkorting. Een werk-
week van bij voorbeeld 35 uur, al of 
niet in etappes in te voeren, doorvoe-
ring van de vijfploegendienst in de 
vol-continu-bedrijven alsmede ver-
vroegde pensionering zullen eveneens 
het aantal arbeidsplaatsen gunstig 
beinvloeden. 

Arbeidstijdverkorting is mede 
noodzakelijk om de enorme slijtage in 
het arbeidsproces tegen te gaan. Het 
aantal mensen dat uit het arbeidspro-
ces is gestoten vanwege hun gezond-
heid en dat een WAO-uitkering ont-
vangt, bedraagt ruim 400.000. 

Verder zouden door de overheid 
nieuwe arbeidsplaatsen kunnen wor-
den gecreëerd door verbetering van 
de dienstverlenende sector. Er is een 
dringende behoefte aan uitbreiding 
van gezinszorg, maatschappelijk werk, 
eerstelijnszorg in de gezondheidssec-
tor, het bejaardenwerk, onderwijs enz. 
Juist in ti jden van crisis neemt de 
vraag naar deze dienstverlening nog 
toe. 

Dan zal ook van overheidswege een 
plan moeten worden opgesteld dat 
voorziet in de extra aanpak van stads-
vernieuwing, de opvoering van de so-
ciale woningbouw en de warmte-isola-
tie van woningen. De kernen van de 
meeste steden in ons land verpaupe-
ren in hoog tempo en de leefsituatie 
gaat daar dag in, dag uit verder achter-
uit. Versnelling van de stadsvernieu-
wing is dan ook een dringende nood-
zaak, niet alleen vanwege het aantal 
extra arbeidsplaatsen, maar ook door 
de verbetering van het sociale klimaat 
die daarmee zal worden bereikt. 

In de bestrijding van de werkloos-
heid past ook de strijd tegen het slui-
ten van bedrijven. Het beleid van de 
overheid dient zo gericht te worden, 
dat steun wordt verleend om arbeids-
plaatsen in stand te houden indien 
een bedrijf door de crisis in moeilijkhe-
den komt. Een dergelijk program zou 
duizenden arbeidsplaatsen kunnen op-
leveren. Het voordeel is dat de mensen 
daardoor weer nuttig werk kunnen 
verrichten, dat bijdraagt tot de verbe-
tering van de leefomstandigheden. 

Dat betekent ook een grote besparing 
op de uitkering van steungelden. Een 
dergelijk program zal uiteraard veel 
geld vergen, maar dat doet Bestek '81 
ook en dat levert voor het komende 
jaar nog niet eens een bijdrage tot de 
vermindering van de werkloosheid. 

Het vraagstuk van de besteding en 
de verwerving van overheidsgelden 
voor de werkloosheidsbestrijding 
dient daarbij eveneens te worden her-
zien. Hetombuigingsbeleid kan ook 
anders worden gericht. Door af te zien 
van de verhoging van de defensieuit-
gaven, door vermindering van de 
EEG-bijdrage en verlaging van het 
subsidie aan multinationale onderne-
mingen zouden de inkomsten met f 5 
mld. kunnen toenemen. De staat kan 
haar belastinginkomsten vergroten 
door het instellen van een heffing op 
kapitaalexport, door verdere afroming 
van de topwinsten en de topinkomens. 
Dat zou eveneens enkele miljarden 
kunnen opleveren, die onmiddelli jk 
kunnen worden benut voor de bestrij-
ding van de werkloosheid. 

Een andere mogelijkheid is dat ban-
ken en financieringsinstellingen een 
bepaald percentage van hun miljarden 
tellend kapitaal tegen lage rente be-
schikbaar stellen aan rijk en gemeen-
ten voor het scheppen van werkgele-
genheid. 

Ten slotte zou genoegen kunnen 
worden genomen met enige stijging 
van het begrotingstekort als het gaat 
om de vermindering van de werkloos-
heid. Een dergelijk plan gaat uiteraard 
lijnrecht in tegen Bestek '81. Het gaat 
dan ook uit van de belangen van de 
werknemers. Ik zie dit kabinet een der-
gelijk plan dan ook niet zo gauw uit-
voeren. Daarvoor is een andere rege-
ringscoalitie nodig, die berust op an-
dere, nieuwe verhoudingen, waarvan 
de grondslag kan worden gelegd door 
het gezamenlijk optreden van groepen 
mensen aan de basis voor het inwill i-
gen van hun verlangens. 

Kort voordat Bestek '81 verscheen 
deed de heer Den Uyl een plan uitko-
men onder de naam 'Werkgelegen-
heid door solidariteit'. In een aantal le-
zingen die hij hield, onder meer in Da-
vos, Oxford en Eindhoven, de laatste 
onder de titel 'Die tijd komt nooit meer 
terug', werd eveneens gestalte gege-
ven aan een program voor een tweede 
kabinet-Den Uyl. Daarin werd bepleit 
dat de overheidsuitgaven niet met f 10 
mld. maar met f 4 mld. zouden moeten 
worden omgebogen in 1981. De ove-
rige besparingen zouden kunnen wor-
den gevonden door de lonen en inko-
mens verder onder de nullijn te bren-
gen. Daaruit blijkt dat de heer Den Uyl 
in wezen net als dit kabinet uitgaat van 

de verhoging van het rendement van 
de ondernemingen. Alleen zullen in 
zijn constructie de werknemers daar-
aan een nog grotere, directe bijdrage 
moeten leveren, onder andere door de 
instelling van een loonstop voor vier 
jaar. Met een loonstop pak je uiteraard 
ook de ambtenaren en de uitkerings-
trekkers, omdat hun betaling van de 
gewone lonen wordt afgeleid. Ook de-
ze constructie zal echter niet leiden tot 
verbetering van de werkgelegenheid. 
Daarvoor is nodig dat de noodlots-
kring wordt doorbroken. In 1936 werd 
door het NVV - het was in de crisis-
strijd - een affiche uitgegeven waarop 
onder meer als tekst stond vermeld: 
'Hoe minder men verdient, hoe minder 
men koopt/Hoe minder men koopt hoe 
groter de werkloosheid/Hoe groter de 
werkloosheid hoe minder men koopt' 
enz. enz. Het behoud van de koop-
kracht staat nu, ruim veertig jaar later, 
nog steeds centraal. Dat is ook duide-
lijk op de ledenvergaderingen van de 
FNV-bonden aan de orde gekomen. De 
overgrote meerderheid van de leden 
heeft dan ook gepleit voor arbeidstijd-
verkorting en handhaving van de prijs-
compensatie. Dat zal ongetwijfeld bij 
de komende onderhandelingen over 
het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
diverse bedrijfstakken van groot be-
lang zijn. 

Het regeringsbeleid ten opzichte van 
de gemeentefinanciën is eveneens van 
negatieve invloed op de werkgelegen-
heid. Door geldgebrek zijn tal van ge-
meenten genoodzaakt infrastructurele 
werken terug te schroeven. Voor aan-
vullende werken is onvoldoende geld 
beschikbaar, waardoor ook vaak we-
genbouwprojecten zijn stilgelegd, 
waardoor de werkloosheid verder is 
toegenomen. 

Ook dat is een gevolg van Bestek 
'81, waartegen steeds meer gemeente-
raden protesteren. Opvallend is dat 
ook CDA-fracties in een reeks van ge-
meenten, onder meer in Amsterdam 
en in Den Haag, zich bij die kritiek op 
Bestek'81 hebben aangesloten. 

Het is velen opgevallen dat in de 
Troonrede van dit jaar geen aandacht 
is besteed aan de buitenlandse poltiek, 
dit terwijl zich toch tal van grote zaken 
voltrekken. Het overheersende pro-
bleem daarbij is het vraagstuk van de 
bewapeningswedloop, vooral die van 
de kernbewapening. Het plan van pre-
sident Carter de neutronenbom te 
doen invoeren heeft zo veel verzet in 
de wereld opgeroepen, dat hij tijdelijk 
een stap terug moest doen. Onlangs 
heeft hij echter geprobeerd toch via de 
achterdeur een beslissing op dat punt 
te forceren. Die is echter opnieuw op 
grote weerstand gestuit, ook in de 
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Tweede Kamer. Als enige van die van 
de NAVO-landen heeft ons parlement 
het streven van president Carter ver-
oordeeld en de Regering opgedragen 
een protest kenbaar te maken. 

De houding van de Regering blinkt 
echter niet uit door duidelijkheid. Nog 
steeds worden de nodige slagen om 
de arm gehouden alsof men toch de 
neutronenbom zou wil len accepteren 
als bewapening van de NAVO-strijd-
krachten. Dat sprak ook uit de Troonre-
de. De Regering weigert tot nog toe 
een duidelijk neen te laten horen. Nu 
de neutronenbom nog steeds niet is 
ingevoerd in de bewapening, is een 
verbod van dit wapen nog direct mo-
gelijk. Daarvoor is een meerderheid van 
het Nederlandse volk en van het parle-
ment bereid. De Regering zou zich 
daarachter dienen te scharen. 

De ontwikkeling in Zuid-Afrika baart 
nog steeds ernstige zorgen. Het optre-
den van leger en politie getuigt van 
weinig eerbied voor mensenlevens. 
Ondanks de invoering van een wapen-
embargo door de Verenigde Naties 
leveren Westduitse bedrijven wapens 
aan het apartheidsregime. Ook een on-
der Nederlandse vlag varend schip 
was nog onlangs betrokken bij de 
schending van het embargo. Is de Re-
gering bereid scherper op de naleving 
van het embargo toe te zien? 

Ook dringt de vraag zich steeds ster-
ker op of de tijd niet rijp is voor een al-
gehele boycot tegen Zuid-Afrika. Het 
vertrappen van de meest elementaire 
mensenrechten van de gekleurde be-
volking zal niet onbeantwoord kunnen 
blijven, ook niet door de Nederlandse 
Regering. 

Deze maand vond in Madrid een in-
ternationale solidariteitsconferentie 
met Chili plaats. Het feit dat deze con-
ferentie in Madrid kon worden gehou-
den, stemt op zich al tot voldoening. 
53 landen waren met brede vertegen-
woordigingen aanwezig, ook ons land. 
Het herstel van de democratische 
rechten in Chili is van grote betekenis 
voor de verdere ontwikkeling van 
Zuid-Amerika. In ons land is een meer-
derheid aanwezig, die het Pinochet-re-
gime verder wil isoleren door de in-
stelling van een economische boycot. 
Is de Regering ook van mening dat dit 
de meest aangewezen weg is om ui-
ting te geven aan de afkeer van het re-
gime in Chili en tevens veranderingen 
ten goede te bespoedigen? 

Het heeft lang geduurd maar nu heb-
ben dan toch de beide Kamers van 
de Staten-Generaal het Europees Soci-
aal Handvest goedgekeurd. Daarmee 
is dan ook het recht op staking vastge-
legd. Dat wi l zeggen dat aan 

het wetsontwerp 10 111, de zoge-
naamde antistakingswet, en ook aan 
wetsontwerp 10110, die beide nog 
steeds als een zwaard van Damocles 
boven het parlement hangen, geen be-
hoefte meer bestaat. Is de Regering 
bereid dit wetsontwerp nu in te trek-
ken? 

Gezien het grote aantal protestacties 
tegen Bestek '81 wordt het duidelijker 
dat het beleid van dit kabinet niet altijd 
in overeenstemming is met wat onder 
brede kringen van de bevolking leeft, 
zelfs niet met wat in de CDA-achterban 
leeft. 

Het grote aantal conflicten, dat zich 
binnen de fractie van het CDA aan de 
overzijde heeft afgespeeld, al of niet 
gevolgd door vertrek uit de politiek 
van een aantal van hen, laat zien, dat 
dit ongenoegen een uitweg zoekt. Vele 
kiezers van het CDA zijn dan ook niet 
bepaald gelukkig met het beleid van 
dit kabinet noch dat op het gebied van 
de bestrijding van de werkloosheid, 
noch dat op het gebied van vrede en 
veiligheid. Niet voor niets hebben zeer 
vele mensen uit kerkelijke kring zich 
achter de actie tegen de neutronen-
bom geschaard. 

De zaak-Aantjes heeft weer een 
reeks problemen opgeroepen, 
waarop een antwoord zal moeten ko-
men. Het laat nog eens duidelijk zien, 
dat 33 jaar na het einde van de Tweede 
wereldoorlog in ons land nog steeds 
bepalend is, waar men in de oorlogs-
ti jd stond: aan de kant van de verde-
digers van de democratie en de nati-
onale zelfstandigheid van ons land, of 
aan de kant van de Duitse bezetters, 
die ons volk onderdrukten. Deze affai-
re geeft geen reden tot blijdschap, in-
tegendeel. Over de democratische ge-
steldheid van de Nederlander bestaat 
echter geen twijfel. Vijf jaar Duitse 
overheersing heeft deze alleen maar 
kunnen versterken. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer wi j vandaag de 
algemene beschouwingen houden 
over de rijksbegroting 1979, gaan onze 
gedachten terug naar de jaren '30 - de 
crisisjaren - een tijd van slapte en 
werkloosheid, een dieptepunt in het 
economisch en financieel leven in ons 
land. Welk een moeilijke tijd werd er 
toen doorgemaakt. Een tijd van grote 
zorg, om de gezinnen met eer en 
deugd in stand te houden. Weinig of 
geen werk voor velen en met een so-
bere levensstandaard moest worden 
rondgekomen. Na deze crisistijd kwam 
de oorlog 1940-1945 met al zijn ver-
schrikkingen. Velen onder ons hebben 
deze tijd en de verschrikkingen moge-

lijk aan den lijve bewust meegemaakt, 
en hebben deze mogen overleven. 
Ook velen hebben deze vreselijke tijd 
niet overleefd, en zijn bezweken door 
de honger, strafkampen of ander oor-
logsgeweld. Een zee van nameloos 
leed en ellende ging over land en volk 
en tot vandaag aan de dag worden wij 
met dit verleden geconfronteerd. 

Na deze bange tijd kwam door de 
goede hand Gods over ons de bevrij-
ding en naar het scheen, tevens een 
tijd van welvaart. Velen dachten, dat 
aan deze tijd nimmer een einde zou ko-
men. Toch waren er (vooral onder de 
ouderen, die de crisisjaren hadden 
meegemaakt) die zich gingen afvra-
gen, of dit alles wel zou kunnen door-
gaan. Wanneer wi j thans de balans op-
maken, mogen wi j ons helaas wel af-
vragen, wat deze welvaart ons heeft 
gebracht. Wij hebben met een zéér 
groot deel van ons volk in weelde ge-
leefd en weinig gedacht aan de bede 
van Agur (spreuken 30 : 8 +9) : 'Ar-
moede of ri jkdom geef mij niet; voed 
mij met het brood mijns bescheiden 
deels, opdat ik zat zijnde U dan niet 
verloochene en zegge, wie is de 
Heere? Of dat ik verarmd zijnde, dan 
niet stele en den Naam mijns Gods 
aantaste'. Wij hebben niet alléén ons 
goede deel mogen ontvangen, maar 
zelfs in overvloed kunnen leven. Voor 
velen onder ons was dit een leven in 
alle luxe; of dit nu bestond uit (om 
maar enkele zaken te noemen) tweede 
woning plus luxe, of plezierjachten, 
doet niet ter zake. Laat ik maar niet ver-
der invullen. Ook wil len wi j niet voor 
de buurman onderdoen; en waarom 
zouden wij ook? 

Deze inleiding, mijnheer de Voorzit-
ter, wilde ik graag vooraf laten gaan, 
om de diagnose te stellen, hoe wij 
thans leven in alle overdadigheid. Wat 
hebben wi j met deze weldaden ge-
daan? En waar hebben zij ons ge-
bracht? Wij moeten helaas vaststellen 
dat de weldaden ons niet gebracht 
hebben tot de Weldoener. Wij zien in 
toenemende mate de ontheiliging van 
de dag des Heeren een loslating van 
de normen, die de Heere ons stelt, het 
recht in eigen hand nemen, zowel bij 
het wordende leven als bij het einde 
van het leven, het loswrikken van het 
huwelijk, door alternatieve levensvor-
men hiermee gelijk te stellen. En dit al-
les is niet de schuld van de welvaart 
als zodanig, maar onze persoonlijke 
schuld. Wanneer wi j ons deze luxe niet 
meer kunnen permitteren, zal er een 
ombuiging moeten plaatsvinden; f i -
nancieel en economisch zullen wi j wat 
moeten inleveren om de inflatie te be-
teugelen en de werkloosheid tegen te 
gaan. En dan beginnen de moeilijkhe-
den. 
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Met meer dan gewone belangstel-
ling heb ik in de Handelingen van de 
Tweede Kamer gelezen, wat aan de 
overzijde is gezegd bij de behandeling 
van Bestek '81. Dag en nacht is er ge-
discussieerd wat er gedaan moest 
worden; ik kreeg de indruk, dat elke 
fractie het erover eens was, dat er in-
geleverd diende te worden. Maar hoe? 
En hoeveel? En door wie? De Regering 
sprak over tien mil jard; anderen over 
minder - PvdA) en de vakbonden -
terwij l de werkgevers boven de tien 
miljard wilden gaan. Ook de oud-mi-
nister van Financiën de heer Duisen-
berg achtte het nodig boven die tien 
miljard ui t te gaan. Wij vragen: waar is 
de wijze? Wat is juist? 

Mijnheer de Voorzitter! Als de Rege-
ring al het mogelijke zal doen tot ver-
betering van de werkgelegenheid, zal 
dit moeten gebeuren in goed overleg 
met die instanties, welke hier nauw bij 
betrokken zijn. Tevens zullen nodig 
zijn versterking van de concurrentie 
om het bedrijfsleven te stimuleren en 
uitbouw van de exportsector. Wan-
neer de Regering deze doelstelling na-
streeft en de ombuiging naar draag-
kracht zal worden uitgevoerd, wil len 
wi j de Regering in dezen onze steun 
verlenen. 

En dan gaat het niet alleen om inle-
veren: ook de uitgaven dienen op vele 
terreinen grondig te worden herzien, 
vooral de subsidies voor instellingen, 
welke de toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan en strijdig zijn met de nor-
men van Gods woord en goede zeden, 
zullen het moeten ontgelden. 

Dat de Regering een actief arbeids-
beleid voorstaat, dat gericht is op een 
terugdringing van de werkloosheid 
(Bestek '81, blz. 90) is een goede zaak. 
Wanneer zij dit wil doen door verbete-
ring van het functioneren van de ar-
beidsmarkt; behoud c.q. creatie van 
werkgelegenheid en vermindering van 
het arbeidsoverschot, zullen wi j dit on-
derschrijven. 

En toch, ondanks het zéér grote aan-
tal werklozen, dat er helaas nog is, 
blijft de vraag naar arbeidskrachten 
nog steeds volop aanwezig. Is het 
waar, wat ik in de pers las, dat een toe-
nemend aantal arbeidsplaatsen niet 
bezet wordt, omdat er geen mensen 
beschikbaar zijn? Is het juist, dat er of-
ficieel meer dan 60.000 openstaande 
banen zijn, terwijl insiders het aantal 
zeker op 100.000 schatten? Zo ja, wat is 
hiervan de oorzaak? Is het de Regering 
bekend dat bedrijven, na vele adver-
tenties plaatsen, geen personeel kun-
nen krijgen? Speelt het begrip passen-
de arbeid hierbij een rol? Behoeft dit 

ook herziening? Ik meen dat de heer 
Van Hulst deze vraag ook heeft 
gesteld. Indien deze vragen bevesti-
gend worden beantwoord, wat denkt 
de Regering hieraan dan te doen? 

Zijn loon en uitkering wel voldoende 
op elkaar afgesteld? Bij de begrotings-
behandeling aan de overzijde is steeds 
weer aangedrongen op een matigings-
beleid van de burger; daarmee zijn wij 
het wel eens; echter, dan zal de over-
heid hierbij het voorbeeld dienen te 
geven. 

Een reeks van karikaturen verschijnt 
in de pers; o.a. waar de Minister van 
Financiën bezig is aan het loket Bestek 
'81 de hand op te houden en heel wat 
magistraten bezig zijn financiën in te 
leveren. Het is uiteraard een uitge-
maakte zaak, dat wanneer er geld ont-
breekt en de uitverkoop heeft plaats-
gevonden voor aanvulling van de f i -
nanciën een weg moet worden ge-
zocht. Hoewel het mijn fractie in deze 
Kamer ontbreekt aan een financieel 
expert, zou ik toch wel in dezen een 
weg willen wijzen om financiële mid-
delen vrij te krijgen, nl. door drastische 
bezuinigingen of door de nog meer ge-
wenste algehele beëindiging van sub-
sidies voortoneel e.d. waaronder in-
stellingen zijn, die in strijd met Gods 
woord en goede zeden miljoenen gul-
dens verslinden. 

Niet alleen principieel maar ook f i-
nancieel achten wi j dat niet verant-
woord. Wij hadden ook in dezen een 
drastische ombuiging verwacht, maar 
aangezien deze niet in Bestek '81 tot 
uitdrukking komt, zou de mogelijkheid 
niet na 1981, doch bij de begroting 
1980 reeds kunnen worden overwo-
gen. Is de Regering hiertoe bereid? Het 
is toch ongehoord, dat een toneelbe-
zoeker nog geen f 10 per plaats be-
taalt, terwijl de overheid f 83 aan sub-
sidie verstrekt. 

De motorrijtuigenbelasting zal wor-
den verhoogd. Dat houdt opnieuw een 
financiële belasting voor de autobezit-
ter in. Niet alleen voor degene, die 
deze gebruikt voor zuiver privé-doel-
einden, maar ook voor beroep, bedrijf 
enzovoorts. Wanneer dit strikt noodza-
kelijk is om deze belasting aan de infla-
tie aan te passen, zou dit bij mij weinig 
bezwaar ontmoeten, doch nog steeds 
mis ik een bijdrage als bij voorbeeld 
voor de vaarbelasting, en dan bedoel 
ik de pleziervaart. Deze is de laatste ja-
ren enorm toegenomen. Uit de cijfers, 
die ons ter beschikking staan, blijkt 
o.a. dat er in 1960 - 12 795 beroeps-
vaartuigen, en ongeveer 40.000 ple-
ziervaartuigen in gebruik waren, een 
verhouding van ongeveer 1: 3. 

In 1977 waren er nog 7515 beroeps-
vaartuigen tegenover 165.000 plezier-
vaartuigen, dus 1 : 22. Waarom wor-
den hiervoor wel voorzieningen en f i-
nanciële bijdragen verstrekt (in de 
vorm van aanleg jachthaven e.a.), ter-
wij l hier geen enkele financiële bijdra-
ge tegenover staat van de recreant? 
Het is mij bekend, dat men in verband 
van het interprovinciaal overleg bezig 
is te overwegen om een vaarbelasting 
in te voeren, maar om de provincies 
deze mogelijkheid en bevoegdheden 
te bieden, zou een aparte wet moeten 
worden gemaakt. Is de Regering be-
reid om hieraan de volle medewerking 
te verlenen? Acht de Regering het bil-
lijk dat de auto opnieuw wordt belast, 
ook die, welke in hoofdzaak gebruikt 
wordt voor arbeid en beroep, terwijl 
de pleziervaart, waaronder zeer vele 
luxueuze jachten, wordt vrijgesteld 
van elke bijdrage? Gaarne zou ik op 
deze vraag een duidelijk antwoord ont-
vangen. 

Bij de behandeling van de Rijksbe-
groting 1978 hebben wij onze vol-
doening erover uitgesproken, dat de Re-
gering de vrijheid van onderwijs zal 
handhaven en dat de eigen aard zal 
worden gewaarborgd. Wij hebben 
toen enkele vragen gesteld naar de te 
stichten scholen van reformatorische 
signatuur, welke nog op goedkeuring 
wachten. Is hier al nadere mededeling 
mogelijk? Zullen de scholen van refor-
matorische signatuur, welke toch over-
duidelijk bewezen hebben levens-
vatbaar te zijn, als een eigen richting 
erkend worden? Tevens was de vraag 
wanneer de protestants-christelijke 
schoolbegeleidingsdienst 'Centraal 
Nederland' zal worden gesubsidieerd. 
De Staatssecretaris zou hier de nodige 
aandacht aan schenken. Voor deze 
toezegging waren wi j de regering 
dankbaar, maar wij zouden graag ver-
nemen waartoe deze bezinning inmid-
dels geleid heeft. De aangesloten ge-
meenten, scholen en kerken nemen 
thans de financiële last voor hun reke-
ning. Laat dit voor de Regering een sti-
mulans zijn om in dezen de vrijheid 
van richting en inrichting ten uitvoer te 
brengen en niet te versagen. 

Wanneer kan genoemde S.B.D. het 
subsidie tegemoetzien? De algemene 
dienst wordt wèl gesubsidieerd. In-
middels heeft de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen het 
nieuwe plan van scholen voor het 
voortgezet onderwijs 1979-1981 vast-
gesteld. Voor de ene schoolvereniging 
geeft dit vreugde, wanneer een aan-
vrage wordt gehonoreerd, voor een 
andere teleurstelling, wanneer een 
aanvrage wordt afgewezen. 
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In het nieuwe plan zijn 124 scholen 
opgenomen, waarvan voor 89 is ver-
meld dat 1979 het eerste jaar van be-
kostiging zal zijn. Mag ik vragen hoe-
veel scholen thans nog op afdoening 
wachten? Worden de ingediende plan-
nen naar volgorde van aanvraag be-
handeld? Wanneer aanvragen voor 
scholen aan de vereiste getalsnormen 
voldoen, worden deze dan met voor-
rang behandeld? Wij willen graag van 
de Staatssecretaris de volle medewer-
king vragen, ook voor de Reformatori-
sche scholen, welke nog op toewijzing 
wachten. Kan hij mededelen hoeveel 
scholen van genoemde signatuur nog 
wachten op toewijzing? 

Dat de Minister in verband met de 
daling van het aantal geboorten in ons 
land het aantal leerlingen als norm 
voor een kleuterschool heeft verlaagd 
tot 15, heeft onze instemming. Wij vin-
den dit een zéér goede zaak, vooral ook 
met het oog op de instandhouding van 
kleine scholen op het platteland. 

Dat in de Troonrede gezwegen werd 
over de plannen tot herziening van de 
abortus-wetgeving, riep bij ons niet 
veel bezwaren op. Immers, ons stand-
punt is steeds geweest, dat de huidige 
wetgeving, welke abortus verbiedt en 
strafbaar stelt, geen inhoudelijke wijzi-
ging behoeft. Steeds hebben wij de 
Minister, die het aanging gevraagd om 
de bestaande wet weer toe te passen 
of zonodig weer toepasbaar te maken. 

Het ongeboren leven dient be-
schermd te worden; daar heeft het 
recht op en dat is onze plicht, ook die 
van de overheid. Laat allen die in 
hoogheid gezeten zijn toch beseffen, 
dat zij eenmaal verantwoording moe-
ten afleggen voor de Heere der Hee-
ren, en voor de God des Levens. De 
Bijbel zegt toch van de Overheden, dat 
zij vooraan zullen staan in het gericht. 

Helaas is het aangekondigde rege-
ringsontwerp - voorzover wi j daarover 
thans ingelicht zijn - niet meer dan een 
legalisering van de bestaande toe-
stand. Wij vinden het een droeve zaak, 
dat de uitholl ing van het abortusbe-
leid door een steeds liberaler wordend 
vervolgingsbeleid onder verantwoor-
delijkheid van kabinetten, waarvan Mi-
nisters uit het CDA of AR, CHU en KVP, 
deel uitmaaakten, nu uiteindelijk zijn 
wettelijke beslag dreigt te krijgen, 
dankzij een kabinet dat in meerderheid 
uit CDA-ministers bestaat. Wij kunnen 
slechts in liefde maar ook in alle ernst 
waarschuwen. Regering keer terug 
van deze weg en laat toch het gebod 
Gods uw richtsnoer zijn. Want dat is de 
enig waarachtig heilzame weg en al-
leen op die weg zal het ons volk ten ze-
gen zijn. 

Het is verontrustend hoe op grote 
schaal de dag des Heeren wordt ont-
heiligd. Hoe in toenemende mate pers, 
radio en t.v. zowel godslasterlijk als ze-
denverwoestend hun weg gaan. Wan-
neer via de media Gods Naam ge-
vloekt en het leven van een Christen 
bespot wordt, vragen wi j ons af: mag 
dat, is hier geen censuur of toezicht 
op? Dit zijn heus geen 'kreten', welke 
naar voren worden gebracht, maar het 
is helaas de werkelijkheid. Laat de Re-
gering dit alles maar gaan of worden 
wi j geslagen met eigen stok, als de 
overheid alle censuur en toezicht, en 
daarmee het behoud van eigen gees-
telijke waarden stuk voor stuk gaat in-
leveren? Moet hier geen paal en perk 
aan gesteld worden, opdat wi j niet als 
land en volk in goddeloosheid en zede-
loosheid ten onder gaan? 

Dat om de politie in staat te stellen te 
voldoen aan het toenemend beroep, 
dat op haar wordt gedaan, de sterkte 
van de korpsen zal worden verhoogd, 
heeft onze instemming. Het blijkt, dat 
het aantal misdrijven in ons land in het 
afgelopen jaar nog toenam met 3,7% 
en in het rijkspolitie-territoir met 
6,13%. Daarom zal ook de politie meer 
armslag dienen te hebben. Wanneer 
de criminaliteit nog steeds harder 
wordt, mede door het gebruik van 
vuurwapens, zal het nodig zijn om de 
politie goed uit te rusten, ter bescher-
ming van de bevolking, alsook voor 
zichzelf. Een hardere aanpak van de 
misdaad is zeer noodzakelijk, getuige 
het recente voorval in Kerkrade, waar 
twee douanebeambten in koelen 
bloede werden neergeveld. De heer 
Van Hulst sprak er al over. 

Nog altijd, tot op de dag van van-
daag toe, is Zuid -Afrika in het nieuws. 
Van vele zijden worden er aanvallen 
gericht op dit land met zijn vele proble-
men. Wij willen ook thans wederom bij 
de Regering aandringen, mede te hei-
pen zoeken naar een vreedzame oplos-
sing voor de geweldige problemen, 
welke in Zuid-Afrika liggen. Help daar-
toe de nieuwe premier Botha en geef 
hem een kans, of beter gezegd: geef 
hem de steun bij de moeilijke taak, die 
op zijn schouders rust. Dit is altijd be-
ter dan een boycot, die van vele kanten 
wordt aangemoedigd. Zelfs de kerk 
schaamt zich niet om de zogenaamde 
bevrijdingsbewegingen financieel te 
steunen. Het is een bekend gegeven, 
dat zovele gewelddadige bewegingen 
in Afrika en Azië, die gericht waren op 
'bevrijding', geen vrijheid maar nieu-
we onderdrukking hebben gebracht. 
Wij denken aan Cambodja, Angola, en 
Mozambique, dewelke met steun van 
Rusland en Cuba niet zijn bevrijd, 
maar onder een nieuw juk zijn ge-
bracht. 

Met spanning wordt uitgezien naar 
de uitkomst van de vredesonderhan-
delingen in het Midden-Oosten tussen 
Israël en Egypte. Zal het vrede wor-
den? Zal Israël veilig kunnen wonen 
aan zijn plaats? Laten wij hopen en 
bidden. 

De plannen voor defensie hebben 
onze instemming. Het is helaas nog 
nodig gezien de verhouding Oost -
West. Het is nodig waakzaam te blij-
ven, want wi j zien overal in de wereld 
hoe het ene land het andere aanvalt. 
Ook bij de laatste wereldoorlog heb-
ben wi j ervaren, dat wi j ondanks de 
belofte van neutraliteit, onverhoeds 
werden aangevallen. Het is daarom 
een illusie, te menen om langs een 
weg van eenzijdige ontwapening vrede 
te bereiken. Het is nodig, zelfs noodza-
kelijk, dat ons land paraat blijft. Wan-
neer de Warschaupact-landen tot de 
tanden toe bewapend zijn mogen wi j 
niet verslappen. 

Wij behoeven onze ogen niet te slui-
ten voor de werkelijkheid in dezen, 
door de zonde verwoeste wereld, welke 
gevolgen een strategische bewape-
ningswedloop tussen de volken kan 
hebben. Wat heeft de zonde al een ver-
schrikking, leed en ellende over deze 
wereld gebracht. Alléén de vrede met 
God zal vrede brengen onder de volken, 
maar zonder deze vrede zal de verwoes-
ting doorgaan. 

Het schijnt volgens de gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
dat bij de scholen van landbouw- en 
tuinbouwonderwijs het aantal leerlin-
gen en studenten in 1977 zich in stij-
gende lijn bevindt. Vooral de lagere 
agrarische scholen gaven een stijging 
te zien en wel van 1 1 % . Dit mag een 
verheugend verschijnsel genoemd 
worden en een bewijs dat ook onder 
de jongeren in de agrarische sector 
nog perspectief gezien wordt. 

Daarom Regering, stelt de jongeren 
niet teleur en geef hen straks een kans 
om hun kennis in praktijk te brengen, 
en dan mogen van ons al de plannen 
over landschapsparken wel in de diep-
vries. Met genoegen heb ik mogen 
constateren, dat ook de vertegenwoor-
digers van het landbouwschap wil len 
afhaken bij het overleg met de Ministe-
ries van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, van Landbouw en 
Visserij en van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over het instellen 
van nationale landschapsparken. Ge-
lukkig dat men dit inziet. Het is nog niet 
te laat. Laat de agrariër het landschap 
maar verzorgen. Hij heeft getoond, veel 
oog te hebben, ook voor niet agrarische 
waarden in zijn omgeving. Bovendien 
zouden er nog miljoenen guldens be-
spaard kunnen worden en voor betere 
doeleinden gebruikt. Mag ik hierop een 
antwoord van de Regering ontvangen? 
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Schaalvergroting is een reeks van ja-
ren de leuze geweest; ook in de land-
bouw. Ik heb vanaf deze plaats al eer-
der de vraag gesteld of hier ook niet de 
limiet bereikt is. 

Bij al hetgeen naar voren is ge-
bracht, waarin wij deze Regering zou-
den wil len steunen bij het ombuigen 
van haar beleid hadden wij ook aan 
het einde van deze beschouwing onze 
waardering ervoor wil len uitspreken, 
dat ook het slot van de Troonrede in 
deze ombuiging zou zijn betrokken. 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Bij 
de behandeling van de rijksbegroting 
1978 hebben wij de vraag gesteld, of 
de Regering bereid was om de Bede 
weer in de Troonrede op te nemen. 
Het antwoord van de Minister-Presi-
dent was toen ontwijkend. Enerzijds 
was het antwoord: het is nog een heel 
eind van de derde dinsdag in septem-
ber, dus uitstel; anderzijds de vraag, of 
het werkelijk dienst aan de Allerhoog-
ste zou zijn om de bede tot Hem in een 
staatsstukte reïntroduceren, met ge-
bruikmaking van politieke macht. 

Wat wi j gevreesd hebben, is ons 
overkomen. Intussen is de derde dins-
dag in september voorbij en de dienst 
aan de Allerhoogste is niet bewezen. 
Wij zijn niet van plan om de vervan-
gingsformule, die gevonden is te gaan 
ontleden, maar wel wil len wi j diep be-
treuren, dat de Regering niet beseft, 
dat aan Gods zegen alles is gelegen. 
Bij al de vraagstukken, die er zijn - en 
dit zijn er heus niet weinig - mogen wi j 
ons met al onze noden in het gebed tot 
God wenden, die mildelijk geeft en 
niet verwijt. Dan kan ook de overheid 
als Gods dienaresse bij Hem terecht. 
Wat zou het een zegen zijn, wanneer 
ook onze volksvertegenwoordiging en 
Regering dit alles mochten beseffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer wi j 
dit stellen, is dit niet bedoeld om de 
Regering iets te verwijten - dat zij ver-
re van ons - maar wi j doen het wel uit 
een diepe bewogenheid, om Regering, 
land en volk op te roepen tot weder-
keer tot de God des Levens en daarom, 
Regering stel niet uit. 

Wij lezen in de Bijbel dat Felix een-
maal sprak tot Paulus (Handelingen 
24 : 25): 'Voor ditmaal ga henen en als 
ik gelegener t i jd zal hebben, zal ik U tot 
mij roepen, maar hij heeft de tijd niet 
meer gekregen. Het was te laat'. Rege-
ring, stel niet uit! 

Tot slot wil len wi j stellen, dat wi j de 
Regering onze steun wil len verlenen, 
voorzover haar beleid niet in strijd is 
met Gods woord en Zijn inzettingen. 
Moge haar arbeid tot een rijke zegen 
gesteld worden voor land en volk. 

De heer Van der Jagt 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien de mij toegeme-
ten ti jd wi l ik mij in deze algemene be-
schouwingen beperken tot de nota 
'Bestek '81 ' . De Regering heeft, als een 
architect - men merkt, dat ik hier niet 
als een zeeman spreek - een bestek 
geschreven, niet voor een bouwwerk, 
maar ten aanzien van de vraag hoe het 
gaan moet met onze samenleving in 
de komende jaren op financieel, soci-
aal en economisch gebied. De aanbe-
steding vindt morgen plaats, als u, 
mijnheer de Voorzitter, aan het eind 
van de vergadering de hamer laat val-
len. De uitslag is al wel bekend: dege-
nen die het werk mogen maken, zijn u 
en ik en het gehele Nederlandse volk. 

Vóór een aanbesteding is er nog 
voor de kandidaat-aannemers gelegen-
heid om inlichtingen te vragen, wijzi-
gingen voor te stellen en tekortkomin-
gen te noemen. Dat resulteert dan in 
een zogenaamde nota van aanvullin-
gen en wijzigingen, welke bij het be-
stek wordt gevoegd en een onderdeel 
vormt van de contractstukken. Van-
daag en morgen wordt de aanwijzing 
gehouden. Het kabinet zal als een ar-
chitect 'Bestek '81 ' toelichten, verdedi-
gen en zo nodig wijzigingen aankondi-
gen. Graag wil ik mijn bijdrage geven 
om tot een goede 'aanbesteding' te ko-
men. 

Uit de debatten is wel gebleken, dat 
welhaast een ieder ervan overtuigd is, 
dat een ombuiging in de uitgaven 
noodzakelijk is. Die overtuiging is er 

ook bij mijn fractie. Met de hoogte van 
de ombuiging kan ik instemmen; de 
Regering kan in dezen op mijn stem re-
kenen. 

Toch zijn er bij mij zorgen die ik de 
Regering niet wil onthouden. Als de 
'aanbesteding' morgen is gehouden, 
begint de uitvoering. 'Bestek'81'zal 
dan bladzijde voor bladzijde gereali-
seerd moeten worden, doch het lied 
van de bouwvakkers op de steigers 
klinkt nog vals. Waar het vrolijke lied 
van de arbeid klinken moet, is wan-
trouwen, achterdocht en egoïsme. Ie-
dereen wi l , als het moet, wel matigen, 
als de buurman dan maar eerst begint. 

Er is niet alleen zorg over de uitvoe-
ring van het werk, maar ook de inhoud 
van het bestek, de omschrijving van het 
werk, roept vragen op. 

Wat mij opviel bij het doorlezen van 
'Bestek '81 ' en bij het nalezen van de 
omvangrijke Handelingen van de 
Tweede Kamer, was, dat een zeer 
belangrijk deel draaide om centen en 
procenten. Nu zeg ik niet, dat dit alles 
niet belangrijk is, maar als er niet méér 
gezegd kan worden, stoten wi j toch 
niet door naar de diepte, want de diep-
ste nood van ons volk is niet dat wi j 
straks financieel wat minder snel kun-
nen groeien. De Minister-President 
raakte aan het slot van zijn eerste ter-
mijn daar iets van aan, toen hij op-
merkte dat er andere dieper liggende 
en nauwelijks zichtbare noden zijn 
waarop wi j geen greep hebben. De 
heer Vermeer merkte dit ook op. De 
Minister-President noemde onder 
meer het vluchten in zware drugs - de 
vorige sprekers hebben dat al ge-
re leveerd-de mishandeling, de gees-
telijke desoriëntatie en de morele ont-
reddering. Hierop ga ik nu niet verder 
in. 

Wij kunnen er dagelijks in de kranten 
over lezen. Ik noem twee berichten van 
de laatste dagen. De politiekorpsen in 
Zuid-Nederland zullen bij inbraak-
alarm niet meer aanstonds optreden, 
omdat een directe confrontatie met de 
misdaad op zelfmoord gaat lijken. Het 
tweede bericht is van heel andere 
aard. Prof. Bladergroen nam afscheid 
als hoogleraar in de opvoedkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij 
wees op het feit dat het moderne leven 
een ramp is voor de kinderen. Er ko-
men steeds meer echtscheidingen, 
steeds meer kinderen moeten naar 
crèches en vanaf hun tweede jaar zet-
ten wij de kinderen voor de televisie. 
Er gaan, zo stelde zij, zoveel kinderen 
de vernieling in; wi j manipuleren het 
kind naar onze lusten en behoeften. 
Als wi j zo doorgaan, krijgen wi j een 
ontredderd nageslacht. Ik krijg wel 
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eens het gevoel, aldus deze professor, 
of ik voor niks gewerkt heb; als ik om 
mij heen kijk, denk ik wel eens: het 
helpt allemaal niet. Het is alsof wi j 
Spengler horen spreken, die in zijn 
boek 'Der Untergang des Abendlan-
des' het ook niet meer zag zitten. Zou 
het niet het begin van het antwoord 
kunnen zijn inzake het jeugdprobleem, 
dat wi j allereerst moeten spreken van 
een ouderprobleem? 

Nu weet ik wel, dat wi j ons niet door 
pessimisme mogen laten beheersen. 
Toch kan ik de grote verontrusting van 
velen in ons land aanvoelen. Er is iets 
fundamenteels mis in onze samenle-
ving. Het lijkt wel of er geen normen 
meer zijn die gehandhaafd moeten 
worden. 

Ik wi l nog even de beeldspraak van 
daarstraks vervolgen. In een bestek 
wordt nauwkeurig de kwaliteit van de 
bouwmaterialen beschreven. Alle 
normbladen worden van toepassing 
verklaard. De toelaatbare druksterkte 
van beton en de treksterkte van staal 
zijn in normen vastgelegd. Als wij ons 
van die normen niets aantrekken dan 
gebeuren er ongelukken, dan stort het 
gebouw in elkaar. Welnu, zo heeft God 
ook normen gesteld voor onze samen-
leving welke zijn samengevat in de 
Tien Geboden. Als w i j ons niets aan-
trekken van die normen - ik denk nu bij 
voorbeeld aan die verbijsterende ont-
wikkeling inzake de abortus - dan 
moet het fout lopen met onze samen-
leving. 

Ik geloof dan ook dat er in Bestek '81 
een paragraaf is weggelaten nl. deze 
paragraaf, dat het mis moet gaan met 
onze samenleving als bijbelse univer-
sele normen worden genegeerd. Als 
dat niet wordt onderkend dan leggen 
wi j geen goed fundament onder het 
gebouw dat wij met elkaar wil len op-
trekken, want, nogmaals, centen en 
procenten, hoe belangrijk ook, mogen 
onze samenleving niet beheersen. Wij 
zijn één van de rijkste landen van de 
wereld geworden, wi j hebben de beste 
sociale wetten ter wereld, wij staan bol 
van de welvaart. Doch de geestelijke 
en morele desoriëntatie is er het be-
wijs van dat het sterke benen moeten 
zijn die de weelde kunnen dragen. De 
mens zal bij brood alleen niet leven, zo 
zei de Minister-President terecht aan 
het slot van zijn eerste termijn in de 
Tweede Kamer. Inderdaad, maar dit 
mag voor een christen-politicus na-
tuurlijk nimmer tot een loze kreet wor-
den die een eigen leven leiden gaat. 
Bestek '81 had aan kracht en visie ge-
wonnen als dit woord van Mozes later 

door Christus geciteerd, als een zuur-
deeg door Bestek '81 zou zijn getrok-
ken. 

Na deze algemene opmerkingen 
over Bestek '81 wil ik thans op enkele 
andere wèl geschreven paragrafen 
verder ingaan, inlichtingen vragen en 
suggesties voorleggen om zo te zoe-
ken naar wegen om tot een goede uit-
voering van Bestek '81 te kunnen ko-
men. 

De Minister-President heeft terecht 
gesteld dat er zwaar weer op til is. De 
aardgasbaten lopen in de jaren '80 snel 
terug; wi j zijn één van de duurste lan-
den van de wereld geworden; de 
werkloosheid dreigt een structurele 
groei te vertonen; onze exportpositie 
gaat achteruit. 

Kortom, naast de reeds gememo-
reerde geestelijke desoriëntering is er 
ook een financieel-economische ach-
teruitgang wat zich onder andere ma-
nifesteert in een hoge werkloosheid. 
Werkloos zijn is een ellendig iets. Niet-
waar. God geeft een cultuuropdracht 
en je staat daar met je handen in de 
zak. 

Het is triest om te constateren dat er 
enerzijds ruim 200.000 werklozen zijn 
en anderzijds een kleine 60.000 tot 
100.000 vacatures. De arbeidsmarkt 
functioneert niet goed. Tussen vraag 
en aanbod zit een schrijnende discre-
pantie. De heer Van Hulst wees daarop 
ook al. Ik hoorde j l . zaterdag prof. Ga-
lan voor de radio vertellen hoe in Zwe-
den het werkloosheidsvraagstuk 
wordt aangepakt. Zowel werkgevers 
als werknemers krijgen daar minder 
mogelijkheden dan bij ons. 

Het begrip passende arbeid wordt 
daar lang niet zo soepel toegepast als 
in ons land. Ook de mobiliteit is daar 
groter dan wi j hier voor wenselijk ach-
ten. Is de Regering het niet met mij 
eens dat wi j meer in de richting van 
het Zweedse model moeten koersen? 
Moeten de criteria waarvoor men bij 
ons in aanmerking komt voor een soci-
ale uitkering niet worden heroverwo-
gen? Moeten wi j inzake het volume-
beleid de vinger niet strakker aan de 
pols gaan houden? 

Is het mogelijk de omscholing op 
grotere schaal te gaan aanpakken dan 
tot nu toe mogelijk was? Is de voorlich-
ting daarvan op een doordringender 
en effectievere manier te geven? 

Het werkloosheidsvraagstuk vraagt 
uiteraard om een bredere, inventieve-
re aanpak. De heer Van Tets gaf hier-
over een interessante bijdrage. De 
grote vraag is of er voldoende finan-
ciële middelen zijn. Er zal ook werk ge-
schapen moeten worden. Je komt niet 
met het een klaar, je zult ook het ander 

moeten doen. In dit verband is wel ge-
dacht aan mogelijkheden in de quar^ 
taire sector. Die mogelijkheden zijn er 
te over. Te denken valt aan het wel-
zijnswerk, aan de zorg voor het mil ieu, 
aan een grootse vernieuwing van onze 
binnensteden. Ik weet het, dit zal een 
aanslag betekenen op onze collectieve 
middelen. Dat betekent ook dat wi j 
met elkaar bereid moeten zijn om of-
fers te willen brengen. 

Maar hier komt nu de moeilijkheid. 
De heer Kok zei het onlangs: 'We zijn 
wel goed maar niet gek. De matiging 
is voor ons onaanvaardbaar.' 

Hieruit blijkt wel dat de sfeer tussen 
de overheid en de sociale partners niet 
best is en ook niet tussen de sociale 
partners onderling. Dat komt voor een 
groot deel dat wi j zo vaak een egoïs-
tisch en materialistisch volk zijn. 

Ik zei het al, iedereen vindt matiging 
wel goed, als het maar in het huis van 
de buurman gebeurt. Met argusogen 
wordt gekeken naar de ander en diens 
fouten worden breed uitgemeten. Zo 
werd gisteren door de vakbeweging 
de vinger gelegd bij het feit dat er 
werkgevers zijn die het minimumloon 
ontduiken. Een terecht te laken feit. 
Maar als op grote schaal wordt ge-
beunhaasd, dan is het merkwaardig 
stil in vakbondsland. Ophef maken 
over het één, akkoord, maar dan geen 
Groesbeekse toestanden onder de 
mantel der liefde bedekken. 

Ook de Regering moet van haar zijde 
geen staketsels leggen op de weg van 
de uitvoering van Bestek '81. Ik vraag 
mij af of de presentatie van de plannen 
wel altijd even wijs en gelukkig is. Er 
komen daardoor vaak onnodige belan-
gentegenstellingen. 

Aan die belangentegenstellingen gaat 
ook de SER vaak mank. Dan komt er 
een verdeeld advies waar de Regering 
niet mee uit de voeten kan. Hoe kun-
nen wi j nu zo, als een verdeeld volk, de 
gigantische problemen oplossen die 
er zijn? Want die problemen zijn er. Ik 
wees al op de milieu-problematiek en 
de stadssanering. Beide problemen 
zijn ook ernstige maatschappelijke 
problemen welke een nationale oplos-
sing vergen. Het zijn problemen waar-
van de oplossing miljarden zal gaan 
kosten en, zoals ik stelde, een aanslag 
zal betekenen op de collectieve midde-
len. 

De brandende vraag is: Hoe krijgen 
wij hiervoor de nodige financiën bij el-
kaar om deze gigantische operatie te 
kunnen doen slagen? Dat zal alleen 
maar mogelijk zijn als wi j de bereid-
heid hebben hiervoor individueel en 
collectief offers te brengen. Hier raak ik 
- ik zei het - een teer punt aan. Dat 
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blijkt wel uit het feit dat ook het plan 
van de heer Den Uyl, om desnoods be-
neden de nullijn te gaan zitten, bij het 
FNV niet bijster enthousiast is ontvan-
gen. 

Toch zal een soberder levensstijl ons 
moeten aanspreken als wi j hiermee de 
zwakkere in de samenleving kunnen 
dienen en tot Gods eer ons land kun-
nen ontwikkelen. Daarom stelde het 
GPV in 1966 reeds, toen wi j allen nog 
in de roes leefden van een vooruit-
gangsgeloof, dat de overheid geen 
materialistische politiek mag voeren 
waarbij het lijkt alsof de stoffelijke goe-
deren slechts worden geproduceerd 
en verhandeld voor de verhoging van 
het consumptieniveau. 

In plaats daarvan, zo stelden wi j , 
moet de overheid ontwikkelingswer-
ken met een sterk openbaar karakter in 
de publieke belangstelling trekken en 
uitvoeren of doen uitvoeren. Vanwege 
de nationale inspanning die daarvoor 
nodig is moet de overheid het vrijko-
men van de middelen hiervoor bevor-
deren door geargumenteerde aanspo-
ring van het volk tot een rechtvaardige 
en zoveel mogelijk vrijwill ige matiging 
van zijn verbruiksgewoonte. Dit zeiden 
we reeds in 1966. Dit herhalen we 
thans met alle klem. 

Er wordt vandaag druk gesproken 
over 'offers'. Het zijn zware woorden 
die niet terecht gesproken worden. 
Want aan offeren zijn we vandaag nog 
niet toegekomen. 

We horen kreten als: Jan Modaal 
wordt gepakt, anderen worden 'dub-
bel gepakt.' Doch laten we het maar 
eerlijk stellen: Er wordt niets 'gepakt.' 
Op de offerweg hebben we nog geen 
stap gezet. Dat er over Bestek '81 zo-
veel misverstanden zijn, komt naar 
mijn mening doordat de voorlichting 
van de Regering kennelijk niet vol-
doende en duidelijk overkomt. Zeker, 
ééns per week komt de Minister-Presi-
dent op de pijnbank te liggen van een 
actualiteiten-rubriek. Maar de media 
maken dan het thema uit; zij bepalen 
voor een groot deel wat aan nieuws 
wordt doorgegeven. 

Is de Regering het niet met mij eens 
dat dit anders en beter kan door zelf 
aan ons volk de argumenten te geven 
waarom het noodzakelijk is, wil len we 
het kwaad van de werkloosheid tot in 
de wortel bestrijden, dat we een krach-
tige ontwikkelingspolitiek moeten voe-
ren contra een slappe consumptiepoli-
tiek. Dat betekent dat we ons moeten 
matigen in onze verbruiksgewoonten, 
opdat gelden vrijkomen om twee vlie-
gen in één klap te slaan: de verpauper-
de wijken verdwijnen en de werkloos-
heid wordt bestreden. 

De noodzaak van het één en het an-
der kan duidelijk via de massamedia 
worden aangetoond, en wel zo dat, om 
met de heer Van Hulst te spreken, Ma-
rie het ook begrijpen kan. Wat zijn er 
een trieste toestanden te zien in oude 
wijken in de grote steden. Wat zijn er 
een straten die veranderd zijn in gasri-
olen waar geen boom groeit en waar 
de auto's aan beide zijden van de 
straat langs het trottoir bumper aan 
bumper staan. Geen kind kan er meer 
spelen. Wat zijn er nog een krotten 
waar eigenlijk geen mens meer in kan 
wonen. Wat is er op milieugebied nog 
ontzaglijk veel te doen. Welnu, als ons 
volk weet en ziet waar de matiging 
voor nodig is en waar de uitgespaarde 
gelden voor kunnen worden gebruikt, 
dan moet het mogelijk zijn dat de be-
reidheid er komt om de schouders er 
gezamenlijk onder te zetten. Als dit 
niet lukt - maar ik kan mij dit haast niet 
voorstellen - dan is het maar beter om 
niet meer over solidariteit te spreken. 

Als we de immense problemen waar 
we voor staan, en waar ik er maar een 
enkele van heb kunnen noemen, gaan 
inventariseren, dan komt de gedachte 
naar boven of het niet de tijd is om te 
trachten te komen tot een integraal 
Nationaal Ontwikkelingsplan. Prof. Nij-
kamp heeft in dit verband wel eens ge-
pleit voor een andere sociaal-econo-
mische structuur. Werkgevers, werk-
nemers, consumenten kapitaalver-
schaffers en overheid zouden naar een 
bedrijfstakgewijze organisatie moeten 
streven waarin niet de belangentegen-
stellingen maar harmonische verhou-
dingen, belangenparallelliteiten en 
compromissen voorop staan. Hij was 
van mening dat de overheid een be-
langrijke bijdrage zou kunnen leveren 
aan een dergelijke structuur door over-
leg- en adviesorganen samen te stel-
len, niet op basis van belangentegen-
stellingen, maar op basis van deskun-
digheid en betrokkenheid. Ziet de Re-
gering een mogelijkheid om in deze 
weg tot een nationale aanpak van de 
problemen te komen? 

Met belangstelling zie ik het ant-
woord tegemoet. Ik doe dat met des te 
meer belangstelling omdat we gistera-
vond hebben vernomen de mislukking 
in het centrale overleg. De uitvoering 
van Bestek '81 zal er niet gemakkelijker 
op worden. Des te meer verdient de 
voorgestelde sociaal-economische 
structuur van Prof. Nijkamp alle aan-
dacht opdat een belangentegenstel-
ling niet blokkeren zal de uitvoering 
van een nationaal ontwikkelingsplan. 

Tot slot, om nog even de beeld-
spraak van het begin op te pakken: als 
morgen Bestek '81 wordt aanbesteed 
en wij met de uitvoering gaan begin-

nen, dan is de wens mijnerzijds dat de 
Regering in de zware weg van de reali-
sering van Bestek '81 de wijsheid en 
de kracht daarvoor mag ontvangen 
van God, de grote Bouwmeester, die 
óók een bestek geschreven heeft waar-
uit wi j weten welke normen óók voor 
Bestek '81 moeten gelden. Normen die 
universeel zijn, die voor alle tijden en 
voor ieder mens gelden en niet hun 
geldigheid verliezen bij een toevallige 
kamermeerderheid. Een bouwen naar 
dat bestek geeft perspectief en toe-
komst in deze donkere wereld. 

Pijnlijk heb ik ervaren dat Gods Naam 
opnieuw uit de troonrede is weggela-
ten. Moge de Regering zich bij de 
voortduur ook hierop bezinnen. Want 
ons bouwen naar Bestek '81 zal alleen 
maar tot zegen kunnen zijn als wi j ver-
wachten de stad met fundamenten, 
waarvan God de ontwerper en Bouw-
meester is. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Hoewel de mij toegemeten tijd 
eigenlijk te kort is voor alles wat er aan 
algemene politieke en financiële be-
schouwingen naar voren te brengen 
zou zijn over de politiek van dit kabi-
net, zoals die nu duidelijk is geworden 
uit de nota Bestek '81 en de daarop af-
gestemde miljardennota en de inge-
diende begrotingen, zal ik u en de ver-
dere leden van deze Kamer, alsmede 
de leden van het kabinet en de bezoe-
kers van de pers- en gewone tribune, 
niet ergeren door pogingen te doen 
deze tijd te overschrijden. Het heeft 
immers geen zin om nóg langere ver-
halen te houden. Er zijn maar weinigen 
die luisteren; de pers vindt maar zel-
den iets te schrijven in deze Kamer, die 
als grootste verdienste heeft dat ze in 
een prachtig gebouw vergadert. 

Toen ik vorig jaar de algemene be-
schouwingen hield over de regerings-
verklaring heb ik als het ware mij zelf 
en daarmee mijn partij, die drie jaar in 
deze Kamer afwezig was geweest, 
voorgesteld. Ik acht het dus onnodig 
dit nu opnieuw te doen, behalve dan 
om mijn vreugde uit te spreken over 
het feit, dat de door mijn partij naar vo-
ren gebrachte ideeën een steeds gro-
tere aanhang krijgen in onze bevol-
king. Dat blijkt, behalve uit de relatief 
snelle groei van mijn partij, vooral ook 
uit allerlei opvattingen die tegenwoor-
dig overal verkondigd worden en die 
tot voor enkele jaren alleen in pacifis-
tisch-socialistische kring werden ver-
nomen, zoals 'Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Neder-
land'. 

Voor de rest van mijn betoog wil ik 
mij beperken tot de strekking en de in-

Eerste Kamer 
28 november 1978 Rijksbegroting 152 



Vogt 

houd van de miljoenennota, al zal ik zo 
nu en dan een stapje in de richting van 
de hier niet aan de orde zijnde nota Be-
stek '81 moeten maken. Het geweld 
van pers, radio en vooral televisie en 
de inzet van de vele kanonnen van 
vooraanstaande politici, is al geduren-
de lange tijd bezig met ons volk te ver-
staan te geven dat ONZE economie 
ziek is. Nu is het erg merkwaardig dat 
ik deze beschouwingen ga beginnen 
met de constatering dat ik het op dit 
punt - maar dat is wel één van de wei-
nige punten, mijnheer de Voorzitter -
eens ben met Regering en vooraan-
staande politici. Onze economie is in-
derdaad ziek. Maar het is geen ziekte 
die de economie eerst kortelings heeft 
opgedaan. Onze economie is niet ziek 
geworden van het kabinet-Den Uyl, 
hoewel ik er bij wil zeggen, 'geen steek 
beter ook', ook niet van de daaraan 
voorafgaande kabinetten. Onze econo-
mie is ziek zolang de basis van die eco-
nomie steunt op de uitbuiting van de 
één door de ander, met andere woor-
den sedert die economie uitgaat van 
de vrije ondernemersgewijze produk-
tie, of wat onvriendelijker, sedert die 
economie onvervalst kapitalistisch is. 

Hoewel ik dus begon met het eens te 
zijn met ons aller voorman Van Agt, 
omtrent zijn opvatting van de zieke 
economie, lopen direct daarna onze 
zienswijzen uiteen. Wij zijn geen van 
beide econoom. Wij zitten beiden in de 
politiek, met dit verschil dat ik het met 
overtuiging doe en hij het, zoals hij dat 
vele malen rond heeft gestrooid, ei-
genlijk een onbehoorlijke zaak vindt. Ik 
meen dus dat ik op grond daarvan met 
meer recht zou mogen spreken dan hij. 
Mijn opvatting over de ziekte van onze 
economie is gebaseerd op het uit-
gangspunt dat het kapitalistische stel-
sel fundamenteel verkeerd is. De zijne 
en mede die van het gehele kabinet is 
dat we dat kapitalistische stelsel kostte 
wat het kost moeten handhaven. Ja, je 
zou kunnen zeggen dat hier en daar in 
de miljoenennota de dogmatiek van 
de vrije ondernemersgewijze produk-
tie niet alleen verborgen is maar zelfs 
ronduit naar voren komt. Ik ben daar 
overigens blij om, mijnheer de Voorzit-
ter, omdat we op die wijze dit kabinet 
duidelijk kunnen tekenen als het kabi-
net dat in de klassestrijd aan de zijde 
van de numerieke minderheid staat. 

Zodra we het dan ook krijgen over 
de geneeswijze van die zieke econo-
mie, lopen onze opvattingen meteen 
uiteen. Over het door onze Minister-
President vaak genoemde 'heilsplan', 
meen ik dat het een soort heil is dat be-
paalde organen van het zieke lichaam 

wil behouden. Die organen zijn dan 
met name de ondernemingen en wel 
heel speciaal de sterke en technolo-
gisch hoog ontwikkelde ondernemin-
gen, zoals onder andere bleek uit de 
passage uit de Troonrede die spreekt 
over de internationale arbeidsverde-
ling. De rest van het lichaam mag ver-
der verkommeren, als het maar zoveel 
onderhoud aan de enkele multina-
tionals kan geven, dat die blijven be-
staan. Naast het gezin heeft de chris-
ten-democratie kennelijk de multina-
tional als hoeksteen van deze samenle-
ving omhelsd. 

Van deze algemene beweringen van 
mij ga ik enkele voorbeelden uit de 
miljoenennota aanhalen. 

1. Op blz. 30 zegt de Regering dat 
vergroting van de werkgelegenheid in 
de bedrijvensector niet rechtstreeks 
tot stand gebracht kan worden. De Re-
gering gaat daar duidelijk uit van de 
dogmatiek van het kapitalistische stel-
sel. Met andere woorden er had moe-
ten staan: 'Verhoging van de werkge-
legenheid in de bedrijvensector wi l de 
Regering niet rechtstreeks tot stand 
brengen'. 

2. Op blz. 34 is sprake van het com-
plement dat de besparingen in de col-
lectieve sector behoeven (ter verbete-
ring van de werkgelegenheid). Dat 
complement zou een grote terughou-
dendheid van de sociale partners moe-
ten zijn. De Regering bedoelt hier ken-
nelijk terughoudendheid van de vak-
beweging, want de andere tak van de 
sociale partners, de werkgevers, beto-
nen geen terughoudendheid en daar-
op komt van regeringswege geen 
commentaar. Hoe denkt de Regering 
bij voorbeeld over het uitgelekte rap-
port van haar beschermeling (die ove-
rigens die bescherming niet nodig 
heeft) de multinational Philips, waar 
20.000 tot 30.000 banen op de tocht 
staan? Natuurlijke afvloeiing betekent 
immers ook werkloosheid? 

Tot nu toe heb ik het gehad over ver-
schillen van inzicht tussen het kabinet 
en mij . Dat verschil van inzicht mag er 
zijn in een democratische gemeen-
schap. Bedenkelijker echter wordt het 
als de Regering - al of niet bewust; dat 
zal ik nu nog in het midden laten - be-
zig is met misleiding van het orgaan 
dat haar moet controleren, het parle-
ment. Van die misleiding is vele malen 
sprake en het feit dat ik in het midden 
laat of dat bewust of onbewust ge-
beurt wordt ingegeven door de erva-
ring dat deze misleiding, zoals bij 
voorbeeld het geven van ontwijkende 
en halve antwoorden op schriftelijke 
vragen, zozeer onderdeel van het ge-
hele 'spel' geworden is dat velen dat 

niet eens meer onderscheiden. Van die 
misleiding, die naar mijn gevoel bij 
voorbeeld blijkt uit bepaalde tegen-
strijdigheden in de miljoenennota geef 
ik hieronder ook enige voorbeelden: 

1. Op blz. 16 constateert de Rege-
ring dat de afwenteling van de sociale 
lasten op de loonsom een belangrijke 
boosdoener zou zijn. Op blz. 17 krijgen 
we te lezen dat dank zij de vrijgevig-
heid van het toenmalige kabinet-Den 
Uyl voor het bedrijfsleven via het ar-
beidsongeschiktheidsfonds deze las-
ten werden beperkt. Desondanks een 
duidelijke stijging van de loonsom, 
vooral als gevolg van de incidentele 
loonsverhogingen. Dat laatste lazen 
we ook al in tabel 2 - 1 . Nu is het ieder-
een bekend dat van incidentele loons-
verhogingen niet de CAO'ers in de eer-
ste plaats profiteren en zeker niet de 
sociale fondstrekkers. Toch zoekt de 
Regering in die hoek compensatie. Ik 
constateer hier een vage mist. Groot 
licht is misschien nog net niet nodig. 

2. Herhaaldelijk wordt betoogd dat 
de koopkracht behouden moet wor-
den. Verschillende andere uitlatingen 
in diezelfde miljoenennota maken dui-
delijk dat de koopkracht belangrijk zal 
dalen. Zo deelt de Regering onver-
bloemd mee dat besloten is dat het 
merendeel van de ombuigingen wordt 
aangebracht in de sfeer van de sociale 
zekerheid en de algemene salaris-
maatregelen. Ik constateer dat de mist 
dichter wordt. Hoe kun je daar bezuini-
gen en de koopkracht niet aantasten? 
Hoe kun je de koopkracht handhaven 
als je langs een omweg belastingen 
die je zegt niet te verhogen toch ver-
hoogt via de onroerend goed belasting 
van de gemeenten? De mist heeft nu 
zeker die mate van dichtheid bereikt 
die een groter licht vraagt dan er in dit 
kabinet te vinden is. 

3. Hoewel ik wil zwijgen over de 
mist die rondom de aardgasbaten be-
wust is opgetrokken, (misschien moe-
ten we dan van een rookgordijn spre-
ken, maar ik pleeg me niet zo vaak in 
militaire termen uit te laten) zoals naar 
voren kwam in het artikel van Vrij Ne-
derland van 18 november, moet ik 
constateren dat de mist die hangt rond-
om de belastingpolitiek van de Rege-
ring lijkt op de Londense smog, vies en 
ondoordringbaar. De Regering be-
weert eerst die belastingen niet te ver-
hogen. Behalve dat ze dan langs een 
omweggetje een afgeschafte vermake-
lijkheidsbelasting (voor de gemeenten 
onder andere beargumenteerd dat de 
onroerend-goedbelasting eraan 
kwam) weer aanzwengelt, maar dan 
voor de rijkskas, zoals blijkt op blz. 65. 
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Nog ernstiger is de misleiding, ten 
aanzien van de onroerend-goedbelas-
tingzelf. 

De Regering gaat de inkomsten van 
gemeenten en provincies drastisch be-
perken vooral in de jaren 1980 en 1981. 
Daardoor zullen de gemeenten ge-
dwongen worden de eigen inkomsten 
te verhogen. Eén van de weinig duide-
lijke mogelijkheden daartoe is de on-
roerend-goedbelasting, misschien niet 
de slechtste gemeentebelasting, maar 
wel een belasting die niet geheven 
wordt naar inkomen, maar naar bezit 
en naar bewoning. En f 100 drukt 
zwaarder op Va x modaal dan op 6 x 
modaal; dat schijnt de Regering 
steeds te vergeten. Al met al een dui-
delijke afneming van de koopkracht 
wat behalve de sociale gevolgen ook 
weer rechtstreekse gevolgen voor de 
economie zelf heeft. Had ik het tot nu 
toe over misleiding (al of niet bewust, 
maar naar het mij voorkomt bewust) 
van het parlement, ik wi l het nu heb-
ben over minachting voor het parle-
ment, voor zover de wettelijke beper-
king, waaraan ook deze Regering ge-
lukkig onderhevig is, dit toelaat. 

Van die pure minachting voor het 
parlement zijn in de huidige politieke si-
tuatie ook verschillende kentekenen te 
vinden al past de Regering wel op ze al 
te duidelijk in de miljoenennota te ver-
melden: Toch wi l ik enkele staaltjes 
noemen, hoewel de eerste niet recht-
streeks uit de miljoenennota afkomstig 
is. 

In de ledenvergadering van het Ver-
bond van Nederlandse Ondernemers 
(die zoals gezegd een goed voorstan-
der in deze Regering hebben en dan 
ook regelmatig ministers laten opdra-
ven om wat meer cachet aan hun bij-
eenkomsten te geven) heeft Minister 
Albeda te kennen gegeven het profijt-
beginsel weer uit de DS'70-rommelzol-
der te wil len opdiepen. Verhogen van 
collegegelden, wederinvoering van 
schoolgelden, eigen risico ziekenfonds 
enz. 

Ik meen dat het als minachting voor 
het parlement moet worden gezien, 
als een minister - uitdrukkelijk namens 
het kabinet - dergelijke voornemens 
zo kort na de bespreking van de mil-
joenennota in de Tweede Kamer en zo 
kort voor de bespreking hier naar vo-
ren brengt op een vergadering van de 
haar het dichtst aan het hart liggende 
sociale partner. Indien de berichtge-
ving in NRC Handelsblad van 17 nov. 
omtrent die wederinvoering van het 
profijtbeginsel juist is - en dat ver-
neem ik graag van de zijde van de Re-
gering - overweeg ik het indienen van 
een motie hieromtrent. 
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2. De gehele gang van zaken rond-
om de behandeling in de Tweede Ka-
mer met de daarbij steeds terugkeren-
de verwijzing naar de houding van de 
sociale partners (de door Kok bedoel-
de CHANTAGE die dit kabinet bedrijft 
in de geest van: 'als de sociale part-
ners niet wil len dan pakken we de soci-
ale minima') is ook als minachting van 
het parlement aan te duiden, hoewel 
daarbij direct toegevoegd moetwor-
den dat dat parlement en met name 
het Christen-Democratische deel daar-
van zich dat heel rustig laat aanleunen. 

3. Op blz. 63 wordt beweerd 'voor 
zover dat (ombuigen van de incidente-
le loonsverhogingen overheidssector) 
niet mogelijk zal zijn, er elders ombui-
gingen tot stand moeten worden ge-
bracht'. Minachting voor het parle-
ment vind ik dat dat 'elders' in het ge-
heel niet nader wordt omschreven, 
evenmin als een nadere definitie 
wordt gegeven van de noodremproce-
dure van Andriessen. In de Tweede 
Kamer heeft Den Uyl het kabinet hier 
en daar een zekere onbekwaamheid in 
de schoenen geschoven. Hoewel dat 
voor sommigen van de bewindslieden 
opgaat, evenals voor sommige be-
windslieden van het kabinet-Den Uyl, 
meen ik die zienswijze te moeten aan-
vechten. Dit kabinet is veel bekwamer 
dan het kabinet-Den Uyl gebleken, om 
in de kortst mogelijke tijd ons land op-
nieuw om te vormen tot een staat 
waar de kapitalistische uitbuitingsme-
thoden niet eens meer door sociale 
maatregelen worden gecamoufleerd, 
zoals dat onder sociaal-democratische 
bewindslieden altijd zo uitnemend ge-
beurt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil deze 
algemene beschouwingen langzamer-
hand gaan beëindigen. Voordat ik dat 
doe, heb ik enkele opmerkingen over 
de defensie die ik beter nu dan bij de 
desbetreffende begroting kan inbren-
gen, evenals een paar opmerkingen 
over volkshuisvesting, waarvoor het-
zelfde geldt. Op blz. 54 staat dat de Re-
gering om aan de verplichtingen van 
de NATO te voldoen èn omwil le van 
de eisen van een geloofwaardige ver-
dedigingsinspanning de drie procent 
reële groeinorm wil aanhouden. Hier-
over heb ik drie vragen: 

1. Zijn de eisen van de NATO naar 
de mening van de Regering op iets an-
ders gericht dan op die geloofwaardi-
ge verdedigingsinspanning? Zo ja, op 
de handhaving van de kapitalistische 
onrechtsorde dan misschien? 

2. Hoe wijzigen zich de verhoudin-
gen tussen West en Oost naar de me-
ning van de Regering? In de richting 
van meer evenwicht misschien? En 
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hoe lang is dat al zo volgens de Rege-
ring? Het is ons nl. al jaren voorgehou-
den. 

3. Volgens de opmerking onderaan 
blz. 54 wordt belangrijk bezuinigd op 
defensie. Hoe kan bezuinigd worden 
op een bedrag dat volgens de vorige 
regering het absolute minimum was? 
Loog dan die vorige regering? En, zo 
ja, betekent dat dan niet dat ook deze 
Regering even gemakkelijk tegen het 
parlement zal liegen, mede in het licht 
van de door mij geconstateerde min-
achting voor dat parlement? 

Op blz. 50 constateert de Regering 
dat meer bevoegheden op het punt 
van de volkshuisvesting naar de lagere 
publiekrechtelijke lichamen moeten 
worden toegeschoven. Ik hoop dat de 
Minister zich ervan bewust is dat de 
praktijk van vele HID's in tegengestel-
de richting gaat en ik hoop dat hij zo 
nodig daar stelling tegen neemt. 
. De opmerking op diezelfde bladzijde 
dat voor woningen in de beschutte 
sfeer kapitaal op de vrije markt gevon-
den kan worden is nog aanvaardbaar, 
maar dat dat ook móet gebeuren, getuigt 
van dogmatisch kapitalistisch denken, 
mijns inziens. 

Het verhaal bovenaan blz. 56 over de 
stijgende huursubsidies is één van de 
vele onzinnigheden uit deze miljoe-
nennota. Immers, herhaaldelijk wordt 
beweerd dat de reële inkomensver-
mindering pas gaat optreden boven 
modaal. Juist in die meer dan gemid-
delde inkomens wordt weinig of geen 
huursubsidie meer gegeven. Als dus de 
Regering rekent op stijging van het be-
drag voor de individuele huursubsidie 
betekent dat, dat zij tevens rekent op 
daling van het reële inkomen, ook bene-
den modaal. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
een aantal losse opmerkingen en vra-
gen. 

1. Op blz. 22 (o.a.) beweert de Rege-
ring dat de arbeidsmarkt niet goed 
werkt: bij de opmerking dat vele ba-
nen worden 'waargenomen' door niet 
bevoegde krachten. Op blz. 28 onder-
aan zegt de Regering dat zij de werking 
van de arbeidsmarkt niet wi l versto-
ren. Hoe zit dat, werkt die arbeids-
markt nu volgens de Regering of werkt 
zij niet? 

2. Op blz. 34 wordt gepraat overeen 
onaanvaardbaar hoog peil van de 
werkloosheid bij 250.000 werklozen. 
Dat aantal is nu natuurlijk al lang over-
schreden, als we de parttimers en de 
mensen, die zich uit allerlei frustraties 
niet meer laten inschrijven zoals ge-
huwde vrouwen en velerlei minder-
heidsgroepen, meerekenen, zeker als 
wi j bij de werklozen meerekenen die-
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genen die arbeidsongeschikt zijn ge-
worden als gevolg van onze produktie-
wijze. Ik wil van de Regering graag we-
ten of zij deze zienswijze deelt en ik zou 
graag willen weten waarom 150.000 
werklozen wel en 250.000 niet meer 
aanvaardbaar zijn? Voor de werkloze 
tegen zijn zin maakt het immers niets 
uit of hij of zij met meer of met minder 
is? Benadert de Regering het alleen 
vanuit het macro-economische beeld? 
Het begrip volledige werkgelegenheid 
zouden we moeten veranderen in 'op-
timale werkgelegenheid', met daarbin-
nen mogelijkheid tot positieve waarde-
ring van het niet werken. 

3. Als socialist heb ik goede nota 
genomen van de opmerking op blz. 42 
dat een deel van de 'ombuigingen' 
reeds verwerkt was in de plannen van 
het kabinet-Den Uyl. Ik reken erop dat 
diegenen, die het vorig jaar met de 
aanvechtbare leus 'kies de minister-
president' kwamen, dit ook hardop zul-
len zeggen, bij voorbeeld in vakbonds-
kringen. 

4. Op blz. 49 wordt in de derde ali-
nea beweerd dat uitgaven vaak kleiner 
zijn dan begroot en inkomsten vaak 
groter. Dat verschijnsel bestaat bij de 
gemeenten ook. Het is ten dele een ge-
volg van het (nog) niet uitvoeren van 
kapitaalwerken maarten dele ook van 
de opleiding die ambtenaren krijgen. 
Een hoofdambtenaar van de gemeen-
te Wageningen zei eens tegen me dat 
dat zo geleerd werd. Nu beweert de Re-
gering dat ze nu reëel schat. Heeft zij 
het door andere ambtenaren laten doen 
of wil deze Regering beweren dat de vo-
rige regeringen bewust de zaak misleid-
den? 

5. Gemist heb ik in de troonrede 
enige aankondiging over het op han-
den zijnde wetsontwerp over de arbor-
tus. De Regering had mijns inziens 
toen al kunnen meedelen dat een 
wetsontwerp op stapel stond dat reeds 
voor zijn geboorte zodanig door de 
maatschappelijke ontwikkeling was 
achterhaald dat een abortus vóór deze 
misgeboorte het meest zinnige ant-
woord zou zijn geweest. 

6. Ten slotte, mijnheer de Voorzit-
ter, heb ik de aankondiging gemist dat 
de Regering het voornemen heeft op 
korte termijn een einde te maken aan 
de persoonlijke dictatuur van onze 
landdrost in Flevoland. Het lijkt me dat 
de kortsluitingen, die daar zijn ontstaan 
bij de benoeming van een nieuw 
schoolhoofd, duidelijk maken dat nege-
ren van de democratie, vooral van de 
plaatselijke democratie, soms snel 
wordt gestraft. Het lijkt me aan te beve-
len dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken op zeer korte termijn gaat werken 
aan een wetsvoorstel om in Oostelijk-

Flevoland één of meer gemeenten te 
stichten. De positieve waardering die ik 
voor de werklust en de accuratesse van 
deze Minister heb (en dat is wat anders 
dan zijn politieke opvattingen, die ik 
ronduit conservatief vind) maken het 
me mogelijk om hem te vragen nog dit 
parlementaire jaar met een dergelijk 
wetsontwerp te komen. 

De heer Maris 

D 
De heer Maris: Mijnheer de Voorzitter! 
De begroting voor het jaar 1979 vormt 
de eerste aanzet voor Bestek '81. Wat is 
de functie van de Eerste Kamer bij deze 
begrotingsbehandeling? Natuurlijk 
heeft zij een geheel eigen budgetrecht, 
doch J. Th. de Ruwe stelt in zijn proef-
schrift. 'De Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal': 'slechts de grote lijnen komen 
voor beschouwing in aanmerking'. De 
Eerste Kamer dient zich een redelijke 
zelfbeperking op te leggen en geen 
'tweedekamertje te spelen'. Hoewel het 
lange beschouwingen zijn geweest, 
hebben wi j meen ik geen Tweedeka-
mertje gespeeld; misschien komt dat 
morgen nog. Zij dient de onvolkomen-
heden van de behandeling in de Twee-
de Kamer tot klaarheid te brengen. 

Daarom zal een puntsgewijze be-
handeling niet op zijn plaats zijn noch 
het indienen van gespecificeerde ver-
langlijstjes, zoals het aan de 'overzijde' 
geschiedde. Nu de begrotingsbehan-
deling 1979 als een eerste aanzet be-
schouwd dient te worden voor het zo-
genaamde Bestek '81 wi l ik toch even 
stilstaan bij de zin en betekenis van dit 
Bestek. Aangezien ik nieuwsgierig was 
aangaande de mogelijke zin en beteke-

nis van de term 'Bestek' sloeg ik Van 
Dale's Groot Woordenboek der Neder-
landse Taal daartoe op. De heren Trip 
en Van der Jagt hebben dit naar ik heb 
gemerkt eveneens gedaan. Onder de 
vele betekenissen vond ik: 

a. bepaalde, begrensde ruimte: het 
was mij aanstonds duidelijk dat dit kon 
slaan op de smalle marges, welke dit 
kabinet heeft bij de tenuitvoerlegging 
van het verkozen beleid; 

b. plan, omvang van een onderne-
ming of wijze van doen: een plan is het 
inderdaad, ook een omvangrijke on-
derneming en bij het ondernemen zijn 
de risico's groot in deze t i jd; 

c. (bouwk.): het bestek van een 
bouwwerk: een nauwkeurige beschrij-
ving van een werk met alle inlichtin-
gen aangaande de gang en de uitvoe-
ring ervan, de te gebruiken materialen, 
de regeling der werkzaamheden enz..? 
vandaar de uidrukking: het bestek ligt 
ter inzage, het bestek zetten! Het ligt 
heden ter inzage. Uit de behandeling in 
de Tweede Kamer kreeg ik welhaast de 
indruk dat vele leden Bestek '81 in de-
ze betekenis opvatten. Allerlei zaken 
werden aangedragen, die niet grondig 
geregeld waren: de materialen, het in-
strumentarium was of onvoldoende of 
niet aanwezig. Het opvatten van de 
term in bouwkundige zin was wellicht 
nog niet zo vreemd als men ook van 
staathuishoudkunde spreekt. Nog een 
betekenis stond vermeld: 

d. (zeevaart): bestek: dagelijkse be-
paling der geografische plaats, waar 
een schip zich op zee bevindt. Bestek '81 
is weliswaar geen dagelijkse bepaling 
maar wel een koers die wordt uitgezet. 
Vergelijk de uitdrukking: het bestek op-
meten: door berekening de plaats van 
het schip bepalen. Dat wordt vandaag 
wel gedaan. 

Is deze betekenis bedoeld voor het 
'schip van staat' en haar vaart over de 
zo woelige baren van onze onstuimige 
t i jd, waarvoor zozeer schijnt te gelden 
het gezegde van de Griekse denker 
Herakleitos: alles stroomt, niets blijft? 
Dan klopt dit beeld met de uitdruking 
van de Minister-President betreffende 
het zware weer, dat op komst is: de na-
tionaal-economische omstandigheden 
zijn uiterst moeilijk! Deze zeevaartterm 
'bestek' kan tweeërlei zijn: een astrono-
misch bestek: plaatsbepaling die be-
rust op de waarneming der hemelli-
chamen, en een gegist bestek: de be-
paling der plaats door berekening van 
de afgelegde weg door koers, snelheid 
en ti jd. Ik geloof niet dat hier een ge-
gist bestek bedoeld is. Welk oriëntatie-
punt heeft dit kabinet dan gebruikt bij 
de aanvang van haar reis? Men kan 
ook altijd nog het Bestek verbeteren! 
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Van gegist bestek overgaan op een 
astronomisch bestek. Ik hoop en wens 
dat het kabinet een 'goed bestek 
heeft', welke uitdrukking staat voor: 
een voorspoedige reis hebben, in de f i-
guurlijke betekenis zelfs: zich goed ge-
dragen! Ik neem aan dat Bestek '81 
een bestekbriefje is, een papier waar-
op de plaatsbepaling wordt opgege-
ven. 

En juist over die plaatsbepaling en 
mogelijke oriëntatie wil ik graag nog 
enkele vragen en opmerkingen naar 
voren brengen. De persberichten spra-
ken van een discussie in de Tweede 
Kamer, die 'de mist was ingegaan'. 
Een beeld wel vaak typerend voor de 
weerssituatie van ons land op dit mo-
ment van het jaar. Of zou men moeten 
spreken van de kikvorsenperspectie-
ven' der politici, die zich in een be-
haaglijkheid koesteren van 'wat kan 
ons eigenlijk nog gebeuren'? Prof. 
Wolfson signaleerde de langdurige 
impasse in de politieke wi lsvorming, 
het telkens weer uitstellen van pijnlijke 
operaties als typerend voor deze t i jd. 
Te veel schijnen velen zich te vermeien 
in utopistische denkbeelden. Utopie 
dan in de mooiste en duidelijkste Ne-
derlandse vertaling van het Griekse 
woord: Nergenshuizen. Daarbij verge-
tende dat er geen weg terugleidt naar 
de Hof van Eden: de mensheid moet 
verder! Men bestrijdt elkaar met ver-
ouderde begrippen uit de vorige 
eeuw: één van de meest gevaarlijke 
utopistische ideologieën daarbij is de 
leer der 'vooruitgang'. 

Zou men wellicht niet beter rekening 
kunnen houden met de menselijke 
hartstochten en zwakheden, dan uit-
sluitend de koers te laten bepalen door 
de menselijke rede? Het Bestek en 
daarmee de begroting beogen een 
ombuigingsoperatie te bewerkstelligen, 
maar wat vooral nodig is, is een om-
buiging van de mentaliteit. Er is nau-
welijks enig besef van de noodzaak, de 
tering naar de nering te zetten. 

Wel is haast eenieder besmet met de 
erfzonde, welke gelegen is in de over-
tuiging dat de mensen de waarheid in 
pacht hebben en tevens de missie, die 
aan anderen op te dringen. De verande-
ring in het geestelijk klimaat bestaat 
uit de algemene overwinning van het 
dualistisch denken - gedacht wordt in 
dit kader aan de toenemende, opzette-
lijk-veroorzaakte polarisatie - ten gerie-
ve van het complementair denken - de 
laatste tijd ook bekend uit het be-
stuursrecht - waarbij het uitgangspunt 
is het bewust zijn van de wederzijdse 
afhankelijkheid. 'Zo kan men toch 
stellen dat de steeds weer merkbare 

vijandigheid tegenover de industrie 
meestal niet berust op kennis van za-
ken, maar steunt op louter vooroorde-
len. Ook prof. Goudswaard beschrijft 
in zijn werk: Kapitalisme en Vooruit-
gang, de ontwikkeling van het vooruit-
gangsmotief en de noodzakelijke her-
oriëntatie van onze westerse geluks-
horizon. Niet duidelijk is en blijft mij 
zijn stelling op bladzijde 272 van zijn 
werk: 

'de terugval in de werkgelegenheid 
ten gevolge van de consumptieverla-
ging krijgt een tegenwicht in de stij-
ging van de werkgelegenheid, die mo-
gelijk wordt door een gerichte afrem-
ming van de productiviteitsontwikke-
ling'. 

Hier wordt toch duidelijk uitgegaan 
van het beginsel van de volledige 
werkgelegenheid. Bij haast alle be-
leidsvoornemens en parlementaire be-
sluitvorming - ik denk maar even aan 
de aanschaf van nieuwe marinevlieg-
tuigen als voorbeeld - staat steeds 
centraal de vraag: worden arbeids-
plaatsen geschapen of vernietigd. 

Ik ontken niet dat dit een zeer belang-
rijke vraag is, maar toch vraag ik mij 
in gemoede af, of arbeid nu als doel of 
als middel wordt beschouwd? In 'Out-
look', het orgaan van de OESO wordt 
in een overzicht van de 24 aangesloten 
landen gesproken van een werklozen-
aantal van 17 mil joen! In ons land 
stijgt ook de werkloosheid onder aca-
demiciweer: begin 1978 was het aantal 
omstreeks 4000, op 1 oktober 1978 
was het opgelopen tot over de 4500! 

Moet dit niet tot de conclusie leiden 
dat volledige werkgelegenheid tot elke 
prijs een onmogelijkheid is geworden 
voor deze tijd? Hoe krijgt men in vre-
desnaam al deze werklozen weer aan 
het werk? Heiligt het scheppen van 
werkgelegenheid alle middelen? Mag 
men dan grijpen naar het wapen van 
het protectionisme en daarmede, zoals 
een artikel in ESB het aanduidde, een 
demonisch reveil bewerkstelligen? Wij 
weten zo langzamerhand als burgers 
uit de twintigste eeuw wel dat de we-
reld een speeltoneel schijnt van he-
melse en demonische krachten. Stel 
nu eens dat in de toekomst zou blijken 
dat een doelstelling van de kabinets-
plannen - namelijk het terugdringen 
der werkloosheid tot bij voorhefiW 
150.000 personen - niet haalbaar is, 
heeft men dan nagedacht over deze zo 
fundamentele vraagstukken als ont-
koppeling van arbeid en inkomen en 
de herwaardering van de arbeid? 
Wordt niet bij het politiek denken en 
handelen teveel uitgegaan van volko-
men verouderde begrippen die door 
de praktijk reeds lang zijn achterhaald? 

Gaat de slogan: winst = werk niet uit 
van het verouderde begrip van de ar-
beid als doel? Het is dan wel begrijpe-
lijk dat men in dit kader komt met 
voorstellen voor een wettelijke auto-
matiseringsheffing, maar van welke 
geesteshouding getuigt dit voorstel? 
Is zij niet strijdig met de eveneens be-
pleite innovatie. Zou men niet vanuit 
deze zelfde geesteshouding geprotes-
teerd hebben tegen het rijden van de 
eerste trein tussen Amsterdam en 
Haarlem, tegen de uitvinding der elek-
triciteit? De introductie van micro-elek-
tronische 'chips' - de zogenaamde mi-
cro-processors-zullen het effect kun-
nen krijgen van een revolutie, een 
technologische sprong, slechts te ver-
gelijken met de introductie van het 
vuur in de menselijke samenleving of 
de uitvinding van het wiel. 

Ook Prometheus werd gestraft om-
dat hij het vuur naar de stervelingen 
bracht. Vastgeklonken was hij, als 
symbool van een versteende maat-
schappij. Moet men nu ook gestraft 
worden als men automatiseert? In de 
dienstensector staat een rigoreuze au-
tomatisering voor de deur. Hoe kan 
men dan vragen naar juist het accent 
leggen op het scheppen van arbeids-
plaatsen in de quartaire sector, de 
dienstensector? Dan gaat men toch 
vragen stellen, die al achterhaald zijn! 
Natuurlijk is nog veel te bereiken met 
een de arbeidsmobiliteitsbevorderend 
beleid, doch het zal blijken een deelop-
lossing te zijn met een tijdelijk karak-
ter. Vroeg of laat - en dan liever vroeg -
ontkomt men niet aan het vraagstuk 
van de zogenaamde calvinistische ar-
beidsethos: het is vreemd dat gezegdes 
als: arbeid adelt, wie niet werkt zal niet 
eten, niet meer op blijken te gaan in de-
ze t i jd. Waar berust dit eigenlijk op? 

Meestal haalt men dan de Bijbel 
daarbij aan, waarin zou staan: in het 
zweet Uws aanschijns zult gij Uw 
brood verdienen. Maar dat staat niet in 
Genesis. Er staat wel : in het zweet 
Uws aanschijns zult gij Uw brood 
eten! En als in de Tien Woorden in 
Exodus wordt gesproken van: 'zes da-
gen zult gij arbeiden en al Uw werk 
doen', dan kan men aan het Hebreeuw-
se woord 'arbeiden' zien wat wordt be-
doeld. Het woord dat gebruikt wordt is 
'm'lah-chah', met de stam 'mah-lah', 
wat betekent: vol zijn, vervullen, ge-
vuld zijn, bezig zijn. Het tegenoverge-
stelde begrip is het Nederlandse 
woord: ijdel, leeg. Vandaar de spreuk: 
ledigheid is des duivels oorkussen. De 
bijbelse bedoeling voor de mens is het 
bezig zijn, iets voortbrengen door ge-
dachte, inspanning en wi l . Het is de 
mens niet toegestaan, niets te doen en 
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geheel afhankelijk te zijn van anderen, 
zonder dat dit nodig is. Daaruit zou 
blijken dat het arbeidsethos niet bij-
bels te funderen is, doch slechts stamt 
uit de gedachtensfeer van de vorige 
eeuw, welke de arbeid stelde als doel 
met de leuze: arbeid maakt vr i j ! Mis-
schien kan men vinden dat ik in dezen 
te ver ga en vele vragen onopgelost 
laat liggen. Ik signaleer slechts een 
problematiek, waar men in de toe-
komst niet omheen zal kunnen. 

Een verdere beperking der inflatie -
beter te noemen stagf latie - is een vol-
gende doelstelling van het kabinet. Be-
tekent een lager inflatiepercentage 
meer werk? In het kader van de discus-
sie over het Europese Monetaire 
Systeem waarschuwt Prof. dr. F. Har-
tog tegen het inbouwen van een nieuw 
inflatiemechanisme, ongeveer als vari-
ant op de bekende wet van Gresham: 
bad money drives out good money. De 
begroting voor 1979 vertoont een te-
kort van f 16,2 mld., inclusief de con-
juncturele posten. Niet ontkend zal 
toch worden het inflatoire effect hier-
van. Loonstijging is daarvan het ge-
volg, leidende tot verzwakking der 
concurrentiepositie: uiteindelijk zal dit 
leiden tot ondergraving van de doel-
stelling van zowel de begroting 1979 
als Bestek '81. Het overwegen van een 
arbeidstijdverkorting zonder evenredi-
ge loonaanpassing leidt tot een op-
waartse druk op de loonkosten. Het 
gevolg is verslechtering van de con-
currentiepositie en het afstoten van ar-
beidskrachten. Zo zijn en blijven er zo-
vele onduidelijkheden te constateren, 
tegenstrijdigheden in het feitelijke be-
leid, contrasterend met de doelstellin-
gen. 

Het lijkt of men bij het opzetten van 
de begroting en het gehanteerde in-
strumentarium zich nog steeds ba-
seert op de denkbeelden van John 
Keynes, in zijn General Theory of Em-
ployment, Interest and Money. Is deze 
econoom toch niet dood? Waarom 
wordt van overheidszijde niet eens 
duidelijk erkend dat zijn theorie niet 
meer opgaat voor deze tijd? Zou het 
dan ook niet eens aanbeveling verdie-
nen, te denken aan economen als von 
Hayek en Friedman, als aanbrengende 
gezonde alternatieven voor de gebrui-
kelijke instrumenten? De Friedman-
norm: per jaar moet de totale geldhoe-
veelheid van een land met een vast 
percentage toenemen; en dat percen-
tage moet ongeveer gelijk zijn aan de 
groei van de produktiviteit. Dan voor-
kom je inflatie, dan blijft de concurren-
tiepositie gezond en dan blijft ook de 

werkgelegenheid op een hoog peil, al-
dus Friedman. Deze norm verdient 
meer aandacht in de monetaire poli-
tiek. 

Volgens prof. dr. W. J . v.d. Woesti j-
ne pakken de kabinetsplannen een 
structureel probleem aan alsof het een 
conjunctureel probleem was. Ligt 
daarin ook de verklaring voor de han-
tering van het Keynesiaanse instru-
ment der vergroting van de overheids-
tekorten? De bekende econoom prof. 
Röpke heeft met zijn economie van de 
derde weg gewezen op het instrument 
van een actieve antimonopoliepolitiek. 
Hoe denkt het kabinet over de bestaan-
de monopolies zoals van de vakbon-
den, betreffende het kunstmatig in 
stand houden van een tandartsente-
kort, zodat de tarieven steeds maar 
weer stijgen, het monopolie der uitge-
vers van studieboeken, van de fabri-
kanten van medicijnen? 

Bij het denken over de vaarrichting 
van het schip van staat op de economi-
sche wereldzee komt het boek in ge-
dachten van Rostow: De 5 fasen van 
de economische groei, hetwelk hij in 
1958 schreef. De hoogste, vijfde fase, 
waarin een land zich kan bevinden, is 
volgens hem de periode van massa-
consumptie, waarin spreiding op bre-
de basis plaatsvindt van duurzame ge-
bruiksgoederen en diensten. Zijn wi j 
deze fase gepasseerd en wat is dan het 
stadium na deze fase? Volgens Rostow 
is het onmogelijk voorspellingen te 
doen over de mogelijke ontwikkelin-
gen. Zal een geestelijke malaise de 
volgende fase zijn? Of zal de duivel 
werk verschaffen aan ijverige handen 
door middel van het ontketenen van 
een oorlog? 

Twee problemen blijven ook na deze 
vijfde fase: 

- de zuidelijke wereldhelft bevindt 
zich nog slechts grotendeels in de 
startperiode; 

- de aanwezigheid van moderne 
massavernietigingsmiddelen, die 
wanneer zij niet in toom worden ge-
houden en gecontroleerd, dit pro-
bleem en alle andere problemen van 
het menselijke ras voor eehs en altijd 
zouden oplossen. 

Reeds in 1958 legde Rostow de na-
druk op deze overweldigende proble-
men, die om een oplossing vragen. Hij 
waarschuwde ook voor het commu-
nisme als een ziekte, waarvoor samen-
levingen in de overgangsperiode bij-
zonder vatbaar zijn. 

Beheersing van de loonkosten is ook 
een doelstelling van de plannen; ech-
ter zowel het kabinetsplan als het alter-
natieve oppositieplan ontziet de mini-
mumlonen en de daarmede samen-

hangende problematiek. Ook in het re-
cente McKinsey-rapport wordt op de 
hoge personeelskosten gewezen per 
gewerkt uur, met als opgegeven reden 
het te hoog opgevoerde niveau van de 
sociale lasten. De produktiviteitsstij-
gingen blijven achter door het hoge 
ziekteverzuim. Nieuwe wetgeving zo 
als die betrekking hebbende op de 
ondernemingsraad en de vermogens-
aanwasdeling, zal opnieuw de no-
dige onzekerheid veroorzaken. Het 
wordt ti jd dat ook hier de broodnodige 
correctie wordt aangebracht, ter berei-
king van de gestelde doelstellingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga niet in 
op de semantiek, die door verscheide-
nen is gebruikt om de kabinetsplannen 
te betitelen; oneerlijke motieven zijn 
vaak de opzet. Ik meen dat het instru-
mentarium voor het beleid er meer op 
gericht zou kunnen zijn, dat nieuwe en 
andere wegen zouden kunnen zijn in-
geslagen, doch één zaak blijft over-
eind: geen zinnig mens zal er omheen 
kunnen dat deze plannen een zinvol 
min imum zijn voor wat er moet gebeu-
ren, dat wi l zeggen, de toekomstige 
problemen, zoals het opraken van de 
aardgasvoorraad, zullen nog geheel 
andere en ernstige ombuigingen 
noodzakelijk maken. 

Het gevaarlijke vooruitgangsgeloof 
is aan het wankelen gebracht: zelfs de 
nieuwe filosofen in Frankrijk, afkonv 
stig uit socialistische groeperingen, 
stellen bij monde van Bernard-Henri 
Levy, in zijn boek: Barbarie a visage 
humain: 'Non, Ie monde ne va pas 
bien, et il n'ira sans doute pas mieux.' 
Toch kan ik zijn volgende conclusie be-
paald niet onderschrijven: 'La vie est 
une cause perdue et Ie bonheur une 
idéé vieille'. 

Er zullen ongetwijfeld weer andere 
tijden komen, betere ti jden, als de zo 
noodzakelijke heroriëntering heeft 
plaatsgevonden. Normen kan een ka-
binet zich stellen in een begroting; af-
gewacht zal moeten worden, of deze 
haalbaar zullen zijn. 

Om nog even in zeevaarttermen te 
spreken: een overstag gaan in de juiste 
betekenis van het woord, dus het te-
gen de heersende wind ingaan, zal wel 
eens onvermijdelijk zijn, doch dit dient 
dan niet te verworden tot een schippe-
ren met ais basis genomen principes: 
alle zeilen zullen moeten worden bij-
gezet wil het schip de veilige haven be-
reiken. Het zal daarbij wel eens uiterst 
moeilijk zijn het Scylla van het 'lais-
sez-faire' en het Charibdis van het 'diri-
gisme' af te houden. Nationaalecono-
misch dient zwaar weer zich aan. 

Groen van Prinsterer eindigt de In-
leiding tot zijn werk 'Ongeloof en Re-
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volutie' als volgt: 'Wij leven voorwaar 
in een drukkende atmosfeer. Maar het 
is desniettegenstaande vergund zich 
aldus, op de vleugelen des geloofs, bij 
het gadeslaan van de tekenen ook on-
zer t i jden, naar hoger kring te verhef-
fen. Dit zij ons voorrecht, en laat ons, 
met het oog naar Hem, die wijsheid en 
kracht geeft, op de uitgestrektheid Zij-
ner weldaden acht geven en op de om-
vang onzer verantwoordelijkheid be-
dacht z i j n ! ' 

De beschouwingen worden geschorst. 

Sluit ing: 19.15uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van (rijks)wet: 

goedkeuring van het Verdrag tot sa-
menwerking inzake octrooien, met 
Reglement, Washington, 19 juni 1970 
(15011, R1096); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1978 (Uitgaven verband houden-
de met de extra werkgelegenheidspro-
gramma's 1977; eerste wijzigings-
voorstel) (15136); 

Naturalisatie van Ashby, Ardon en 
21 anderen (15143, R1104); 

Naturalisatie van Chang, Tseng Lu 
en 24 anderen (15144, R1105); 

Naturalisatie van Albert, Jean Marie 
Charles Philippe Benoit en 24 anderen 
(15145, R1106); 

Naturalisatie van Baptiste, Marva 
Stanillia en 24 anderen (15146, R 
1107); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1977(15 332); 

Deze ontwerpen van (rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van het Col-
lege van Senioren. 

Overeenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Lid-Staten van de Europese Economi-
sche Gemeenschap, enerzijds en de ln-
ternationele Ontwikkelingsassociatie, 
anderzijds; Brussel, 2 mei 1978 (Trb. 
1978,97X15 318). 

dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissies. 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, betreffende een Memoran-
dum van overeenstemming tussen en-

kele scheepvaartautoriteiten inzake 
handhaving van normen op koopvaar-
dijschepen; 
een, van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, ten geleide van veer-
tien exemplaren van jaarrekening en 
accountantsrapport 1974 van het Aca-
demisch Ziekenhuis te Leiden; 
elf, van de Minister van Financiën, be-
treffende een aantal opbrengstbereke-
ningen van geldleningen ten laste van 
de Staat der Nederlanden; 
een, van de Minister van Volkshuisves-
t ing en Ruimtelijke Ordening, ten ge-
leide van de Nota Voorrangsinventari-
satie Relatienotagebieden; 
een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, betreffende het Rijnzout-
verdrag; 

een, van de Ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en de Staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken, betreffende 
het jaarverslag van de Internationale 
Rijncommissie; 
een, van de Minister van Economische 
Zaken, betreffende het McKinsey-rap-
port; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
24 exemplaren van het jaarverslag van 
de Inspecteur-Generaal der Mijnen 
1977; 

een, van de Ministervan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, ten gelei-
de van twee exemplaren van het jaar-
verslag van de Coördinatiecommissie 
voor de metingen van radio-activiteit 
en xenobiotische stoffen 1976. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

3°. de volgende missives: 
vier, van de directeur van het Kabi-

net der Koningin, houdende medede-
ling van de goedkeuring door H.M. de 
Koningin van een aantal ontwerpen 
van wet, aangenomen door de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal op 3 en 31 
oktober 1978; 

een, van dr. P. G. J. van Sterken-
burg, Algemeen wetenschappelijk di-
recteur van het Instituut voor Neder-
landse Lexicologie, betreffende het au-
tomatiseringsplan van de Parlementai-
re Informatieverzorging. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

4°. de volgende geschriften: 
twint ig, betreffende het vraagstuk 

van de abortus provocatus. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 

de vaste Commissies voor Justitie en 
voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. 

een, van de actiegroep Verkeersplein 
Holland te Haarlem betreffende het be-
vorderen van de verkeersveiligheid. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Verkeer en Water-
staat. 

De Voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 

5°. de volgende lijst van besluiten: 
De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om de 
openbare behandeling van de volgen-
de wetsontwerpen te doen houden op 
19 december a.s.: 

regelen met betrekking tot de prijzen 
bij huur en verhuur van woonruimte 
(Huurprijzenwet woonruimte) 
(14 175); 

regelen met betrekking tot de instel-
l ing, de taak, de samenstelling en de 
werkwijze van huurcommissies (Wet 
op de huurcommissies) (14 176). 
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