
5de Vergadering Dinsdag 27 november 1979 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten: 

Thurlings, Eijsink, Van Hemert tot 
Dingshof, d'Ancona, Van derWerff, 
Lamberts, Van Someren-Downer, 
Post, Vermeer, Van Veldhuizen, 
Broeksz, De Cloe, Van Hulst, Van Kuik, 
Feij, Tummers, Franssen, Tunders, 
Oskamp, Von Meijenfeldt, Kaiand, Stei-
genga-Kouwe, Mol, Kremer, Meule-
man, Voute, Versloot, Vrouwenvelder, 
Horbach, Nagel, Kreutzkamp-Schotel, 
Heijne Makkreel, Steenkamp, Van de 
Rakt, Vogt, Oudenhoven, De Jong, De 
Vries, Van Dalen, Terwindt, B. de Gaay 

Fortman, Gooden, Van Kleef, Fischer, 
Umkers, Van der Werf-Terpstra, W. F. 
de Gaay Fortman, Van Tets, Trip, Van 
der Jagt, Christiaanse, Schlingemann, 
Baas, Maris, Vonk-van Kalker, Netjes, 
Van der Meer, Maaskant, Kolthoff, Van 
Waterschoot, Vonhoff-Luijendijk, Wie-
benga. Zoon, Kloos, Letschert, Van 
Krimpen, Diepenhorst, Veen, Zouten-
dijk, Tjeerdsma, De Rijk en Simons, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, Van 
der Klaauw, Minister van Buitenlandse 

Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen. Scholten, Ministervan 
Defensie, Beelaerts van Blokland, Mi-
nister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Tuijnman, Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat, Van 
Aardenne, Ministervan Economische 
Zaken, Van der Stee, Minister van 
Landbouw en Visserij, Albeda, Minis-
ter van Sociale Zaken, mevrouw Gar-
deniers-Berendsen, Ministervan Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de heren Ginjaar, Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
De Koning, Minister voor Ontwikke-
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l ingssamenwerking, Van Trier, Minister 
voor Wetenschapsbeleid, Van der Mei, 
Staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken, mevrouw Haars, Staatssecretaris 
van Justitie, de heren Koning, Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken, 
Hermes, Staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen, De Jong, 
Staatssecretaris van Onderwijs en We-
tenschappen, Van Lent, Staatssecre-
taris van Defensie, Van Eekelen, 
Staatssecretaris van Defensie, Brokx, 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, mevrouw 
Smit-Kroes, Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat, de heren Haze-
kamp, Staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, 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 Werk en 
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: 

Uijen, voor vandaag en morgen, we-
gens deelneming aan de 34ste zitting 
van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties; 

Teijssen; 

De Koster, wegens verblijf buitens-
lands. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

D 
De Voorzitter: Ik wil thans overgaan 
tot een herdenking van het overlijden 
van de heer Vondeling. 

Geachte medeleden. 

Ook onze Kamer rouwt over het plot-
selinge en smartelijke overlijden van 
de heer Vondeling. Aan de gevoelens 
van verslagenheid, die ook over ons 
zijn neergedaald, wil ik, die zes jaren 
zijn collega-Kamervoorzitter ben ge-
weest, uiting geven. 

In 1946 deed de toenmalige dertigja-
rige landbouwingenieur Anne Vonde-
ling zijn intrede in de Tweede Kamer, 
alwaar hij aldra voor zijn fractie als 
landbouwdeskundige ging optreden. 
De vraagstukken, waarvoor de Neder-
landse landbouw zich destijds geplaatst 
zag, verschilden wel zeer van die van 
de huidige dag, maar desondanks 
moet het voor diegene, die nog eens 
de Handelingen van destijds opslaat 

en zich verdiept in Vondelings be-
schouwingen, in het bijzonder bij de 
behandeling van de begroing van 
Landbouw, aldra duidelijk worden met 
hoe grote kennis van zaken Vondeling 
steeds zijn standpunt wist te verdedi-
gen. Zijn parlementaire bezigheden 
beletten de heer Vondeling inmiddels 
niet om zijn wetenschappelijke aanleg 
tot gelding te doen komen, getuige het 
feit, dat hij in 1948 de graad van doctor 
in de landbouwwetenschappen verwierf 
door de verdediging van een proef-
schrift getiteld 'De Bedrijfsvergelijking 
in de Landbouw'. 

Als student reeds, maar ook daarna 
stond hij open voor de gedachtenwe-
reld der vrijzinnig democraten en on-
derging hij de invloed van scherpzinni-
ge juristen en parlementariërs als Oud 
en Joekes sr., wier leven zich overheer-
send heeft afgespeeld in de sfeer van 
het parlement en wier invloed, dankzij 
hun kennis van het staatsrecht alsook 
van het Reglement van Orde, veel gro-
ter was dan op grond van hun getal-
sterkte mocht worden verwacht. Toen 
na de Tweede Wereldoorlog de vrijzin-
nig democraten samen met de demo-
cratisch socialisten, de Partij van de 
Arbeid stichtten, vond Vondeling in 
deze fusie het ideale milieu, waarin hij 
zijn grote bekwaamheden kon ont-
plooien. 

Vondeling was een politicus die de 
betekenis van de dagbladpers ten vol-
Ie onderkende. Mede door zijn be-
moeienis met de journalistiek werd 
Leeuwarden tot een centrum met een 
bloeiende politieke pers. Zou de Leeu-
warder Courant zich zonder Anne Von-
deling tot een dagblad van grote allure 
hebben kunnen ontwikkelen? Tegen-
over de geluiden, die Vondeling in de 
Leeuwarder Courant ten beste gaf, 
kwam in alle passende gevallen met 
gezwinde spoed een waardig weder-
woord van ons oud-medelid de heer 
Algra, die de redactie voerde van het 
Friesch Dagblad. Het steekspel tussen 
beide parlementariërs was het, dat de 
journalistiek in Leeuwarden de impuls 
gaf om tot nationaal niveau op te stij-
gen. 

Vondeling was parlementariër in 
hart en nieren. Was misschien zijn her-
haalde terugkeer in het parlement 
voor hem de bron van inspiratie bij uit-
stek, die hem telkens weer de kracht 
gaf om teleurstellingen en tegensla-
gen te overwinnen? De laatste zeven 
jaren van zijn Nederlandse parlemen-
taire leven presideerde hij de Tweede 
Kamer en ontplooide hij een indruk-
wekkende activiteit, die voor de 
Tweede Kamer van grote betekenis is 
geweest. De nuchtere, somsterecht-

wijzende, manier van optreden, ove-
rigens in absolute onpartijdigheid, kon 
sommigen, ook van zijn eigen fractie, 
niet altijd bekoren, maar werd ten slot-
te veelal toch onderkend en gewaar-
deerd zoals zij bedoeld was: te strek-
ken tot verbetering van het functione-
ren van de parlementaire democratie. 

De houding van de Tweede Kamer-
voorzitter Vondeling ten opzichte van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
heeft - waarom dat te verzwijgen - mij 
weleens de wenkbrauwen doen fron-
sen. Nadat Vondeling reeds in zijn jon-
ge jaren had gekozen tegen het bi-ca-
merale systeem, kon hij het ook als Ka-
mervoorzitter niet altijd laten om zich 
antithetisch tegenover de Eerste Ka-
mer op te stellen. Hij kon innerlijk nu 
eenmaal het medebeslissingsrecht 
van de Eerste Kamer over de wetge-
ving niet aanvaarden. Ik wi l er echter 
met erkentelijkheid van gewag maken, 
dat in het persoonlijke vlak onze ver-
standhouding door dit principiële me-
ningsverschil nooit geleden heeft. 

Reeds eerder, in 1967, werd Vonde-
ling geheel buiten zijn schuld het 
slachtoffer van een verkeersongeluk. 
Na een lang ziekbed herwon hij zijn le-
venskracht en zette hij zijn politieke 
carrière voort. Verleden week sloeg 
het noodlot andermaal toe nu met fa-
tale gevolgen, en maakte een eind aan 
een net aangevangen loopbaan als lid 
van het Europese Parlement. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn fa-
milie en zijn naasten, die hem zo plot-
seling en op nog zo vitale leeftijd 
moesten missen. Wij gedenken de 
man, die als lid en Voorzitter van de 
Tweede Kamer en ook als bewinds-
man Nederland met grote bekwaam-
heid en toewijding heeft gediend. 

D 
Minister Van Agt: Met deze Kamer ge-
denkt de Regering de politicus dr. An-
ne Vondeling, die, zoals u, mijnheer de 
Voorzitter, heeft opgemerkt, in ons 
staatkundig bestel geen plaats zag 
voor de Eerste Kamer. Over de gren-
zen van dit meningsverschil heen hebt 
u hem geschetst als een parlementa-
riër in hart en nieren, als een politicus 
van formaat. Dat viel u gemakkelijk, 
omdat juist Vondeling respect en 
waardering had voor hen, met wie hij 
zakelijk van mening verschilde. Dat te-
kent hem als politicus, maar vooral 
ook als mens. Wie dat beseft, verbaast 
zich er niet over dat zovelen hier in 
Den Haag, maar ook elders in het land 
geschokt en geslagen waren door zijn 
plotselinge dood en dat zovelen giste-
renavond uit alle delen van ons land 
naar Friesland kwamen om hem daar, 
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Van Agt 

in zijn eigen provincie, eer te bewijzen 
en te herdenken. 

Deze dagen bewijzen het: Vonde-
ling, de dikwijls weinig zachtzinnige 
criticus, de soms felle debater, telde 
vrienden, veel vrienden, onder mede-
en tegenstanders. 

Aan de overzijde van het Binnenhof, 
in de Tweede Kamer, zijn Kamer, heb 
ik de vorige week onder meer zijn crea-
tiviteit en originaliteit gememo-
reerd, maar ook - en heden doe ik dat 
met u, mijnheer de Voorzitter - zijn 
vermogen om na de teleurstellingen 
die hij te verwerken kreeg niet in wrok 
om te zien, maar op te veren en nieu-
we initiatieven te ontplooien. Ruste-
loos bleef hij bezig op een breed ter-
rein, dienstbaar aan de samenleving, 
die hij niet beperkt achtte door de 
grenzen van zijn eigen land. 

De laatste maanden had hij zich met 
een bewonderenswaardige energie 
begeven op voor hem nieuwe wegen, 
naar een Europees Parlement dat zou 
beantwoorden aan de eisen die hij, de 
ras-parlementariër, daaraan - ook 
daaraan - stelde. Hij was nog maar net 
op weg, toen hem plotseling de dood 
overviel. 

Laten wij de talenten die ons, ande-
ren ten behoeve, gegeven zijn, trach-
ten aan te wenden naar het voorbeeld 
dat hij gaf. 

De aanwezigen nemen staande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat is ingekomen een bericht 
van overlijden van de heer B. Roolvink, 
oud-minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Ik heb dit bericht 
mede namens de Kamer beantwoord 
met een brief van rouwbeklag. 

Het College van Senioren heeft om-
trent de wetsontwerpen nrs. 15 847, 
15 582,15 089,15 719,15 711 en 
15 837 een blanco eindverslag vastge-
steld. 

De door het College van Senioren te 
nemen besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
gedane voorstellen zullen voor de le-
den ter inzage worden gelegd. De op 
het vorengaande betrekking hebbende 
stukken zullen in de Handelingen wor-
den opgenomen. Ingevolge artikel 41 
van het Reglement van Orde liggen 
ook de notulen van de vorige vergade-
ring voor de leden ter inzage. Tenzij 
enig lid hiertegen vóór het einde der 
vergadering bezwaar maakt, zal wor-
den aangenomen, dat de Kamer ak-
koord gaat met de voorstellen en dat 
zij de notulen goedkeurt. 

Bericht van verhindering tot bijwoning 
van de vergadering heb ik ontvangen 
van de Minister van Financiën, die bij 
de behandeling van wetsontwerp nr. 
15 847, zo nodig, vervangen zal wor-
den door de Minister van Sociale Za-
ken. Tevens heb ik bericht van verhin-
dering ontvangen van de Staatssecre-
tarissen van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie van de heer Oudenhoven c.s. 
betreffende het aantal leraarlessen bij 
de invoering van het integraal vierjarig 
m.a.v.o. (15 536, EK nr. 13c). 

Deze motie wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Het uitgeven en belenen van schat-
kistpapier en het aangaan van geldle-
ningen ten laste van de Staat der Ne-
derlanden in 1980 (Leningwet 1980) 
(15 847); 

Wijziging van de begroting van ont-
vangsten en uitgaven van het Land-
bouw-Egalisatiefonds, afdeling A, 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 582); 

Wijziging van de Stoomwet 
(15 089); 

Wijziging van hoofdstuk I (Huis der 
Koningin) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1977 (15 719); 

Wijziging van hoofdstuk I (Huis der 
Koningin) van de begroting van uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1979 
(verzamelontwerp; eerste wijzigings 
voorstel) (15 711); 

Wijziging van de gemeentewet met 
betrekking tot de vergoeding aan le-
den van gemeentelijke commissies 
voor het bijwonen van vergaderingen 
(15 837). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde zijn de algemene politieke 
beschouwingen over de rijksbegro-
ting voor het jaar 1980 (15 800). 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de algemene be-
schouwing, half februari 1978, over de 
begroting van hetzelfde jaar heb ik in-
gaand op de regeringsverklaring be-
toogd: 

De heer Vermeer (PvdA) 

- dat het kabinet-Van Agt niet het 
passende antwoord was op de verkie-
zingsuitslag van 1977; 

- dat het, wat zijn plannen betreft, 
onvoldoende aansluiting zocht bij een 
aantal belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen en dat het daarop zou 
vastlopen; 

- dat het in zijn uitgangspunten 
steunde op een naar onze mening ach-
terhaalde opvatting inzake de over-
heidstaak in relatie tot de eigen verant-
woordelijkheid van de enkeling. 

Op dat algemene deel van mijn be-
toog, dat poogde iets van de achter-
gronden van ons politieke denken en 
handelen te schetsen, werd toen nau-
welijks gereageerd, bereidheid tot di-
aloog en pretentie van Kamer van re-
flectieten spijt. 

Tijdens onze tweede ontmoeting, 
november 1978, heb ik opnieuw, en 
toen vooral naar aanleiding van Bestek 
'81 geprobeerd het verschil in uit-
gangspunten te markeren. Kern van 
onze kritiek was, dat werd getracht 
structurele problemen met conjunctu-
rele maatregelen te bestrijden. Onze 
kritiek was daarenboven, dat te zwaar 
wordt geleund op het herstel van de 
marktsector. De gedachte achter Be-
stek '81 was om via globale maatrege-
len langs de weg van winstherstel 
meer werk te creëren. Wij twijfelden 
aan de effectiviteit van dat beleid. Wij 
bestreden de ons inziens te beperkte 
opvatting van de Regering inzake het 
draagvlak en de onderschatting van de 
betekenis van de kwartaire sector. 

Intussen zijn wij een jaar verder, 
heeft het Kabinet meer dan de helft 
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Vermeer 

van zijn maximale zittingsduur gefunc-
tioneerd en staan wi j opnieuw voor 
een oordeel over het beleid. Dat oor-
deel is onveranderd: het beleid sluit 
onvoldoende aan op in gang zijnde 
ontwikkelingen, het is vaak aarzelend 
en verwarrend; het is onduidelijk of 
aan bepaalde uitgangspunten nog 
wordt vastgehouden; in enkele opzich-
ten is het beleid verwerpelijk. 

Natuurlijk zijn er delen van het beleid, 
die wi j onderschrijven; bij de behan-
deling van de begrotingen zal dat blij-
ken. Met grondslag, uitgangspunten en 
algemene lijn van dit kabinet zijn wi j 
het echter dusdanig oneens, dat de kri-
tiek overheerst. 

Onze kritiek zal het kabinet niet de-
ren, want 'het heeft een herboren vita-
liteit, heeft alle defaitisme van zich afge-
worpen, is onverwoestbaar, vol spirit 
en voor de duvel niet bang'. Het zijn 
bijna beruchte woorden. Ik heb de in-
druk dat men de cursus assertiviteits-
training van de AVRO heeft gevolgd. 

Den Uyl verweet het kabinet dat 
het depolitiserend werkt. De heer Van 
Agt in antwoord daarop (Handelingen 
Tweede Kamer, blz. 208 en 209) identi-
ficeerde politiseren met zwart-wit den-
ken. Natuurlijk worden in de hitte van 
het politieke debat zaken wel eens 
zwart-wit gesteld, maar politiseren, 
dat wil zeggen voorgesteld en gevoerd 
beleid toetsen op politieke uitgangs-
punten, is een wezenlijk deel van ons 
werk. Als zo'n toetsing leidt tot het 
signaleren van fouten en tekorten is 
dat natuurlijk een eenzijdige, 
vanuit een bepaalde politieke gezichts-
hoek bedreven bezigheid. Wie zich dat 
bewust is, mag bij alle relativering van 
zijn eigen standpunt toch wel degelijk fel 
zijn als hij meent, dat de ander, in dit 
geval het kabinet, op het verkeerde 
spoor zit. Het frappeerde mij , de reac-
tie van de heer Van Agt lezend, hoe-
zeer hij daarbij verviel in de fout, die 
hij de ander aanwrijft, daarmee naar 
mijn opvatting het eigen standpunt te-
veel verabsoluterend. Over twee af-
zonderlijke punten wi l ik, los van de 
hoofdli jn van mijn betoog, iets zeggen 

Het feit dat in de Tweede Kamer een 
motie moest worden ingediend om de 
Regering onder druk te zetten met be-
trekking tot de afhandeling van de 
Sanctiewet is een testimonium pau-
pertatis voor de Regering. Deze han-
delwijze lijkt op wat in Engeland van 
oudsher met 'contempt of parliament' 
wordt betiteld, al was dit deel van het 
parlement niet zonder schuld. Het con 
troversieel karaktervan het ontwerp, 
controversieel in beide Kamers en 
blijkbaar ook binnen het kabinet, mag 

rechtvaardigen, dat wi j niet overhaast 
te werk gaan; wat nu gebeurd is, sug-
gereert in hoge mate vertragingstac-
tiek. 

Is dit geval symptoom van het meer 
algemene verschijnsel, dat de Rege-
ring twijfelt aan de doelmatigheid van 
economische sancties tegen regimes, 
die op flagrante wijze in strijd zijn met 
de erkenning en de handhaving van 
elementaire mensenrechten? En staat 
daarbij de vrees voor verlies van ex-
port niet te zeer voorop? 

Ik denk dan in de eerste plaats aan 
het rapport 'De rechten van de mens in 
het buitenlands beleid' van begin mei 
van dit jaar, ondertekend door de Mi-
nisters Van der Klaauw en De Koning. 
Als document van beschrijvende aard 
is het zeer instructief, maar in zijn con-
clusies, liefst 55 stuks, is het dermate 
genuanceerd, dat mijn éne conclusie 
was: eigenlijk kan in de optiek van de 
Regering nooit met succes worden op-
getreden. Onderschrijft de Regering 
mijn conclusie? Natuurlijk, wi j erkennen 
dat de weg van economische sancties 
een moeilijk begaanbare is, maar waar 
een wil is, is soms een weg mits je hem 
ook wilt gaan. Mijn indruk is, dat de Re-
gering wel eens wat passief is. Als con-
creet voorbeeld herinner ik aan het re-
cente Tweede-Kamerdebat inzake een 
mogelijke olie-boycot van Zuid-Afrika, 
waarbij de houding van de Regering 
wel zeer afhoudend en terughoudend 
was. 

In de tweede plaats maak ik enkele 
opmerkingen met betrekking tot de 
modernisering van de NAVO-kernwa-
pens die kunnen niet gegeven het be-
lang van deze zaak, niet achterwege 
blijven, al zal ik beknopt zijn, wetend 
dat daarover geen enkel nieuw ge-
zichtspunt te geven is. Wat de zaak zelf 
betreft wi l ik refereren aan twee me-
ningsuitingen, die ons zeer aanspra-
ken. De eerste is die van professor Rö-
ling tijdens de hoorzitting op 8 decem-
ber 1978 van de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken en voor Defensie 
van de Tweede Kamer naar aanleiding 
van de Nota kernbewapening van de 
Regering. Röling noemt het uitgangs-
punt, dat de NAVO-wapenmacht 
dient te zijn afgestemd op het geval 
van een bewust ondernomen Sovjet-
aanval op het Westen in navolging van 
Kennan te bizar om geloofwaardig te 
zijn. Als wij niet uitgaan van wat wi j 
nodig hebben om een uitgebroken 
oorlog te winnen, maar van wat nodig 
is om een aanval te doen uitblijven, 
dus van een strategie van 'inoffensive 
daterence', zouden zijns inziens de 
MBFR-onderhandelingen meer kans 
van slagen bieden. 

Röling stelt terecht, dat moet wor-
den gezocht naar een militaire situatie 
in Europa, die de angst in de Sovjet-
Unie vermindert door het duidelijk 
ontbreken van aanvalskracht door 
concentratie op afweervermogen. Dat 
kan eenzijdig door de NAVO worden 
nagestreefd in allerlei graden van in-
tensiteit. 

Verder noem ik de mening van Frank 
Barnaby, Directeur van het Zweedse 
Internationale Vredesinstituut (SIPRI), 
die het angstwekkend verschijnsel sig-
naleert, dat de politici definitief hun 
greep op de technologische ontwikke-
ling van nieuw wapentuig hebben ver-
loren. Wat de politici nog doen, is voor 
noodzakelijk verklaren wat industrie 
en militaire staven, voorop gegaan 
door researchwerkers, ontwikkelen. 
Aan beide kanten hebben de politici 
hun greep op die ontwikkeling verlo-
ren. Hij is daarenboven uiterst scep-
tisch met betrekking tot de bruikbaar-
heid van deze hypermoderne wapens. 
Herinnerend aan de waanzinnige hoe-
veelheid vernietigingskracht, die aan 
beide kanten aanwezig is, is zijn oor-
deel dat alleen publieke actie mogelijk 
een verder afglijden kan voorkomen. 
Hij wijst erop, dat er ook in de Sovjet-
Unie tekenen van bezinning zijn. 

Daarop sluit aan de opvatting van 
CDA-leden als de heer J. de Boer, die 
stelt, dat de introductie van de SS 20 
geen wezenlijk nieuwe situatie in 
West-Europa doet ontstaan, alléén een 
grotere kwetsbaarheid van statische 
militaire en andere objecten als er 
reeds gevochten wordt en wel met nu-
cleaire middelen, dat wil zeggen juist 
in de situatie, dat wij het van de pre-
ventieve werking van de Amerikaanse 
nucleaire veiligheidsgarantie moeten 
hebben. 

Als hij dan concludeert, dat wi j het 
paard achter de wagen spannen, als 
wij een gelijkwaardig militair ant-
woord in West-Europa zouden wil len 
geven, als wi j andere soortgelijke reac-
ties uit CDA-kring horen - waarbij ik ui-
teraard denk aan die van Von Meijen-
feldt op de recente CDA-bestuursver-
gadering - is het wel zeer teleurstel-
lend, als althans de Tweede Kamerfrac-
tie van het CDA door de produktie van 
Tomahawk en Penshing-ll te wil len fiat-
teren, maar de op stelling althans voor-
lopig te wil len blokkeren, een stelling 
betrekt, die de meest betrokken Minis-
ter blijkbaar niet geloofwaardig acht en 
die, hoe respectabel compromissen in 
de politiek soms ook zijn, in dit geval 
een 'flexible response' is om straks op 
het regeringsstandpunt te kunnen over-
stappen. Waar blijven dan de veel belo-
vende uitgangspunten in een zo funda-
menteel probleem als het onderhavige? 
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Maar misschien distantieert de CDA-
fractie in déze Kamer zich van het aan 
de overzijde verwoorde standpunt. Dat 
is wel eens eerder gebeurd. 

De werkloosheid wordt tot dusver 
niet teruggedrongen; de doelstelling 
van Bestek '81, nl. terugdringing tot 
150.000, lijkt verder weg dan toen dit 
stuk verscheen. Als de Minister-Presi-
dent als oorzaak daarvoor de sinds-
dien veranderde omstandigheden 
aanvoert, is dat vanuit zijn gezichts-
punt niet ten onrechte. Wie zoals wi j 
van meet af aan twijfels had over de 
doelmatigheid van de Bestek-aanpak, 
ziet deze echter bevestigd. Juist hier 
rijst de vraag, of ook de Regering zélf 
nog gelooft in de eens gekozen be-
leidslijn. Wat is er van de ombuigings-
operatie overeind gebleven? Haalt de 
Regering de f 10 miljard, welk bedrag 
vanuit de eigen opvatting door ver-
slechterde omstandigheden hoger zou 
moeten zijn? Hoeveel hoger? 

Kan de VVD volhouden, dat na het 
Tweede-Kamerdebat en als resultaat 
van hun interventie, het oorspronkelij-
ke bedrag aan ombuigingen is ver-
ruimd? Kan het financiële gevolg van 
de voorlopig voortgezette bevriezing 
van de kinderbijslag voor het eerste 
kind nog worden meegeteld als de Re-
gering voldoet aan het CDA-verlangen 
om het aldus bespaarde bedrag in de-
zelfde sfeer te besteden? Moet de Re-
gering niet toegeven, dat zij de belas-
tingen per saldo moet verhogen, ter-
wij l verlaging in de bedoeling lag en 
dat het beslag, dat de collectieve sec-
tor op de nationale middelen legt, 
wordt verruimd in plaats van vermin-
derd, zoals zo hoog in het vaandel was 
geschreven, terwijl de arbeidsplaats 
sen-plannen in diverse sectoren een 
uitbreiding van de kwartaire sector in-
houden, waar men toch op zijn minst 
uiterst sceptisch tegenover stond. 

Onmiskenbaar is daarmee opge-
schoven in de richting van beleid, dat 
onzerzijds steeds is verdedigd. De heer 
Van Agt, die zijn winstwerkopvatting 
ziet tanen, probeert dat verlies in winst 
voor zichzelf en het kabinet om te zet-
ten door te spreken van ondogmatisch 
reageren op veranderde omstandighe-
den. Dat lijkt wel aardig gevonden, 
maar geloofwaardig is het niet. 

De Regering heeft impliciet moeten 
erkennen, dat de uitgezette koers niet 
kan worden volgehouden, immers on-
voldoende effect heeft, en verlegd 
moet worden in de richting, die in 
'Werkgelegenheid door solidariteit' 
werd aangegeven. Wees blij dat Uw 
opvattingen alsnog worden gehono-
reerd, zal de heer Van Agt wellicht zeg-

gen. Zégt hij dat ook? Of is het vanuit 
zijn gezichtspunt een retirer pour mieux 
sauter, maar dan weer in dezelfde, naar 
onze mening verkeerde richting? Maar 
onze politieke conclusie is dan, dat dit 
kabinet, dat kwantitatief toch al een 
smalle grondslag had door in zijn beleid 
steeds verder af te raken van wat VVD-
en CDA-meerderheid wilden, ook naar 
de inhoud steeds minder basis heeft, al 
wordt de politieke consequentie daaruit 
natuurlijk niet betrokken. Het zou mij 
trouwens niet moeilijk vallen uit de 
kring van het CDA zelf getuigen op te 
roepen voor deze bij ons levende opvat-
t ing. 

Intussen wil ik ook een stukje eigen 
twijfel demonstreren. Het is immers 
overbekend, dat de ongeveer 200.000 
geregistreerde werklozen moeten wor-
den vermeerderd met een onbekend 
aantal niet ingeschreven werkzoeken-
den en met de enkele honderdduizen-
den die in AAW, WAO en Ziektewet 
vallen, een verborgen werkloosheid, 
zodat werk zou moeten worden gevon-
den voor vele honderdduizenden men-
sen. De in gang zijnde ontwikkeling dat 
steeds meer vrouwen werk zoeken, is 
een ontwikkeling, die zeker zal door-
gaan tot een niveau van landen in ver-
gelijkbare omstandigheden is bereikt. 
Met een stijging van thans 28% naar 
40% van het aandeel van de vrouwen 
in de beroepsbevolking zal in een wat 
verdere toekomst moeten worden ge-
rekend. Daarenboven is er in de ko-
mende 15 a 20 jaar een stijging van het 
aantal mensen tussen 14 en 65, de be-
roepsbevolking. Ik heb hier staan dat 
het om 25.000 mensen gaat, maar ik 
meen dat het er 35.000 moeten zijn. 

Het gaat niet alleen om het reduce-
ren van het officiële werkloosheidscij-
fer met enkele tienduizenden, het gaat 
om het creëren van additionele werk-
gelegenheid voor enkele honderddui-
zenden en het jaarlijks opvoeren van 
de mogelijkheden tot werken van een 
structureel groeiend aanbod. Een 
nieuw probleem is dit niet, in zoverre 
dat ook in de 50-er en 60-er jaren een 
groeiende beroepsbevolking be-
staans- en ontplooiingsmogelijkheid 
moest worden geboden. De omstan-
digheden echter zijn ingrijpend veran-
derd. Ik ken haast niemand die daar 
nog aan twijfelt. 

Als ik nu het betoog van de Minis-
ter-President in de Tweede Kamer lees 
(Handelingen blz. 212) krijg ik daaruit 
de indruk, dat de Regering toch veel te 
optimistische verwachtigen heeft met 
betrekking tot de mogelijkheden van 
de marktsector om het sterk groeiende 
arbeidsaanbod te kunnen opvangen. 

Als inderdaad, wat wij hopen, de ont-
wikkelingslanden geleidelijk verder 
penetreren in de markten van de ont-
wikkelde landen (hun invoeraandeel in 
ons binnenlands verbruik is nu exclu-
sief de aardolie nog nauwelijks 3%; 
vergelijk totaal aandeel exclusief olie 
43,4%), terwijl het aandeel van andere 
lage loonlanden voorlopig zeker niet 
daalt (Oostbloklanden, Zuid-Korea, 
Taiwan), dan staan wij in komende ja-
ren nog voor gigantische herstructure-
ringsoperaties, dat wi l zeggen her-
structurering in de richting van indus-
trie van hoog technologisch gehalte en 
op exporteerbare diensten. 

Met name Tinbergen heeft jarenlang 
niet afgelaten op de noodzaak van her-
structurering te wijzen. Het meest re-
cent deed hij dit bij het eenjarig be-
staan van het Wereldhandelscentrum 
in Rotterdam. De wrijvingsverschijnse-
len, de economische en de sociale, zul-
len enorm groot zijn. Wij zijn nog ab-
soluut niet geëquipeerd om deze op te 
vangen. Aangezien de tertiaire sector 
voor een belangrijk deel ofwel in zijn 
omvang mede wordt bepaald door de 
ontwikkeling in de secundaire- dus 
van de industriële - ofwel verzorgend 
van aard is en daardoor geen autono-
me groeikracht heeft, denk ik toch dat 
de overtuiging van de Regering, zoals 
verwoord in het antwoord van de Mi-
nister-President, beschaamd zal wor-
den. 

Willen wij een groeiende beroepsbe-
volking werk verschaffen, willen wij 
een verdere massale insluizing van 
werklozen in WAO/AAW afdammen, 
dan vrees ik dat de huidige maatrege-
len slechts van marginale betekenis 
blijken te zijn. Willen wij voldoen aan 
de groeiende behoefte van vrouwen, 
ongehuwd en gehuwd, om een werk-
kring te vinden in het maatschappelijk 
leven, een volstrekt gerechtvaardigde 
behoefte en naar onze mening essen-
tieel element van een op emancipatie 
gericht beleid, dan zal dit geheel ande-
re maatregelen vragen dan nu worden 
toegepast. De eigen twijfel, die ik sig-
naleerde zit dan hierin, dat ook wij be-
seffen dat zelfs het arbeidsplaatsen-
plan van de PvdA, ook al acht de Rege-
ring dit te ambitieus en in strijd met 
haar opvattingen, toch maar weinig 
soulaas biedt, gezien de omvang van 
de problematiek waarvoor wij staan. 

De WRR heeft in het bekende rap-
port 'Maken wi j er werk van' (1977) 
nog eens, ten overvloede, gewezen op 
de relatief dalende betekenis van land-
bouw, industrie en wellicht ook van 
delen van de tertiaire sector voor de 
werkgelegenheid. De conclusie van 
dat rapport was, dat het creëren van 
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arbeidsplaatsen in de kwartaire sector 
èn uit een oogpunt van werkgelegen-
heid èn uit een oogpunt van onvervul-
de behoeften wenselijk is. De raad 
drong aan op een kosten-batenanalyse 
om te kunnen vaststellen binnen welke 
grenzen uitbreiding mogelijk is. In de 
reeks 'Voorstudies en achtergronden' 
heeft de WRR kortgeleden een eerste 
poging tot verkenning van de behoef-
ten in een aantal delen van de kwartai-
re sector en hun effect op de werkgele-
genheid gedaan. 

Het is hier niet de plaats de resulta-
ten van die verkenning samen te vat-
ten. Feit is, wat ook te verwachten 
was, dat het in de betrokken sectoren 
om aanzienlijke aantallen gaat, om ve-
le tienduizenden. Ik hoop, dat de Rege-
ring, hoe sceptisch zij ook staat tegen-
over verruiming van deze werkgele-
genheid, toch bereid is aan verdere 
verkenningen en aan de gevraagde 
kosten-batenanalyse te willen werken. 
Wij zullen ons vertrouwd moeten ma-
ken met de gedachte, dat als wi j er niet 
toe wil len overgaan het niet-werken te 
legitimeren een geleidelijke verrui-
ming van het werk in de gezondheids-
zorg, in natuur- en landschapsbeheer, 
in open schoolactiviteiten, in de sport-
beoefening om enkele voorlopig ver-
kende velden te noemen de belangrijk-
ste mogelijkheid is om enigszins het 
hoofd te bieden aan de dreiging van 
een steeds groter wordende werkloos-
heid. 

De Minister-President zal mij natuur-
lijk antwoorden, dat een verdergaande 
stijging van de collectieve lasten niet 
gedoogd kan worden, omdat deze Re-
gering een vergroting van die sector 
ongewenst vindt en omdat een verder-
gaande stijging een inflatoire werking 
heeft. Afgezien van het feit, dat de Re-
gering zelf door de omstandigheden 
gedwongen moet meewerken, zij het 
naar onze mening onvoldoende aan 
verruiming van de werkgelegenheid in 
onderwijs, gezondheidszorg e.d. en af-
gezien van het feit, dat ook deze Rege-
ring haars ondanks een stijging van de 
lastendruk niet kan vermijden, meer 
fundamenteel is, dat een steeds verder 
afglijden naar open en verborgen 
werkloosheid via de opwaartse druk 
op de sociale lasten per saldo hetzelf-
de effect zal hebben. 

Het zal duidelijk zijn, dat ik het met 
de heer Van Agt eens ben als hij in de 
Tweede Kamer zegt, dat enig markton-
derzoek nodig is, maar doe dat dan 
ook, zeg ik. Ik ben het echter oneens 
als hij voor het herstel van de werkge-
legenheid te zwaar leunt op de markt-
sector en stelt, dat verruiming van de 

werkgelegenheid elders geen funda-
mentele oplossing kan geven. Dan im-
mers probeert hij te objectiveren wat 
in wezen een politieke keuze is. 

Ik denk dat hetgeen ons verdeeld 
houdt dieper gaat dan oppervlakkig 
gezien lijkt. Het heeft te maken met het 
soort samenleving, dat wij wensen. In 
een andere studie in de reeks voörstu-
dies en achtergronden van de WRR, te 
weten Consumptieverandering in 
maatschappelijk perspectief worden 
de knelpunten beschreven, waartoe de 
verschuivingen in het consumptiepa-
troon hebben geleid. Het is een buiten-
gewoon interessant - ook politiek ge-
sproken - rapport. 

Wie het hele rijtje in woorden en 
cijfers nog weer eens bij elkaar ziet, 
dat overbekende rijtje van alcoholge-
bruik, roken, milieubederf in al zijn 
vormen en de invloed van deze ver-
schijnselen op de gezondheid in de 
meest ruime zin van het woord en wie 
dan in de slotbeschouwing de stuwen-
de krachten achter deze toch door ie-
der als negatief ervaren verschijnselen 
ziet opgesomd - technische innovatie-
drift, winststreven, reclame, privatise-
ring dat wi l zeggen het willen inrichten 
van een eigen afgescheiden wereldje, 
maar ook het emancipatie- en herver-
delingsstreven, ook dat wordt wel de-
gelijk als een oorzaak voor die verkeer-
de ontwikkeling genoemd, in combi-
natie met groeiende scholing - vraagt 
zich, overschakelend naar het beleid, 
in verwondering af, of de regerings-
nota consument en consumptie van 
september 1979, bescheiden een ter-
reinverkenning genoemd en op het 
eind uit lopend op de vriendelijke invi-
tatie van de Regering op gedachten-
wisseling en op creatieve inbreng, ook 
maar een begin van een antwoord is 
op de vragen die in dat andere rapport 
worden gesteld. 

Wie kan, wie optimalisering van de 
consumptie als beleidstaak ziet en wie 
zo zeer als de Regering doet de voor-
waardenscheppende taak van de over-
heid accentueert, de vrijheid daarbij 
vooropstellend, bij benadering vol-
doen aan die beroemde soberder le-
vensstijl waaraan in CDA-geschriften 
zulke hartroerende passages worden 
gewijd. Maar goed, er is hoop: ook de 
Regering erkent, dat beïnvloedend 
moet worden opgetreden als er zoals 
in het rapport staat, negatieve externe 
effecten zijn. 

Dit zijn effecten die niet alleen op de 
gebruiker, maar ook op anderen door-
werken. Ook moet beïnvloedend wor-
den opgetreden als de produkten een 
'dem-merit ' karakter - nadelige effec-
ten - hebben. Moet de Regering niet 

erkennen dat de externe effecten van 
de consumptie niet bij uitzondering 
negatief zijn en dat het dem-merit karak-
ter van allerlei consumptieartikelen 
helaas zeer veel voorkomend is, zodat 
een veel bewuster beleid nodig is, 
waarbij met voorwaarden scheppen 
werkelijk niet kan worden volstaan? 

De verbinding met mijn opmerkin-
gen over de quartaire sector ligt voor 
de hand. Wij pleiten niet voor een ver-
breding van die sector uit een soort 
hardnekkig hobbyisme. De Regering -
en in het bijzonder de Minister en 
staatssecretarissen van CRM - heeft 
haar hart verpand aan het vrijwill igers-
werk. Wie zal geen waardering hebben 
voor al die mensen, die vaak massa's 
t i jd, energie en inventiviteit stoppen in 
dat werk. Een oplossing voor de on-
vervulde behoeften in de WRR-rappor-
ten genoemd, biedt dit echter niet. 
Vrijwilligerswerk steunt op professio-
neel kader. Voor veel werk zijn zonder 
meer professionele werkers nodig, 
vrijwill igerswerk is voor een aantal 
werksoorten een te onzekere factor, en 
het reservoir is vaak zeer beperkt. 

Kortom, om meerdere redenen zal 
een verdere expansie in de quartaire 
sector; een uitbouw van de open-
school-activiteiten en educatieve net-
werken, meer zorg voor natuur en 
landschap, verbreding van mogelijk-
heden voor recreatie-sport, verrui-
ming van de hulpdiensten voor men-
sen, die op enigerlei wijze in de moei-
lijkheden zitten, grotere zorg voor ons 
mil ieu, voortzetting en mogelijk ver-
groting van stadsvernieuwingsactivi-
teiten en dergelijke, eisen, dat daarin 
meer mensen te werk worden gesteld. 

Willen wi j werkelijk overschakelen 
op minder grondstoffen- en energie-
vretende activiteiten, willen wij werke-
lijk de kwaliteit van het bestaan verbe-
teren door gezondheid en milieu-ver-
slechterende consumptie in te dam-
men, wil len wi j werkelijk streven naar 
een samenleving waarin de verder-
gaande privatisering van het leven 
wordt omgebogen in de richting van 
meer openstaan voor de medemens 
hier en elders, willen wi j de innovatie 
minder richten op de verdere perfecti-
onering van wat al perfect was, maar 
op de vele schreeuwende imperfecties 
in het mil ieu, waarin wij dagelijks ver-
keren, willen wij kortom waarmaken 
wat wi j in onze programma's preten-
deren, dan is een koersverlegging 
noodzakelijk. In dit kader moet ik ook 
zeggen, dat het bijzonder jammer is, 
dat de onder het vorige kabinet uitge-
brachte nota Kunst en kunstbeleid - de 
eerste poging in ons land om grond-
slag en doelstellingen van dat beleid te 
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formuleren - tot dusver nauwelijks 
een vervolg heeft gekregen. 

Wie mijn betoog volgt, kan begrij-
pen dat daarin past een verdere uit-
werking van de toen naar voren ge-
brachte doelstellingen, te weten het 
ontwikkelen en in stand houden van 
culturele waarden, het toegankelijk 
maken van allerlei culturele objecten 
en manifestaties voor meer mensen 
en vooral de vernieuwingen die op dat 
terrein een zo essentieel element zou-
den moeten zijn voor de grensverleg-
ging waarover ik zoeven sprak. 

Een ombuiging van het beleid in een 
richting, die meer perspectief biedt 
voor de bestrijding van bestaande en 
voorkoming van verder stijgende 
werkloosheid en die tevens uitzicht 
geeft op een samenleving waarin de 
accenten verschuiven naar in onze op-
vattingen hoogwaardiger consumptie-
patronen is een langdurige operatie 
die alleen kan slagen als de politieke 
overtuiging voldoende sterk is om de 
acceptatie van de samenleving te win-
nen. Het is immers volstrekt duidelijk, 
dat aan minstens twee voorwaarden 
moet zijn voldaan, namelijk een duide-
lijk herkenbaar streven naar meer in-
komensgelijkheid in combinatie met 
een langdurig voortgezette matiging 
van alle inkomens en uitkeringen en 
vervolgens een beleid dat op het ter-
rein van verdere democratisering een 
open en royaal standpunt inneemt. 
Aan deze voorwaarden kan dit kabinet, 
gezien samenstelling en opvattingen, 
naar onze mening niet voldoen. Ik 
vrees, dat als gevolg daarvan de sfeer 
om tot de door ons gewenste ombui-
ging te komen wel eens langdurig zou 
kunnen verslechteren, met alle gevol-
gen van dien. 

In het voorbijgaan tipte ik even het 
emancipatiebeleid aan. Wij komen er 
bij het beleidsdebat over de CRM-be-
groting zeker op terug, maar ook bij 
deze algemene beschouwing wi l ik er 
iets over zeggen; de betekenis van het 
onderwerp rechtvaardigt dit. Het inte-
resseert ons te weten, wat het lot is ge-
weest van de vele adviezen, die de 
Emancipatiekommissie in haar 5-jarig 
bestaan heeft uitgebracht, welke advie-
zen dus in beleid of beleidsplannen 
zijn vertaald. Is de veronderstelling 
juist dat het resultaat niet indrukwek-
kend is? 

Bij alle waardering die er zeker ook 
bij ons is voor de pogingen van enkele 
bewindslieden om door gerichte maat-
regelen achterstanden - feitelijke en 
juridische - weg te werken, zijn wij be-
slist niet tevreden. De werkloosheid 
onder vrouwen loopt steeds verder op, 

er is een aanzienlijk verborgen werk-
loosheid en steeds meer vrouwen vra-
gen toegang tot de arbeidsmarkt. 

Tal van vrouwen zien uit naar betaal-
de arbeid, vaak ook terugkeer tot be-
taalde arbeid als middel om op een 
voor hen meer bevredigende wijze 
aan het maatschappelijk leven deel te 
nemen. Het openen van mogelijkhe-
den om in die behoefte te voorzien, 
dus het geven van perspectief aan die 
groeiende vraag is een van de belang-
rijkste middelen tot verdere emanci-
patie. Ook al is de integratie van het 
emancipatiebeleid in het totale beleid 
de intentie van de Regering, naar ons 
besef komt daarvan vooral in het ar-
beidsmarktbeleid nog niet veel van te-
recht. De arbeidsbureaus zullen eraan 
moeten meewerken dat meer rekening 
wordt gehouden met de voorwaarden 
waaronder vrouwen werk kunnen aan-
vaarden. Mevrouw Kraaijeveld heeft 
op het congres Vrouw en Arbeid van 
de W A O terecht weer gewezen op de 
verschijnselen die ik ook signaleer. Het 
betoog sprak ons aan. Het moet echter 
worden omgezet in arbeidsmarktbe-
leid. 

Wij twijfelen niet aan de intenties, 
meer aan de concretisering. Met deze 
opmerkingen doe ik geen recht aan 
een onderwerp dat op vele beleidster-
reinen tot maatregelen zal moeten lei-
den, heel concreet en toegespitst zoals 
dat met name in een nota van de Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschap-
pen gebeurde. De met de mond bele-
den gelijkwaardigheid van vrouw en 
man vertoont in onze samenleving 
nog nauwelijks een begin van verwe-
zenlijking, de ongelijkheid is diep ge-
worteld in ons totale patroon van le-
ven, ook in het politieke leven. Hoezeer 
ook een verandering in denken en 
mentaliteit noodzakelijk is, een beleid 
dat op de cruciale punten - dat zijn 
vooral onderwijs en vorming en ar-
beidsmarkt - duidelijk laat zien dat het 
ernst is met het streven naar gelijk-
heid, is de beste manier om denken en 
mentaliteit te beïnvloeden. 

Ik had graag enige opmerkingen ge-
maakt over de innovatienota en de no-
ta over het sectorbeleid. Deze zal ik 
vanwege de tijd laten vallen. Ik sluit af 
met de volgende opmerkingen. 

Zoeven heb ik erop gewezen dat 
naar onze wijze van zien de Regering 
niet erin slaagt, voldoende voorwaar-
den te scheppen voor een beleid, zoals 
ik het schetste. Ik signaleer hierbij pun-
ten die duidelijk klimaat bedervend 
werken. Ik denk dan in de eerste plaats 
aan alle trammelant rond de mogelijke 
beperking van de aftrekbaarheid van 
hypotheekrente. Wij praten dan over 

faciliteiten die mensen met hoge inko-
mens genieten. Welke inkomensgroep 
treffen wi j als wi j het CDA zouden vol-
gen en de grens bij 4 ton zouden leg-
gen? Toch niet de vele tienduizenden, 
die ingeschreven staan als woningzoe-
kenden, die of geen huis hebben, óf 
een slecht of te klein huis bewonen. 
Maar wij moeten beknibbelen op de 
voorzieningen van deze groepen van 
de bevolking. Wie niet begrijpt dat dit 
soort discrepanties klimaat bedervend 
zijn, begrijpt niets van wat er in de 
maatschappij leeft. 

In de tweede plaats is er een punt 
waaraan ik mij bijzonder heb gestoten. 
De Minister-President begon op 10 ok-
tober jongstleden zijn antwoord op de 
algemene beschouwingen in de Twee-
de Kamer met de 100%-stijging van de 
emigratie-aanvragen te memoreren: 
'Niet alleen de miljarden, ook de men-
sen ontvluchten ons land'. Is dat het 
bewijs, dat bezinning op ons maat-
schappelijk klimaat nodig is? Nog af-
gezien van het feit, dat veel oudere 
mensen ons echte klimaat ontvluchten 
- zelfs dit kabinet kan dat niet verbete-
ren - moeten wi j de Duijsen, die eerst 
hun duiten verdienen in dit door hen 
bekritiseerde maatschappelijke kli-
maat niet naar hun door de zon ge-
koesterde belastingparadijzen laten af-
reizen; bederven zij met hun gekanker 
niet ons maatschappelijk klimaat? Nie-
mand maakt zich toch de illusie, dat de 
belastingdruk zodanig verlaagd zou 
kunnen worden, dat deze lieden hier 
zouden blijven; dat zou zelfs Marga-
retThatcher niet lukken. 

Ik denk, dat het rommelen met het 
eigen risico voor een aantal medische 
en verwante verrichtingen op de men-
sen dezelfde indruk zal maken. Zoiets 
zou misschien geaccepteerd worden, 
als eerst een eind zou worden gemaakt 
aan het gebrek aan samenwerking tus-
sen nabije ziekenhuizen met hun kost-
bare doublures in medische appara-
tuur en als een eind wordt gemaakt 
aan het eindeloze perfectioneren van 
voorzieningen, ook als de marginale 
betekenis van het laatste snufje nau-
welijks merkbaar is en als een eind 
wordt gemaakt aan de vaak onaan-
vaardbaar hoge inkomens, die door 
met name specialisten worden ver-
diend. 

Zolang in deze en andere verspillin-
gen zoveel geld wordt gestoken, komt 
het invoeren of opvoeren van eigen ri-
sico niet geloofwaardig over. In wezen 
geldt hetzelfde voor het schonen van 
sociale uitkeringen van oneigenlijke 
elementen. Ook hiertegen zeggen wi j 
niet in alle gevallen en onder alle om-
standigheden neen, maar het komt bij 
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de grote massa vreemd over, als tege-
lijkertijd betrekkelijk weinig wordt ge-
daan aan het wegwerken van onaan-
vaardbare inkomensverschillen. 

In het begin van mijn bijdrage aan 
dit debat heb ik mij kritisch uitgelaten 
over de politieke betekenis van alge-
mene beschouwingen in dit deel van 
de Staten-Generaal. Het is bekend, dat 
onze partij meent, dat deze Kamer in 
ons staatkundig bestel gemist zou kun-
nen worden. Wij weten, dat deze op-
vatting door weinigen wordt gedeeld, 
in ieder geval door te weinig mensen 
om de noodzakelijke grondwetsherzie-
ning mogelijk te maken. Gegeven deze 
situatie zouden wi j een afzien van dit 
soort algemene beschouwingen als 
ook van discussies over de begrotin-
gen en dus een beperking van ons 
werk tot de revisie van door de Twee-
de Kamer aanvaarde wetsontwerpen 
een goede zaak vinden. 

Wij weten dat ook deze opvatting 
onvoldoende steun vindt. Ons neer-
leggend bij de mening van de meer-
derheid leveren wij ons aandeel in de 
debatten en zullen dat ook blijven 
doen, al mag niemand daaruit mogen 
concluderen, dat wi j onze opvatting 
ten principale daarmee prijsgeven. Ik 
heb er geen behoefte aan dit vaak te 
zeggen, maar als voorzitter van de 
PvdA-fractie wil ik dit eenmaal in de 
periode dat ik voorzitter ben gezegd 
hebben, opdat er geen misverstanden 
ontstaan. Uiteraard hoop ik, dat dit de-
bat meer dan vorige malen het karak-
ter van de ons beloofde dialoog zal 
hebben. 

D 
De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op de avond van de eerste 
dag van de algemene politieke be-
schouwingen aan de overzijde ver-
schenen diverse dagbladen met een 
pagina-brede kop: Den Uyl: Kabinet 
ga! Daar er voor het kabinet kennelijk 
redenen zijn geweest om de raad om 
van zijn wachtgeld te gaan genieten, 
niet op te volgen, dient de CDA-fractie 
in deze Kamer met de grootste ernst het 
antwoord te zoeken op de vraag, of dit 
kabinet in 's lands belang moet sneven 
of moet leven. Ik reken het mij tot een 
voorrecht, dat ik opnieuw als woord-
voerder van mijn fractie op mag tre-
den, om een poging te doen deze 
vraag te beantwoorden. 

Voor zover er buiten deze Kamer 
nog belangstelling is voor de debatten 
in dit huis, zal men zich wel afvragen, 
of de sprekers van deze dag tot de or-
de der herkauwers behoren; of de 
CDA-fractie wellicht niet anders is dan 

De heer Van Hulst (CDA) 

een fan-club van het kabinet en of de 
leden van deze fractie zich bij de be-
grotingsbehandelingen zullen gedra-
gen als de ja-knikkers op een olieveld... 

Mijn uiteenzetting zal inderdaad het 
antwoord hierop niet schuldig blijven. 
Maar alvorens hiermede te beginnen, 
wil ik van enkele stellingen uitgaan. 

Het derde jaar is voor een Neder-
lands kabinet altijd het belangrijkste. 
De voorbereiding voor een aantal 
maatregelen moet voltooid zijn; legis-
latief moeten de zaken nu uit de verf 
komen. Ik denk aan een wet op de 
ruimtelijke ordening en aan een wet 
aangaande de politiek. Wij gaan ervan 
uit dat de Regering, ondanks de ener-
gieproblemen, zelf energie genoeg 
heeft om in dit opzicht het begonnen 
jaar met zelfvertrouwen tegemoet te 
treden. Het moet bovendien voor het 
kabinet geen te zware opgave zijn om 
wat de legislatieve produktie betreft 
zijn voorgangers te overtreffen. 

Wij gaan er bovendien van uit dat al-
le Ministers en Staatssecretarissen en 
speciaal de Minister-President met ge-
noeg elan geladen zijn om voor de 
zaak waartoe zij geroepen zijn te knok-
ken. Ik weet niet of zij een assertiviteits-
training of een sensitivity training 
hebben ondergaan. Als het wel een as-
sertiviteitstraining is geweest dan mag 
ik voor zover mij bekend herinneren 
aan de betekenis van assertiviteit. Het 
betekent voor jezelf opkomen zonder 
daarbij een ander te kwetsen of te be-
nadelen. 

Bovendien is een van onze stellin-
gen dat de homogeniteit van dit kabi-

net speciaal op cruciale punten als de-
fensie en de immense financieel-eco-
nomisch sociale problematiek zo groot 
is, dat men in gesloten formatie dit 
examenjaar tegemoet durft te gaan. 

Ik kan mij heel goed indenken dat er 
door de soms striemende kritiek, een 
enkele maal ook van de zijde waarvan 
men het niet in de eerste plaats zou 
verwachten, een moment van ontmoe-
diging ontstaat. Ik moet daarbij aante-
kenen dat deze Regering zich niet de 
luxe kan veroorloven ontmoedigd te 
zijn. Daarvoor is het werkte veel. Wij 
gaan ervan uit, dat de Regering een 
vast vertrouwen heeft in het eigen be-
leid; het vertrouwen dat de ingeslagen 
weg voor land en volk de beste is. Dan 
is het ook niet nodig om voor radio of 
televisie te ventileren: 'als anderen 
menen het beterte kunnen doen, dan 
moeten ze het maar zeggen', want die 
anderen die dat menen, staan al een 
paar jaar in de startblokken. 

Bij mijn voortgaande overwegingen 
mag ik mij , gelet op de brede beschou-
wingen van mijn collega Lubbers, 
waar wij achter staan, duidelijke be-
perkingen opleggen. In hoofdzaak wi l 
ik slechts die zaken aan de orde stel-
len, waar ons volk nogal affectief, ge-
voelsmatig bij betrokken is; dus geen 
zaken waar een deel van ons volk sen-
sationeel bij betrokken is. Dus geen 
aandacht voor quasi-historische sen-
satieromans over 'King Lier'. 

Een problematiek van vrede en vei-
ligheid is nationaal en internationaal 
een zo geladen zaak, dat ik er betrekke-
lijk uitvoerig op moet ingaan; maar ik 
kom niet tot detailkwesties; het gaat 
ons nu uitsluitend om de hoofdli jnen. 
Ik probeer die in enkele punten weer te 
geven, daarbij vooral lettende op de 
spanning tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie, tussen NAVO en 
Warschaupact. Als de veiligheid ter 
wereld geen kind meer is van het ge-
zonde verstand, wordt ze een dochter 
van de afschrikking. Dit laatste is he-
laas in toenemende mate het geval. 
Salt-ll moge de schijn mee hebben, dat 
er in redelijkheid onderhandeld wordt, 
de realiteit is niet anders dan de we-
derzijdse afschrikking. Slechts de mate 
van afschrikking is bij Salt-ll in het ge-
ding. 

Bij de zo emotioneel geladen proble-
matiek van kernwapens in West-Euro-
pa, mag West-Europa de vraag niet 
ontwijken of Amerika opnieuw, en 
voor de derde maal, bereid is om voor 
Europa te sterven; misschien zelfs 
voor de derde maal in één eeuw. Het 
antwoord op deze vraag wordt naar 
mijn stellige overtuiging mede be-
paald door de mate van bereidheid 
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van Europa zelf om offers te bregen 
voor de eigen veiligheid. 

Er is echter ook een punt, dat wi j eer-
lijkheidshalve niet uit het oog mogen 
verliezen en dat ik hier openlijk uit wi l 
spreken; er is namelijk ook een heel 
reëel Russisch trauma. In twee wereld-
oorlogen hebben de Duitse legers op 
gruwelijke wijze toegeslagen in ooste-
lijke richting; alleen in de tweede 
wereldoorlog zijn door oorlogshande-
lingen 20 miljoen Russen omgeko-
men; de angst voor een nieuwe Deut-
sche Wehrmacht is heel diep in de 
Sovjetziel geworteld, te meer daar het 
nazisme steeds tekenen van activiteit 
vertoont. Maar de Sovjet-Unie blijft wel 
in gebreke om haar uitsluitend defen-
sieve bedoelingen voor de gehele we-
reld geloofwaardig te maken. 

Kunnen wi j het door Brezjnev gelan-
ceerde plan tot eenzijdige Russische 
terugtrekking van 20.000 soldaten en 
1000 tanks en mogelijk ook raketten uit 
de DDR dan niet waarderen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij willen 
elk teken van hoop aangrijpen, maar 
wij zetten daarbij ons verstand niet op 
sterk water. Het mag ons toch niet ont-
gaan, dat Brezjnev dit plan wereldkun-
dig maakte tijdens een van de aller-
grootste militaire parades, die de we-
reld ooit zag; en dat laat geen prettige 
smaak achter. 

Een nuchter man als Max van der 
Stoel reisde juist in die dagen naar 
Moskou; er was zeker op de heenreis 
een glimp van hoop in zijn hart. Maar 
toen hij terugkwam moest hij zich met 
een koffer vol pessimisme bij de dou-
ane op Schiphol melden. Zijn conclu-
sies zijn daarvan het onweerlegbare be-
wijs; zij luiden: 

1. Brezjnevs rede diende slechts om 
verwarring te zaaien tussen de NAVO-
landen; 

2. De Sovjet-Unie is in elk geval niet 
bereid tot bevriezing van de produktie 
van haar nieuwe SS-20 raket, waarop 
de NAVO-modernisering eventueel 
een antwoord zou moeten zijn; 

3. Brezjnev heeft de delegatie van 
de Socialistische Internationale, waar-
van mr. Van der Stoel deel uitmaakte 
in Moskou, duidelijk gemaakt, dat de 
Sovjet-Unie 'geen enkele belangstel-
l ing' heeft voor bevriezing van de pro-
duktie van haar nieuwe, op West-Euro-
pa gerichte middellange afstandsraket-
ten van het type SS-20. 

Ook als de NAVO zou besluiten zelf 
nog niet tot 'een antwoord' (met bij 
voorbeeld Pershing II- of kruisraketten) 
op dergelijke Grijze-zonewapens over 
te gaan, maar eerst via onderhandelin-
gen met de Sovjet-Unie tot wapenbe-

heersing te komen, zou dit Russische 
standpunt niet veranderen. 

De Sovjet-Unie is, zo wordt nog eens 
verzekerd, op zichzelf wel bereid in het 
verband van Salt-lll met de VS over 
tactische kernwapens te spreken, zoals 
trouwens in Salt-ll al is afgesproken. 
Van der Stoel noemde de opstelling 
van de Russische president op het stuk 
van de grijze-zonewapens 'hard', soms 
zelf 'dreigend'. Hij had geen enkele i l-
lusie gelaten over de mogelijkheid dat 
de Sovjet-Unie tot beperking of bevrie-
zing van haar SS-20-programma be-
reid zou zijn in onderhandelingen, ook 
niet als de NAVO geen modernise-
ringsbesluit zou nemen. 

In Moskou was het de delegatie van 
de Socialistische Internationale duide-
lijk geworden, dat als Brezjnev over 
vermindering van raketten spreekt, hij 
helaas daarbij doelt op de vervanging 
van de in Wit-Rusland opgestelde ver-
ouderde raketten van het type SS-4 en 
SS-5. Die worden niet in een één-op-
één-verhouding vervangen door on-
der meer de SS-20, maar deze moder-
ne raket is dan ook veel trefzekerder en 
mobiel. 

Het zou wellicht verhelderend wer-
ken als de Regering haar visie gaf op 
de door mij geciteerde conclusies. 
Maar laat de Regering zich niet, door 
een eenzijdig Nederlands standpunt, 
buiten de internationale discussie 
plaatsen. Dat wil zelfs Egen Bahr voor 
de Bondsrepubliek niet. Ook het 
scheppen van een militair vacuüm is 
onverantwoord. 

Uitermate moeilijk lijkt ons ook het 
volgende. Gesteld, dat de NAVO-part-
ners niet op één lijn komen, moeten 
wij dan vrezen, dat de Bondsrepubliek 
inzake de nucleaire bewapening een 
eigen weg zou kunnen gaan? 

De Regering staat intussen voor een 
bijna bovenmenselijke opgave, om in 
deze wereldomspannende problema-
tiek haar weg te vinden. Het gaat hier 
om demonische wapens, waarvan de 
uitwerking elk menselijk voorstellings-
vermogen te boven gaat; het gaat 
om één enorme mondiale holocaust. 
Mijn fractie betreurt het wel, dat de 
laatste ti jd, door een eenzijdige discus-
sie over de kernwapens, nauwelijks 
aandacht meer is voor de perfectione-
ring van enkele conventionele wa-
pens, die nauwelijks onderdoen voor 
bepaalde atoomwapens. 

Er zijn in ons land ook groepen, die 
de opvatting huldigen: desnoods een 
bezetting van welke macht dan ook ris 
keren, dan ooit van de kernwapens ge-
bruikte maken; dus er ook nimmer ge-
bruik van maken als antwoord op een 
atoomaanval. Het standpunt verdient 

zeker respect, maar het leent zich 
moeilijk voor discussie. Men kan er ja 
of nee tegen zeggen. Het is de vraag of 
uit dit standpunt een andere conclusie 
getrokken kan worden dan die der to-
tale eenzijdige ontwapening. Want een 
leger in stand houden, dat doelbewust 
half zo sterk is bewapend als dat van 
andere machten, acht ik eveneens im-
moreel. Bovendien, wat krijgt men te-
rug, als men bij een bezetting zijn vrij-
heid inlevert. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
wil ten aanzien van nieuwe kernwa-
pentaken tot op zekere hoogte het du-
alistische standpunt innemen. Dat zou 
in dit geval betekenen: laat de Rege-
ring maar met voorstellen komen, dan 
zullen wij deze wel beoordelen. Hoe-
wel het dualisme als principe juist is, 
mag en moet er van het parlement ze-
ker in deze materie een sturende 
kracht uitgaan. Juist ten aanzien van 
deze problematiek, die, zoals ik zei, 
een bijna bovenmenselijke opgave im-
pliceert. Maar de Regering mag zich 
niet als boodschappenjongen van de 
Tweede Kamer laten gebruiken. 

Kan onze fractie er gerust op zijn, dat 
deze Regering al het mogelijke doet 
om de kernbewapening, mondiaal ge-
zien, terug te dringen? Is de Regering 
eventueel bereid hiertoe, nationaal ge-
zien, beperkte risico's op zich te ne-
men, en zo ja, waar ligt dan een ver-
antwoorde grens van deze risico's. 
Ligt het binnen de invloedssfeer van 
de Regering om te bevorderen, dat de 
Amerikaanse senaat SALT-II aan-
vaardt? 

Wellicht kan het zin hebben dit ge-
deelte van mijn beschouwingen af te 
sluiten met de woorden, die Paus Jo-
hannes Paulus II op 2 oktober uitsprak 
in de Assemblee van de Verenigde Na-
ties voor vertegenwoordigers van 
meer dan 150 landen: 'No more war, 
war never again! Never one against 
the other, or even one above the other, 
but always with each other'. 

Deze woorden sluiten geheel aan bij 
een oud formuliergebed voor de 
krijgsmacht, dat ik onlangs las: Heer, 
geef dat wij onze wapens nooit gebrui-
ken voor verdediging van de vrede. 
Moge zij uitsluitend dienen tot behoud 
van de vrede. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de 
ontwikkelingshulp. Gelet op de slechte 
economische situatie, had de Regering 
de mogelijkheid kunnen overwegen, 
de ontwikkelingshulp in te korten. Wij 
prijzen ons gelukkig, dat de Regering 
deze mogelijkheid volstrekt heeft ver-
worpen. De nood in de wereld schijnt 
groter dan ooit en in vergelijking met 
vele andere landen, is Nederland nog 
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steeds steenrijk; en in de ontwikke-
lingshulp trekken wi j gelukkig nog 
steeds het voortouw. 

Het valt mij op, vooral bij spreek-
beurten in ons land, dat zelfs politiek 
geïnteresseerde Nederlanders moeilijk 
zicht meer kunnen krijgen op de situ-
aties en verhoudingen in Zuidoost-
Azië. Men ziet niet scherp meer, wie 
er met wie aan het vechten is - ook 
omdat deze volkeren vaak gelijkgerich-
te politieke ideologieën hebben - en 
wie er voor wie op de vlucht is. Politie-
ke leiders aldaar, die vandaag in het 
Westen nog een image van rechtvaar-
digheid hebben, blijken morgen notoi-
re schurken te zijn. 

Maar één ding is voor het Neder-
landse volk absoluut duidelijk: in Cam-
bodja, Laos, Vietnam, Thailand en nu 
ook in Oost-Timor voltrekt zich een 
drama, dat in de wereldgeschiedenis 
zijn weerga niet vindt. Presidenten en 
generaals met voor ons soms onuit-
spreekbare namen zijn er verantwoor-
delijk voor, dat het Cambodjaanse volk 
van 8 miljoen mensen gedecimeerd is. 
Gelukkig is de Westelijke hulpverle-
ning eindelijk op gang gekomen, al is 
deze wellicht voor alle kinderen bene-
den de 5 jaar te laat. Terecht schrijft 
Anthony Lewis: wat zou de reactie van 
de beschaafde wereld zijn geweest, als 
2 miljoen Italianen op het punt ston-
den de hongerdood te sterven, of 2 
miljoen Joden, of miljoenen Russen; 
maar nu gaat het toevallig over Cam-
bodjanen. 

De houding van de Nederlandse Re-
gering ten aanzien van de bootvluchte-
lingen waarderen wij zeer; dat blijkt 
ook uit de reactie van ons volk op een 
t.v.-toespraak van de Minister-Presi-
dent; er wordt 30 miljoen gulden geof-
ferd; wel besef ik dat via de belasting-
aftrek Minister Andriessen hier ook 
een deel van draagt. Nederland heeft 
gelukkig een paar duizend bootvluch-
telingen opgenomen. De eerste signa-
len, die van deze vluchtelingen tot mij 
doordrongen, waren die van grote 
dankbaarheid. Maar vergeten wi j niet, 
dat een van de rechten der democratie 
is: het recht om ondankbaar te zijn. 
Dat recht mist men in een dictatuur. 
Zelfs in onze gezinnen acht ik het een 
irriterende opvoedingsfout, als aan de 
kinderen voorgehouden wordt, dat zij 
nu en later toch zo dankbaar moeten 
zijn voor alles wat de ouders voor hen 
deden. 

Vluchtelingen die vandaag dankbaar 
zijn, kennen morgen precies de rech-
ten van wet en Grondwet. Met grote 
ernst dring ik dus aan op een begelei-
ding tot mondigheid; mensen die uit 
een Zuidoost-Aziatische zee zijn opge-

pikt, zullen toch al bijna onoverkome-
lijke aanpassingsproblemen hebben. 
Met grote ontsteltenis heeft onze frac-
tie kennis genomen van de bruef dezer 
Vietnamezen op 25 oktober j l . gezon-
den aan de Minister-President, waaruit 
blijkt, dat bepaalde begeleiders in Ne-
derland van deze vluchtelingen hen 
pogen te intimideren en te indoctrine-
ren. Als men de Vietnamese regering 
niet prijst, krijgt men zelfs geen wo-
ning. Met grote ernst verzoekt mijn 
fractie de Regering, voor zover deze 
klachten juist zijn, hiertegenover 
scherp stelling te nemen. 

Zeer emotioneel ligt in ons land de 
zaak van de christen-Turken; dat is be-
grijpelijk en tot op zekere hoogte ook 
goed, maar wi j trekken de zaak scheef, 
als wi j aan emotionele reacties de 
kracht geven van een juridische grond. 
Zeer in het kort rust het oordeel van 
mijn fractie op de volgende overwe-
gingen. Op 25 februari 1977 besloot 
het vorige kabinet tot stopzetting van 
de toelating van Turkse christenen. Op 
27 juni 1978 opende dit kabinet op-
nieuw de mogelijkheid om Turkse 
christenen toe te laten. 

Op grond van artikel 15 van de Ne-
derlandse Vreemdelingenwet en op 
grond van artikel 1 van het Vluchtelin-
genverdrag van Genève kan de Neder-
landse Regering vaststellen, of iemand 
die hier een verbli jfsvergunning 
vraagt, in zijn land van herkomst, van-
wege zijn godsdienstige overtuiging, 
op dusdanige wijze gekweld wordt, 
dat hij in Nederland als vluchteling ge-
kwalificeerd kan worden. Het leven 
voor Turkse christenen is in oostelijk 
Turkije soms erg moeilijk, maar voor 
het grootste deel van Turkije geldt, dat 
aan christenen niets in de weg wordt 
gelegd. 

Wij kennen bovendien de uitspraak 
van de patriarch Ibrahim van Midyat, 
Zuid-Oost-Turkije, dat bij de vluchte-
lingen in veel gevallen de economN 
sche motieven zwaarder wegen dan 
de religieuze. Een verhuizing van oos-
telijk Turkije naar het midden of weste-
lijk gedeelte is toch altijd nog eenvou-
diger dan die van Turkije naar Neder-
land. 

Past Nederland een soepeler toela-
tingsbeleid toe aan wet en verdrag 
voorschrijven, dan wordt de vluchte-
lingenstroom weldra een vloedgolf. 
Mensen die niet strikt vluchteling zijn 
moeten wi j weren, opdat wij de echte 
vluchtelingen zoveel mogelijk toe kun-
nen laten. Het siert de Staatssecretaris, 
dat zij in enkele gevallen met mildheid 
gehandeld heeft, maar mildheid is iets 
anders dan een rechtsregel. Als ik in 
sommige, soms ook kerkelijke orga-
nen lees: dit is nu een overwegend 

christen-democratische Regering en 
die gaat zo onbarmhartig met de chris-
ten-Turken om, dan kwalificeer ik dat 
als demagogie. 

Het is zeer toe te juichen, dat elke 
fractie in de Tweede Kamer die zich 
zelf respecteert, beschikt over een 
Midden-Oosten-specialist. Minder ge-
lukkig acht ik het, dat om tot een dus-
danig specialist gepromoveerd te wor-
den, men in zijn oordeelsvorming niet 
gehinderd behoeft te worden door eni-
ge kennis van de Hebreeuwse en Arabi-
sche taal of van de Islamcultuur. 

Ik ben geen Midden-Oosten-speci-
alist, al bracht ik wel reeds in 1948, t i j -
dens het woeden van de eerste oorlog 
tussen Egypte en Israël, een uitgebreid 
bezoek aan die landen, alsmede aan 
Libanon, Syrië en Turkije. Ik bezocht 
toen ook de enorme Joodse vluchte-
lingenkampen op Cyprus, waarvan 
men zich momenteel nauwelijks 
meer het bestaan herinnert. Herhaal-
delijk, in totaal zeven maal, had ik 
daarna de gelegenheid om met vele 
politici in die landen te spreken. De 
problematiek die aldaar aan de orde is, 
beperkt zich mijs inziens in genen dele 
tot de genoemde landen. Ik dacht zon-
der overdrijving te kunnen stellen, dat 
deze problematiek een mondiale di-
mensie heeft. Het gaat wel in de eerste 
plaats, maar niet uitsluitend, om de 
vrede tussen Israël en Egypte, om be-
paalde rechten voor het Palestijnse 
volk en om een door de Arabische sta-
ten voor mensen en goederen geëiste 
ariërsverklaring. Iedereen begrijpt wel, 
wat ik hiermee bedoel. 

Er is een samenhang tussen de situ-
atie in het Midden-Oosten en de emi-
gratie van de Joden uit de Sovjet-Unie, 
én het in Nederland de kop opsteken-
de politiek anti-semitisme én de olie-
dorst van de gehele wereld. Het ziet er 
naar uit, dat men straks alleen nog olie 
kan kopen, als men het bewijs kan 
overleggen, dat men tot de onbesne-
den Filistijnen behoort. De kopers 
moeten dan maar denken: oleum non 
olet: olie stinkt niet. Wie de geschriften 
van Golda Meir 'My life' bij voorbeeld 
en van anderen leest, kan daarin de 
opvatting vinden, dat het bestaan van 
de staat Israël historisch gezien het 
enig juiste antwoord is op Auschwitz. 
Wie een vraagteken zet achter Israël, 
zet een uitroepteken achter Auschwitz. 
Al ben ik het hiermee persoonlijk vol-
strekt eens: ik weet toch ook, dat in 
christen-democratische kring nuances 
van meningen mogelijk - en legitiem -
zijn. 

De erkenning van de staat Israël, de 
facto en de jure, is echter een conditio 
sine qua non voor het gesprek met de 
Palestijnen. Onze fractie erkent niet 
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slechts het recht van het Palestijnse 
volk, maar zij weet ook, dat in 1948, bij 
de oprichting van de staat Israël, de 
wereld een deel van de rekening daar-
van heeft doorgeschoven naar de Pa-
lestijnen. Gelukkig neemt het aantal ls-
raeliërs, dat bereid is met de Palestij-
nen te praten, toe. 

Naast de nood van het Palestijnse 
volk is er op vele plaatsen der aarde de 
nood van het Joodse volk. Ik waardeer 
de tendens van liberalisering ten aan-
zien van de Joden in de Sovjet-Unie. In 
1973 mochten 34.922 Joodse-emigran-
ten dat land verlaten; dat was een re-
cord; dit jaar zullen het er 50.000 zijn. 
Oostenrijk en de Nederlandse ambassa-
de in Moskou hebben zeer veel gedaan 
voor die duizenden emigrerende Jo-
den. 

Uit onze stellingname volgt direct, 
wat wij van deze Regering verwachten 
in de problematiek van het Midden-
Oosten en al wat daaraan annex is. Wij 
weten, dat de Regering ons niet teleur 
zal stellen. Met een zo mogelijk nög 
straffer optreden tegen het Nederland-
se fascisme zal de Regering de dank 
van het gehele parlement oogsten. 
Zijn giften voor de Nederlandse fascis-
tische partijen voor de belasting af-
trekbaar? Als deze vraag bevestigend 
moet worden beantwoord, wil de Re-
gering aan deze situatie dan nog he-
den een einde maken? 

Ik heb 1948 genoemd. De erkenning 
van Israël in dat jaar door beide super-
machten Amerika en Sovjet-Unie was 
het eerste belangrijke punt na 1945 
van internationale politiek, waarover 
deze machten het eens waren. Wij 
moeten nooit trachten, het verleden 
uit te wissen, omdat het niet bij het he-
den past. Op 14 mei 1948 eindigde de 
onafhankelijkheidsverklaring van de 
staat Israël met de woorden: 'Met ver-
trouwen op de rotssteen Israëls zetten 
wij hier onze handtekening'. Na het 
voorlezen van deze verklaring zei de 
rabbijn Fishmann Maimon: 'Gezegend 
zijt gij, o God de Heer, Koning van het 
heelal, die ons in leven hebt gehouden 
en gezorgd hebt, dat wij voortbeston-
den tot op deze dag.' 

Voorlopig zullen de Algemene Poli-
tieke Beschouwingen wel niet com-
pleet zijn, als niet elke fractie het hare 
zegt over Zuid-Afrika. Dus ook van on-
ze kant iets daarover. Het verheugt mij, 
dat ik mij deze keer met instemming kan 
aansluiten bij hetgeen Van Wijnen 11 
oktober j l . in het 'Parool' schreef onder 
de titel 'Apartheid afgeraffeld', waarin 
hij mijns inziens terecht aan de behan-
deling in de Tweede Kamer ondernu-
ancering verwijt. Ik citeer uit dit artikel: 
'De Britse socialist dr. David Owen, mi-

nister van buitenlandse zaken in het 
kabinet-Callaghan, heeft onlangs in 
een kring voor de universiteit van Wit-
watersrand gedemonstreerd, dat men 
de apartheidspolitiek onvoorwaarde-
lijk kan afwijzen en niettemin een open 
oog kan hebben voor de feitelijke ont-
wikkelingen in Zuid-Afrika'. 

In deze éne zin ligt precies het stand-
punt van mijn fractie verankerd: een 
zo scherp mogelijk ageren tégen de 
apartheid, maar elke maatregel van 
verbetering aldaar als een signaal van 
hoop waarderen. Beter dan een eeu-
wig 'neen' tegen alles wat Zuid-Afrika 
heet, dient de Regering haar instem-
ming te betuigen met de afschaffing 
van de 'kleine apartheid', met de toe-
name van de multiraciale sportbeoefe-
ning, met de reeds enkele jaren be-
staande mogelijkheid, dat de universi-
teiten multiraciaal bevolkt kunnen 
worden en met de plannen van premier 
Botha om de beruchte onzedelijkheids-
wetgeving te liquideren. Tevens dient 
onze Regering aan Zuid-Afrika te laten 
weten, dat al deze maatregelen het 
probleem, waarover het gaat, onvol-
doende raken en dat Nederland bij 
dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika, 
genomen in de context van de Ver-
enigde Naties of van de EG, zich niet 
afzijdig zal opstellen. 

Onze fractie sluit zich geheel aan bij 
wat in de Tweede Kamer en in het Eu-
ropese Parlement over de afschuwelij-
ke gijzeling in Teheran is gezegd. Ik 
merk hierover slechts op, dat er histo-
risch gezien een vergelijkbare situatie 
is geweest, namelijk in 1900, in Peking, 
waar door fanatieke religieuze jonge-
ren de gehele gezanten-wijk werd ge-
gijzeld. 

De Duitse gezant Von Ketteler werd 
vermoord en met hem 60 anderen. 
Slechts door ingrijpen van een interna-
tionale troepenmacht, naar ik meen 
onder leiding van Von Waldersee, wer-
den alle andere diplomaten bevrijd. 
Moge ayatollah Khomeiny zich dit his-
torische voorval herinneren. 

Gelukkig kunnen wi j stellen, dat ons 
volk zich nog altijd emotioneel betrok-
ken voelt bij het lot van kind en jeugd. 
In 1900 publiceerde de Zweedse peda-
goge Ellen Key haar geruchtmakend 
boek 'De eeuw van het kind'. Pas jaren 
na 1900 besefte men de diepere ach-
tergrond van haar veel omstreden stel-
l ing, dat kinderen het recht hadden 
hun eigen ouders te kiezen, als die ou-
ders de opvoedingstaak niet aankon-
den. 

Maar sinds Ellen Key twijfelt, althans 
in theorie, niemand meer aan de rech-
ten van het kind. Het lijkt thans wel de 
meest wrange grap die wi j hadden 
kunnen bedenken, om 1979 ui t te roe-

pen tot jaar van het kind; 52 miljoen 
kinderen moeten om hun honger te 
stillen, kinderarbeid verrichten. Wij 
denken verder aan de Cambodjaanse 
kinderen beneden de vijf jaar, en aan 
de honderden kinderen uit de repu-
bliek Congo, die gedurende 7 tot 13 
jaar op Cuba moeten verblijven, en dat 
volstrekt in strijd met het derde lid, ar-
tikel 26 van de Universele verklaring 
van de rechten van de mens. Straks 
vieren wij weer de Olympische Spe-
len; als er één manifestatie is, waar 
uitsluitend de jeugd aan deelneemt, 
dan is het wel de Olympiade. Maar 
men krijgt toch wel een bittere smaak 
in de mond, als men weet, dat aan zo'n 
jeugdmanifestatie landen deelnemen, 
die zelf op de meest flagrante wijze de 
rechten van kind, jeugd en ouders 
schenden. 

De christen-democraat Tindemans 
deelde het Europees Parlement mee, 
dat in 1979 meer dan 17 miljoen kinde-
ren beneden de vijf jaar en 50 miljoen 
kinderen in totaal van honger zullen 
sterven. De Tweede Kamer heeft wel 
uren besteed aan het al of niet toelaten 
van Zuidafrikaanse gehandicapten tot 
de Paralympics, maar zover ik na kon 
gaan bij de behandeling van de begro-
ting van Buitenlandse Zaken met geen 
woord gerept over deze 50 miljoen kin-
deren; partijpolitiek gezien zit daar 
blijkbaar geen brood in, zelfs geen 
brood voor kinderen. Canada heeft 
speciaal voor beleggers een dure gou-
den munt vervaardigd voor het jaar 
van het kind. Het verhongerde kind is 
blijkbaar nog net goed genoeg voor 
ons om er munt u i t te slaan! 

Naast de zorg voor onze jeugd die-
nen wij de bejaarden niet te vergeten. 
Door de merkwaardige leeftijdsop-
bouw van onze bevolking kunnen wi j 
naast het gezegde 'wie de jeugd heeft 
heeft de toekomst' nu met even grote 
stelligheid zeggen: Wie de bejaarden-
oorden heeft, wint de komende ver-
kiezingen. 

Vraagt men zich af, of ons volk ook 
affectief bij het onderwijs betrokken is, 
dan constateer ik, dat dit in afnemende 
mate het geval is; alleen de organisa-
ties maken zich nog druk. De zeer diep 
ingrijpende wijzigingen, die elke nieu-
we minister voorstelt, maken ons volk 
murw. Vele jaren zijn wij bezig ge-
weest alvorens de mammoetwet in te 
voeren; toen deze 2 jaar functioneerde 
verkondigde Minister Van Veen reeds, 
dat de wet geen succes was; de plan-
nen van Minister Van Kemenade lieten 
van de mammoetwet niets heel. 

In Nederland is het blijkbaar moge-
lijk zeer ingrijpende nieuwe schoolty-
pen te introduceren, zonder dat door 
brede maatschappelijke discussies de 
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noodzaak daarvan dwingend bewezen 
is. Voor elk nieuw plan worden experi-
menteerscholen gecreëerd, met als 
enig gevolg, dat de beleidsbeslissin-
gen achter de experimenten aanhol-
len, terwijl de experimenten juist be-
leidsondersteunend moeten werken. 
Onze stelling moet zijn, dat experi-
menten bij het onderwijs niet mogen 
mislukken, want het gaat om de toe-
komst van de kinderen. 

Nog steeds worden leerlingen ge-
dwongen, dat schooltype te kiezen dat 
het best bij hun laagste ontwikkelings-
niveau, de beoogde doorstroming in 
het voortgezet onderwijs is nog steeds 
overwegend stroom neerwaarts; het 
zittenblijversprobleem is schrijnender 
dan ooit. De categorale school schijnt 
niet te voldoen aan de gestelde uit-
gangspunten. Niettemin gaat, vooral 
in de grote steden, de voorkeur van de 
ouders sterk uit naar de categorale 
school. De toekomst van ons gehele 
onderwijs schijnt in hoge mate onze-
ker te zijn en de ouders schijnen het 
wel te geloven. Wij hopen en verwach-
ten, dat het deze Regering zal gelukken 
een stabiliteit in het onderwijs te bren-
gen, die nochtans mogelijkheden tot 
vrije ontwikkeling open laat. 

Onze fractie heeft vertrouwen in het 
onderwijsbeleid. Vanzelfsprekend, ten 
aanzien van een beleid met zoveel fa-
cetten, zullen de meningen hier en 
daar genuanceerd zijn, maar als wij 
het totale onderwijsbeleid van de vori-
ge Regering vergelijken met dat van 
de huidige, dan slaattoch de balans 
ten gunste van de laatste door. 

Er is in de Tweede Kamer al zoveel 
gezegd over de arbeidssituatie, dat ik 
mij thans kan beperken. Nog steeds 
zijn wij van mening, dat hèt cruciale 
punt de arbeidsmarktproblematiek is. 
Wij zijn erkentelijk, dat de Regering, na 
onze uiteenzettingen vorig jaar, hier-
aan grote aandacht heeft geschonken, 
al is het probleem nog lang niet opge-
lost. In de metaalindustrie is sinds 
1960 het tekort aan arbeiders nog 
nooit zo groot geweest. Fokker moet 
orders terugwijzen. De hoge prioriteit, 
door de Regering aan de Werkgele-
genheid gegeven, blijkt onder meer uit 
het additioneel ter beschikking stellen 
van 1,5 miljard gulden voor 1980 glo-
baal verdeeld over: 

gerichte maatregelen ten bedrage van 450 
een arbeidsplaatsenplan 465 
structurele maatregelen bedrijfsleven 400 
extra werkprojecten 200 
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Lands en de Perspectievennota Lim-
burg (PNL) vastgelegd beleid, te weten 
het wegwerken van de boven het lan-
delijk gemiddelde gelegen werkloos-
heid. Nu de marktsector er ondanks 
enige matiging tot nu toe niet in slaagt 
op korte termijn voor méér werkgele-
genheid te zorgen, hetgeen overigens 
niet wil zeggen dat er met minder ma-
tiging niet minder arbeidsplaatsen in 
de marktsector zouden zijn overgeble-
ven, zoekt de Regering compensatie in 
de niet-marktsector met behoud van 
de hoofdlijnen van het in Bestek'81 
aangegeven beleid. Onze fractie blijft 
dat beleid ondersteunen inclusief de 
noodzakelijke matiging en zuivering 
van de collectieve voorzieningen van 
alle elementen, die de verhoudingen 
ten opzichte van de inkomens van de 
werkenden ongewild verstoord heb-
ben. 

Met betrekking tot de herverdeling 
van inkomens dringen wi j er bij de Re-
gering aan op ad-hoc-maatregelen, die 
al jarenlang vooral de middengroepen 
raken, en wi j denken daarbij in het bij-
zonder aan inkomen van modaal ca. 
f 32.500, tot het maximum dagloon 
WAO, ca. f 60.000 per jaar, te voorko-
men totdat een beter inzicht in de bru-
to en netto besteedbare inkomens is 
verkregen door middel van de lopende 
SER-adviesaanvrage. 

In dat verband vragen wi j opnieuw 
aandacht voor de problemen die de op 
zich verdedigbare individuele rechten, 
oproepen bij de verdeling van arbeid 
en inkomen per huishouden. Wordt 
daarbij wel voldoende rekening ge-
houden met de draagkracht per huis-
houden? Is het niet vreemd, dat een 
huishouden met één inkomensbron 
van bij voorbeeld f 60.000 wel f 150 
per procent prijscompensatie moet in-
leveren, maar het andere huishouden 
met 2 inkomens van f 45.000 en in to-
taal derhalve f 90.000 niets? 

Na de debatten in de Tweede Kamer 
is aangekondigd het rapport van de 
Economisch-Technologische Dienst 
van de provincie Noord-Holland. Enke-
le conclusies uit dit rapport zijn reeds 
gepubliceerd. Zij komen op het vol-
gende neer: Vervroegde uittreding 
van werknemers is een omslachtig en 
ondoelmatig wapen in de bestrijding 
van de werkloosheid; in tegenstelling 
tot de algemeen gewekte verwachting 

miljoen 
miljoen 
miljoen 
miljoen 

miljoen voor 1980 

Wij gaan ervan uit, dat bij de sprei-
ding van deze middelen rekening zal 
worden gehouden met het in de lnte-
grale Structuurnota Noorden des 

leidt vervroegde pensionering zelfs tot 
vermindering van het aantal arbeids-
plaatsen. 

De onderzoekers hebben berekend, 
dat er in 1985 vermoedelijk 74.000 
mensen vervroegd uittreden. Meer 
dan de helft, 38.000 van de banen, die 
zij achterlaten zullen verloren gaan. 
Die cijfers gelden voor het gehele land. 
De arbeidssituatie in Noord-Holland, 
waar de onderzoekers voornamelijk in 
geïnteresseerd waren, is aanmerkelijk 
ongunstiger. Van de 16.000 Noordhol-
landse arbeidsplaatsen die in 1985 vri j-
komen door vervroegde uittreding zul-
len er 10.000 verloren gaan. Deze cij-
fers staan in scherpe tegenstelling tot 
de goede verwachtingen, die vooral de 
vakbeweging heeft van vervroegde 
pensionering. 

Ik ga niet te veel uit deze conclusies 
citeren; zij zijn bij de Regering bekend, 
maar de vraag, wat de Regering denkt 
te doen om de VUT-regeling optimaal 
effectief te maken, mag hier niet ont-
breken. Eveneens na de debatten in de 
Tweede Kamer, is het NCW gekomen 
met een plan, dat door NRC-Handels-
blad als 'gedurfd' is gekarakteriseerd. 
Ik acht dit plan op zijn minst een op-
merkelijke bijdrage in de brede maat-
schappelijke discussie over ons gehele 
stelsel van sociale zekerheid. Het 
opent een weg voor arbeidsplaatseno-
vereenkomsten met afspraken over 
aantallen arbeidsplaatsen, mogelijkhe-
den om het ziekteverzuim te beperken, 
bestrijding der arbeidsongeschiktheid 
en wellicht voor een oplossing voor de 
moeilijk vervulbare vacatures. 

Ik behoef dit plan hier verder niette 
releveren - de Regering kent het -
maar een reactie hierop van regerings-
zijde zou ons welkom zijn. Ook de VNO 
is met een plan gekomen om de ar-
beidsmarktproblemen te lijf te gaan, 
het bekende Dossier; FNV en CNV ach-
ten dit plan nauwelijks bruikbaar. Kan 
de Regering ook hierover het hare zeg-
gen? Ik waardeer het zeer dat in deze 
maatschappelijke organen zo intensief 
wordt meegedacht over de oplossing 
van deze problematiek. 

Zeer emotioneel is ons volk betrok-
ken geweest bij de verstoring van de 
arbeidsvrede door stakingen. Terecht 
heeft de Tweede Kamer sterk aange-
drongen op een snel tot stand komen 
van een stakingscode. Van onze zijde 
willen wij daar nog een duidelijk ele-
ment aan toevoegen. Wij menen na-
melijk, dat er grote behoefte is aan een 
scherpe omschrijving van: 'het gebrui-
ken van geweld in een stakingsactie en 
het al of niet toelaatbare daarvan'. Met 
het oog op hetgeen in Rotterdam ge-
beurd is, zouden minstens vier situ-
aties aan zo'n definitie getoetst moe-
ten worden. Dat zijn: 

1. het bezetten van het kantoor van 
de FNV door de stakers; 

2. het inroepen van politiehulp door 
de FNV om het kantoorte ontzetten; 
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3. het dichtbinden van het hek van 
het werkterrein met kettingen, zoals de 
stakers dat deden; 

4. het verbreken van deze kettingen 
met een vorkheftruck door de directie 
van de Shell. 

Is de Regering het met mij eens, dat 
wij over deze punten klaarheid dienen 
te hebben? Wellicht kan de Regering 
morgen reeds een voorlopig - of defi-
nitief - antwoord geven. 

Nog een laatste opmerking over de-
ze materie: Is voor elk stadsbestuur en 
speciaal voor de burgemeester vol-
doende duidelijk, waar de grenzen van 
zijn bevoegdheid liggen? Zo niet, dan 
acht ik het een taak van de Regering 
hiervoor een code te ontwerpen. Wil 
de Regering hieraan voldoen? 

Over enige weken worden hier de al-
gemene financiële beschouwingen ge-
houden. Ter inleiding daarvan wil ik 
slechts een enkele opmerking maken. 
Iedereen weet dat als het om financië-
le problemen gaat, men niet in de eer-
ste plaats bij mij aan de bel zal trekken. 
De begrotingssituatie laat zich als 
volgt samenvatten: 

Overheidsuitgaven - collectieve las-
ten vormen 64% van het nationale in-
komen. Deze worden voor 54% gedekt 
door belastingen, etc. Het verschil ad 
10% wordt voor de helft of 5% gedekt 
door de aardgasbaten, terwij l de rest 
ad 5% van het nationale inkomen het 
begrotingstekort vormt. 

Hoe denkt men hier in de toekomst 
structureel uit te komen met de weten-
schap: 

a. dat de aardgasbaten terug zullen 
lopen te enigert i jd; 

b. dat de thans bestaande verhou-
ding tussen actieve inkomenstrekkers 
en alle niet-actieve inkomenstrekkers 
van 1: 0,6 binnen afzienbare tijd zal 
toegroeien naar 1 :1 , met de daaraan 
gekoppelde sterke collectieve lasten-
sti jging; 

waaraan nog toegevoegd zou kun-
nen worden 

c. dat de omvang van het begro-
tingstekort door deskundigen nu reeds 
als net te hoog wordt beoordeeld; 

d. dat iedereen weet, dat dit niet 
veel langer vol te houden is? 
Over deze zorgwekkende situatie zal 
mijn politieke vriend de heer Terwindt 
namens onze fractie over enkele weken 
spreken. Ik kom tot het slot van mijn 
betoog. Het woord 'bestek' is en blijft 
mede een scheepvaartterm. Het schip 
onder leiding van kapitein Van Agt 
heeft, gezien het noodweer, Bestek '81 
hier en daar wat moeten corrigeren. Wij 
moeten het als een normaal verschijn-
sel waarderen dat de ene regeringsfrac-

tie in de Tweede Kamer suggesties 
geeft om de koers naar bakboord te 
wenden, terwijl de andere regerings-
fractie pleit voor een paar streepjes 
stuurboord. Zoals in een CDA-vergade-
ring is gezegd, wordt daardoor juist met 
de vereiste behoedzaamheid de moge-
lijkheid geboden om op volle kracht 
recht vooruit te varen. Ondanks het 
woeden van vele elementen is e r - a l s ik 
de Regering eens bezie - niemand over-
boord gesprongen, niemand gekiel-
haald en zijn er aan boord geen aanzet-
ten tot muiteri j ; het schip is niet stuur-
loos geworden, nog veel minder gezon-
ken! 

Om die reden mag ik namens mijn 
fractie mijn eindconclusie formuleren, 
waarvoor ik nauwelijks meer woorden 
nodig heb dan de oppositie in de Twee-
de Kamer. Dat eindoordeel luidt: Kabi-
net, ga .... verder! 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Raymond Aron 
noemt zijn pleidooi voor de vrijheid en 
democratie van West-Europa een 'plai-
doyer pour l'Europe decadente'. Hij 
maakt zich dan ook wel zorgen: ' Een 
beschaving die louter berust op genot-
zucht en zo kortzichtig is zich alleen 
met de materiële gevoelens van de 
dag bezig te houden, tekent haar eigen 
doodvonnis wanneer zij alle interesse 
in de toekomst verliest en daarmee te-
vens het historische gevoel dat haar 
zou moeten dragen'. 

In de Europese ecologische bewe-
ging waarmee de PPR is verbonden -
de groenen - wordt wel gesproken 
van 'het koloniseren van de toekomst'. 
Inderdaad wi j maken nederzettingen 
in de toekomst en gebruiken hulpbron-
nen die bestemd waren voor komende 
generaties, voor onze eigen produktie 
en consumptie. Deze instelling is eigen 
aan onze wijze van waarderen van de 
dingen. Als wi j aardgas produceren en 
consumeren, dan neemt daardoor ons 
nationaal produkt toe, maar de ver-
mindering van de totale voorraad 
aardgas wordt niet gemeten. Terwijl 
elke bedrijfseconoom het verschil kent 
en hanteert tussen een balans en een 
verlies- en winstrekening, werkt de na-
tionale economie alleen met een over-
zicht van de lopende resultaten. Mijn 
fractie zou jaarlijks niet alleen een 
energiebalans wil len zien, maar ook 
een helder overzicht van de gehele 
ecologische situatie. Hoe staat het met 
ons water, de natuur en de lucht? Wat 
de economie ziet als vrije goederen 
vertegenwoordigt in feite niet alleen 
voor ons maar ook voor toekomstige 
generaties een grote waarde. 

De heer B. de Gaay Fortman (PPR} 

Het gaat in de tachtiger jaren onder 
meer om de vraag of wij het met een 
hervorming van de markteconomie 
kunnen redden of niet. De beperkingen 
van het ruilwaardebegrip zijn wel be-
kend: slechts dat wordt gemeten wat 
op geld waardeerbaar en voor het indi-
vidu zichtbaar is. Op de onlangs in Ber-
lijn gehouden conferentie van de Club 
van Rome introduceerde Orio Giarini 
een nieuw waardebegrip 'ultilization 
value', gebaseerd op de periode waar-
in van een goed produkt een nuttig ge-
bruik kan worden gemaakt. Het gaat 
daarbij om ons erfgoed: de gehele na-
tuurlijke en culturele ri jkdom, waar-
over wij de beschikking hebben gekre-
gen. Bij elke beslissing in het proces 
van produceren, distribueren en con-
sumeren van goederen en diensten 
moet niet alleen worden gelet op de 
toegevoegde waarde, maar ook op ge-
reduceerde waarde daar waar onze na-
tuurlijke omgeving en onze wijze van le-
ven en samenleven worden geschaad. 

Het zou bij voorbeeld heel goed mo-
gelijk zijn, de b.t.w. bij gelijkblijvende 
opbrengsten te differentiëren naar de 
lengte van de periode waarin een nut-
tig gebruik van het produkt kan wor-
den gemaakt. Deze gedachte vinden 
wij al in de 'Blueprint for survival' van 
Edward Goldsmith. Het wegwerpka-
rakter van onze maatschappij strekt 
zich ook uit tot de ideeën: zij worden al 
weggeworpen voordat er serieus over 
is nagedacht, laat staan dat ermee zou 
zijn geëxperimenteerd. 

Ook in het rapport 'Interfutures' van 
de OESO wordt gesteld, dat zich in het 
menselijke waardepatroon een revolu-
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tie voltrekt: ecologie, participatie en 
andere 'postmaterialistische waarden' 
doen hun intree. 

Tijdens de Algemene beschouwin-
gen aan de overzijde bleek al, dat het 
Interfutures-rapport onze collega's 
niet was ontgaan. Teleurstellend blijft 
het gebrek aan visie van de Regering 
op dit terrein. In de Troonrede wordt 
slechts gesteld, dat wij tevreden moe-
ten zijn met de hoge welvaart die ons 
land al is ten deel gevallen, doch aan 
de mogelijkheden tot bevrediging van 
postmaterialistische behoeften wordt 
voorbijgegaan. Uit de miljoenennota 
blijkt overigens, dat de Regering blijft 
streven naar een groei in de geldeco-
nomie van 2V2 a 3%. Mocht dat lukken, 
dan zal de burger daarvan toch niets 
kunnen merken in de eigen portemon-
naie. 

Het falen van Bestek '81 heeft een 
einde gemaakt aan de illusie van wel-
vaartsvergroting door groei. Alles 
gaat weer op aan het opvangen van 
de negatieve gevolgen van de op groei 
georiënteerde economische beslissin-
gen. Ook een kabinet, dat echt wil be-
zuinigen redt dit niet; daarvoor zijn 
de behoeften aan geldelijke onder-
steuning die zich aan de overheid op-
dringen, te sterk. De PPR-fractie ver-
wijt het kabinet dan ook geenszins dat 
het met Bestek '81 is vastgelopen. De 
verwijten van de oppositieleider aan 
de overzijde, dat het kabinet van een 
politiek van werkgelegenheid via de 
markteconomie op het door hem zelf 
bepleite beleid van schepping van ar-
beidsplaatsen in de quartaire sector is 
overgegaan, doen ons dan ook nogal 
vreemd aan. 

Ons verwijt is een ander: waarom 
volgt op het falen van Bestek '81 geen 
bezinning op het hele economische 
gebeuren? Er is toch genoeg wat de 
Regering aan het denken zou kunnen 
zetten? Aan opvang en bestrijding van 
werkoosheid geven wij jaarlijks 
f 40.000 per werkloze uit. Een behou-
den manjaar in de scheepsbouw kost-
te gemiddeld f 70.000. Kan de financië-
le ruimte, die deze bedragen bieden, 
niet veel beter worden benut? Produk-
tie noch investeringen noch betaalde 
arbeidsplaatsen zijn doeleinden in zich 
zelf. Waar het om gaat, is brood op de 
plank, bevordering van het maat-
schappelijk welzijn en een zinvolle 
ti jdsbesteding. Welnu, in de materiële 
verzorging van de burgers kan van-
daag ruimschoots worden voorzien. In 
de bevordering van het maatschappe-
lijk welzijn en een zinvolle tijdsbeste-
ding ligt de uitdaging voor de tachtiger 
jaren. 

(Het nieuwe toverwoord voor de 
tachtiger jaren is intussen technologi-
sche innovatie. Het is in feite de type-
ring van de periode die achter ons 
ligt.) Wij vinden het bij 'Interfutures', in 
de nieuwe nota van de Minister voor 
Wetenschapsbeleid en onder de poli-
tieke partijen vooral bij D'66. De PPR 
wil het belang van technologische ver-
nieuwing niet ontkennen, doch dan zal 
die moeten worden gestuurd in rich-
tingen die het maatschappelijk welzijn 
bevorderen. Wat doet de Regering 
echter? Een onevenredig groot deel 
van de innovatiegelden wordt besteed 
in de vorm van generieke subsidiëring 
van direkte loonkosten van de re-
search: Dus zonder enige sturing! 

Ik vraag de aandacht van de Minister 
voor Wetenschapsbeleid voor een on-
langs verschenen boek van Orio Giari-
ni en Henri Loubergè, waarin wordt 
gewezen op de verminderende meer-
opbrengsten van de technologie zoals 
die zich nu ontwikkeld heeft, de 'dimi-
nishing returns of technology'. De op 
wetenschappelijk onderzoek geba-
seerde technologie vraagt jaren van 
ontwikkeling en wordt dan niet zelden 
in praktijk gebracht op een moment, 
dat een evenwichtige verhouding tus-
sen vraag en aanbod niet langer verze-
kerd kan worden. Grote overinveste-
ringen kunnen zich voordoen, zoals wi j 
gemerkt hebben bij de synthetische 
garens en vezels. Bovendien komt de 
vernieuwing uit een oogpunt van wel-
vaartsvergroting vaak te vroeg, name-
lijk op het moment dat van een eer-
dere vernieuwing profijt begon te wor-
den getrokken. 

Toepassing van de moderne techno-
logie vraagt ook een vergaande mate 
van specialisatie, produktie op grote 
schaal en economische concentratie, 
hetwelk de industriële structuur in toe-
nemende mate kwetsbaar maakt. Een 
ander gevolg is toenemende gelijkvor-
migheid in de produktie, terwijl misre-
keningen op produktieniveau kunnen 
voorkomen, doordat moeilijkheden bij 
de distributie (die meer dan 70% van 
de totale kosten kan opleveren) niet 
goed werden ingeschat. Dan is er nog 
een voor steeds grotere problemen 
stellend afvalprobleem en ten slotte de 
vraag of de maatschappij de nieuwe 
technologie niet alleen technisch maar 
ook sociaal kan hanteren. 

Een recent rapport van de Unie Bank 
van Zwitserland gaat de perspectieven 
na voor de komende tien tot twint ig 
jaar op de belangrijkste terreinen van 
industriële technologie. Omdat het om 
wetenschappenlijk onderbouwde 
technologie gaat, kunnen wi j vandaag 
zien, wat er straks aan gaat komen. Het 

rapport bevestigt de sombere visie 
van Giarini en Loubergè. Slechts op 
een tweetal terreinen mogen wij nog 
werkelijk grote vernieuwingen ver-
wachten: de microprocessors (chips) 
en de telecommunicatie. Bij de mi-
croprocessor wordt gesteld, dat wij 
hier nog maar aan het begin staan van 
een revolutie. Maar juist hier zullen ve-
len zich afvragen of onze maatschappij 
deze technologische innovatie in soci-
aal opzicht zal kunnen hanteren. Hele-
maal ondenkbaar is dit overigens niet. 

Waarom bij voorbeeld niet een pre-
mie gesteld op al die uitgedachte toe-
passingen van chips, die ook in sociaal 
opzicht als vooruitgang kunnen wor-
den gezien? Onze maatschappij heeft 
weer uitvinders nodig, maar dan voor-
al op het terrein van de sociaal aan-
vaardbare toepassing van technolo-
gische ontwikkelingen. 

De PPR grondt haar hoop dan ook 
niet zozeer op technologische innova-
tie als wel op sociale vernieuwing. Wij 
denken hier in de eerste plaats aan het 
witte circuit. Dat woord behoeft enige 
verduidelijking. Naast de officiële geld-
economie erkennen wi j het bestaan 
van een zwart circuit: geldtransacties 
die buiten de overheidssfeer (fiscaal, 
sociale premieheffing) worden gehou-
den. Met het witte circuit bedoelen wi j 
alle economische activiteiten in het 
niet-gemonetariseerde deel van de 
economie, ook wel onbetaalde sector 
of informele economie genoemd. Het 
witte circuit omvat een groot deel van 
de verzorgingsactiviteiten (vooral 
huishoudelijk werk), het vrijwilligers-
werk (hulpverlening zowel als sociale 
en culturele activiteiten) en de doe-
het-zelf-arbeid. In een binnenkortte 
verschijnen rapport van de studie-
stichting van de PPR wordt becijferd, 
dat het witte circuit 40% van het totaal 
aan economische activiteiten voor zijn 
rekening neemt. 

Het scheppen van nieuwe arbeids-
plaatsen in de quartaire sector (de 
door de overheid gefinancierde dienst-
verlening) kan licht neerkomen op het 
overhevelen van bepaalde activiteiten 
van het witte circuit naar de geldeco-
nomie. Daarmee zou het maatschap-
pelijk welzijn niet gediend zijn. De pro-
fessionele zorg, die de wittejassen-
maatschappij van de professionele 
hulpverleners haar cliënten biedt, 
geeft onvoldoende compensatie voor 
een gebrek aan maatschappelijk mee-
leven. 

Uit onderzoek blijkt dan ook, dat vrij-
will igershulp meer op prijs wordt 
gesteld dan professionele hulpverle-
ning. Lord Beveridge, de grondlegger 
van de sociale verzorgingsstaat in 
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Groot-Brittannië, schreef in 1948 een 
rapport getiteld 'Voluntary Action'. In 
materiële zin, zo meende hij toen al, 
zijn de grenzen van de verzorgings-
staat bereikt. Maar het welzijn van de 
zwakkeren blijft een probleem. Het 
geld voor de verzorging van ouden 
van dagen kunnen wi j wel opbrengen; 
waar het op aankomt is 'to f ind the 
people to lift and carry them', de men-
sen te vinden om hen te dragen en te 
schragen. 

Wat heeft dit alles nu met het over-
heidsbeleid te maken? De staat kan het 
vrijwill igerswerk niet organiseren, 
maar wel stimuleren. Geld dat thans 
gebruikt wordt voor het ondersteunen 
van onrendabele bedrijven in de markt-
economie en voor het financieren van 
nieuwe arbeidsplaatsen in de quartai-
re sector, kan beter benut worden voor 
de financiering van een geleidelijk toe-
nemend basisinkomen, waarvoor 
trouwens ook in ons stelsel van soci-
ale zekerheid een fundament ligt. Het 
is duidelijk dat wij meer dan de fractie 
van de PvdA met de Regering mee-
gaan in de waarde die zij hecht aan 
vrijwill igerswerk, maar wij menen dat 
ter waarborging van de materiële ver-
zorging van een ieder en in het belang 
van een redelijke verdeling van het 
geldinkomen daarvoor dan wel een f i -
nanciële basis moet worden gelegd. 

Wat moet er dan gedaan worden ten 
behoeve van de werkgelegenheid? De 
enige weg die de PPR hier begaanbaar 
acht, is die van de eerlijke verdeling 
van zowel het betaalde als het onbe-
taalde werk. Een nationale geleide in-
komenspolitiek, gericht op matiging 
en vermindering van ongelijkheid, zou 
daarvoor de basis moeten bieden. Het 
kabinet is op dit punt nog niet verder 
dan een adviesaanvrage aan de SER 
voor de raamwet, maar intussen moet 
er wel inkomensbeleid gevoerd wor-
den. Dat gebeurt ook, doch volstrekt in 
strijd met de evenwichtigheid die het 
kabinet zegt na te streven. Terwijl 
ambtenaren en uitkeringstrekkers wor-
den gekort, blijven de beoefenaren 
van vrije beroepen praktisch buiten 
schot. 

Waarom bij voorbeeld is er nog 
geen meerjarenplan voor de afbouw 
van de zogenaamde restpost, of wel 
datgene wat de vrije beroepsbeoefe-
naar meer verdient dan hij volgens 
een omrekensleutel op basis van net-
to-netto-vergelijking zou mogen ver-
dienen? In geen verhouding hiermee 
staat trouwens het inkomensbeleid ten 
aanzien van boeren en middenstan-
ders. Boeren betalen een medeverant-
woordelijkheidsheffing per eenheid 

produkt voor het landbouwoverschot, 
waardoor zij op een duidelijke min-li jn 
terechtgekomen zijn. 

Dit treft met name de kleine boer, 
die niet over de mogelijkheid beschikt 
door investeringen tot een compense-
rende extra melkproduktie te komen. 
Dit laatste geschiedt natuurlijk wel 
door de grote boeren waardoor het be-
leid van de strafheffing in feite vol-
strekt averechts werkt. Zou nu in de 
Europese Gemeenschap niet zo lang-
zamerhand het klimaat zijn gegroeid 
waarin een voorstel tot omschakeling 
van prijssubsidie naar inkomenssubsi-
die kans zou maken? 

De inkomensbasis voor het werk in 
de onbetaalde sector ziet de PPR in 
een geleidelijk toenemend basisinko-
men voor iedereen, dat fiscaal tot 
stand gebracht zou kunnen worden 
langs de weg van een negatieve in-
komstenbelasting. Ons stelsel van so-
ciale verzekeringen zou hiermee geïn-
tegreerd moeten worden. Het is duide-
lijk dat de huidige wijze van financie-
ring van de sociale verzekeringen pro-
blemen gaat opleveren. Bij een herzie-
ning hiervan denken wij niet zozeer 
aan beperking van de uitkeringen als 
wel aan verhoging van de door de ver-
zekerden zelf te betalen premies. 

Voor zover de uitkeringen het mini-
muminkomen te boven zouden gaan, 
moeten de premies door de betrokke-
nen zelf worden gefinancierd. Zeker bij 
de huidige tendens tot toenemende 
zelfverzorging en zelfhulp lijkt een der-
gelijke ombuiging verantwoord. Waar 
het op neer komt is, dat mensen de 
vrije keus krijgen tussen een gemone-
tariseerde en een gedemonetariseerde 
opbouw van hun sociale zekerheid. 

Onze kritiek op het kabinet is, dat het 
slechts de sombere vooruitzichten in 
de geldeconomie signaleert, doch on-
voldoende oog heeft voor de kansen, 
die er liggen in de onbetaalde sector: 
het witte circuit. In zijn boek 'The cults 
are coming' zoekt Streiter de verkla-
ring voor de sterke groei van het secte-
wezen, vooral onder de jeugd, in de 
enorme voorraad idealisme, die onze 
maatschappij ongebruikt laat. Het is 
met name de onbetaalde sector, die dit 
idealisme kan kanaliseren en nieuwe 
mogelijkheden kan bieden voor verho-
ging van het maatschappelijk welzijn 
en een zinvolle tijdsbesteding. 

De PPR ziet de regionale ontwikke-
lingsmaatschappijen in combinatie 
met de gewestelijke arbeidsbureaus 
als de belangrijkste instrumenten voor 
een goede verdeling van de beschik-
bare arbeid in de betaalde sector. Het 
spreekt vanzelf, dat dit een aanzienlijke 
versterking van deze instellingen ver-

eist. In de onbetaalde sector zou de op-
richting gestimuleerd moeten worden 
van plaatselijke werkgemeenschappen 
waarin het vri jwil l igerswerk kan wor-
den georganiseerd en waarin mensen 
tegenover elkaar verantwoording kun-
nen afleggen van hun activiteiten in 
het witte circuit. 

Het is eigenlijk vreemd, dat terwij l 
van VVD tot PPR (partijen die ove-
rigens niet alleen in visie verschillen, 
maar ook duidelijke raakpunten heb-
ben, met name in hun afkeer van cen-
tralistische regeling door de overheid 
en bureaucratie) de noodzaak wordt 
ingezien van ingrijpende hervormin-
gen op het terrein van inkomen en ar-
beid, er in de praktijk zo weinig ge-
beurt. In zijn onlangs gehouden oratie 
in Groningen vraagt Donner zich af, of 
de ontreddering soms haar oorzaak 
vindt in het feit, dat het leven zelf on-
der de staat vandaan loopt. 

Voor de op plaatselijk niveau ge-
wenste creativiteit en flexibiliteit is de 
statelijke bureaucratie te star, terwij l 
het staten-systeem voor de internati-
onale samenleving, die zich ontwik-
keld heeft, niet toereikend is. Decentra-
lisatie naar de regio en versterking van 
supranationaal gezag zullen dan ook 
hand in hand moeten gaan. 

De passiviteit waarmee de wereld 
toeziet hoe in Zuid-Oost-Azië, het Mid-
den-Oosten en Zuidelijk Af rika zich 
menselijke catastrofes voltrekken is 
onaanvaardbaar. Wij hebben helaas 
niet beter dan de Verenigde Naties en 
haar instellingen en zullen alles moe-
ten doen om die te versterken. Te mid-
den van alle machteloosheid vormt de 
rol van UNIFIL in het Midden-Oosten 
een lichtpunt. Voor het optreden van 
het Nederlands bataljon in deze strijd-
macht heeft mijn fractie grote waarde-
ring. De Regering zelf moet inzien, dat 
het voorlopig volstrekt onverantwoord 
zou zijn ons bataljon uit de Libanon te-
rug te halen. Hier moet de Regering 
eerst een eigen besluit nemen, dat ver-
volgens ter goedkeuring kan worden 
voorgelegd aan het parlement. 

Mijn fractie is van mening, dat een 
olieboycot het laatste niet-geweldda-
dige middel is waarmee Zuid-Afrika 
geprest kan worden tot beëindiging 
van de heilloze apartheidspolitiek. 
Voor Zambia, dat zozeer te lijden heeft 
onder de gevolgen van het gezagsva-
cuüm, waarin Zimbabwe sinds 1965 
verkeert, bepleiten wi j een onmiddel-
lijk additionele hulpverlening. Is de Re-
gering bereid direct of indirect behulp-
zaam te zijn bij het herstel van de ka-
pot gebombardeerde bruggen en de 
verbindingswegen van dit van zeekust 
verstoken land met de havens? 
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De zorg waaraan wi j vorig jaar uit-
drukking gaven op het terrein van de 
nucleaire bewapening is intussen al-
leen maar groter geworden. Een geor-
dende chaos. Deze typering geldt wel 
heel in het bijzonder voor de wedloop 
in kernbewapening. Het heersende 
denken op dit terrein is puur para-
doxaal. Ik noem enkele paradoxen. 

1. Het is niet de bedoeling, dat de 
kernwapens gebruikt worden, zo 
wordt de tegenstanders voortdurend 
voorgehouden. Bij gebruik dienen zij 
immers geen redelijk doel. Het gaat 
juist om oorlogsvoorkoming. Maar het 
is ook niet de bedoeling te verzekeren, 
dat ze niet gebruikt worden. Als ieder-
een wist, dat ze nooit gebruikt zouden 
worden, dienden deze wapens even-
min enig doel. Daarom moet het ge-
bruik ervan een mogelijkheid blijven 
en wordt medeverantwoordelijkheid 
aanvaard voor een mogelijke volstrek-
te vernietiging van de schepping. 

2. Als het gaat om de vijand, moe-
ten wij rekenen met het ergste. Massa-
Ie vernietiging van natuur en leven zal 
deze willen aanvaarden in zijn streven 
naar hegemonie. Alleen het besef, dat 
er van de eigen samenleving evenmin 
iets overblijft, kan de vijand weerhou-
den en oorlog voorkomen. Maar als 
het gaat om het uitvechten van conflic-
ten en het bepalen van militaire strate-
gieën dan wordt bij deze krankzinnige 
vijand wel de hoogste vorm van rati-
onaliteit verondersteld. Wie is er nu 
'foolish'? Met zijn denigrerende op-
merking over de Nederlandse opposi-
tie tegen 'modernisering van de kern-
wapens' in Europa heeft de Ameri-
kaanse Minister van Defensie Harold 
Brown zijn gemis aan reële argumen-
tatie getoond. Wij betwijfelen nu des 
te sterker het realiteitsgehalte van de 
theorieën van een geloofwaardige af-
schrikking. 

3. Produktie en plaatsing in Europa 
van Pershing-ll- en Tomahawk-kruisra-
ketten is nodig, volgens een recente 
NAVO-studie, om 'de veiligheid van de 
NAVO te verzekeren en tegelijkertijd 
de Sovjet-Unie te bewegen haar pro-
gramma's te beperken en daardoor te 
komen tot stabielere politieke en mil i-
taire verhoudingen in Europa. Een 
zorgvuldig afgewogen combinatie van 
modernisering en wapenbeheersing 
komt enerzijds tegemoet aan de eisen, 
die het bondgenootschap terwille van 
zijn veiligheid moet stellen en beoogt 
anderzijds een wapenwedloop op dit 
gebied te voorkomen'. Van verbazing 
wrijf je je de ogen uit. De produktie van 
SS-20-raketten door de Sovjet-Unie 
moet ons niet bewegen tot beperking 

van ons programma maar tot aanschaf 
van Pershing-ll- en Tomahawk-kruisra-
ketten. Maar die modernisering van de 
NAVO-wapens zal wel de Sovjet-Unie 
bewegen tot beperking van haar pro-
gramma. En wie gelooft dat? 

4. De wapenwedloop wordt gety-
peerd door statisch denken en dyna-
misch handelen. De vraag of de veilig-
heid verzekerd is, wordt beoordeeld 
naar aantal en soort van de wapens en 
troepen, die NAVO en Warschaupact 
op dit moment hebben. Als wij nu nog 
over het een of andere extra wapen-
systeem konden beschikken dan wa-
ren wij nu veiliger. Daarom bestellen 
wi j dat systeem. Intussen verzekeren 
deskundigen ons, dat die wapenwed-
loop zelf de wereld steeds onveiliger 
maakt en dat het een illusie is te me-
nen, dat al die gevaarlijke wapens 
nooit gebruikt zullen worden. 

Denken wi j wel aan toekomstige ge-
neraties? De ook al door de heer Ver-
meer met instemming geciteerde di-
recteur van het Stockholm lnternati-
onal Peace Research Institute (SIPRI), 
Frank Barnaby, meent dat met de Rus-
sische SS-20 en de Amerikaanse Persh-
ing en Tomahawk-raketten 'de weg 
naar de krankzinnigheid is ingeslagen'. 
Over 'foolish' gesproken! Hij stelt: 

'Het gaat hier om het onbestuurbare 
probleem van de militaire technologie. 
Meer dan de helft van alle weten-
schappers in de hele wereld werkt op 
de een of andere manier mee aan wa-
penontwikkeling. Dat militaire labora-
toriumwerk is al sinds de proeven voor 
de eerste atoombom op Japan een ei-
gen leven gaan leiden. Staat iets 
nieuws op stapel dan volgt automa-
tisch een militaire en vervolgens poli-
tieke en economische rechtvaardiging 
voor produktie'. 

Inderdaad, aan Pershings en Toma-
hawks werd al gewerkt voordat er ook 
maar iets bekend was van SS-20's. Is 
er dan niets wat de autonomie van de 
bewapeningswedloop zou kunnen 
doorbreken? Barnaby stelt zijn hoop 
op de publieke opinie: 'Want zorgelijk 
is het zeker dat de mensen in het zoge-
heten vrije en open Westen nauwelijks 
weten wat er boven hun hoofd hangt. 
Dat geldt in gelijke mate voor de politi-
ci en dat is des te erger'. 

5. Paradoxaal is ook de redenering, 
die gevolgd wordt aangaande een mo-
gelijke invloed van Nederland in de 
NAVO. Invloed kan Nederland alleen 
dan uitoefenen, zo wordt gesteld, als 
het in de pas blijft lopen met de bond-
genoten. Maar als ons land iets heel an-
ders wil dan die bondgenoten, dan be-
tekent in de pas lopen per definitie dat 
ons land geen invloed uitoefent. Zo lij-

ken wi j veroordeeld tot het volgen van 
de besluitvorming door anderen. Is het 
dan zo vreemd te denken, dat het belet-
ten van datgene waar wi j nog iets over 
te zeggen hebben, namelijk de plaat-
sing van raketten in ons eigen land, de 
enige manier is waarop enige invloed 
kan worden uitgeoefend? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij weten 
dat de mogelijkheid van een volstrekte 
vernietiging van de schepping door 
gebruik van kernwapens niet meer kan 
worden weggenomen. Dat is wat Von 
Weizsacker bedoelde toen hij sprak 
van 'Mit der Bombe leben'! Wat wij te 
verantwoorden hebben, is de plaats 
van de kernwapens in het thans ge-
voerde beleid. 

De PPR wijst, zoals bekend, elke 
vorm van afschrikking met kernwa-
pens af. De heer Van Hulst zei zoeven 
dat er mensen zijn die zelfs, als zij met 
atoomwapens zouden worden aange-
vallen, niet bereid zijn er een terug te 
gooien. Ik ben er zo een en ik zou de 
heer Van Hulst willen vragen of hij dan 
wel bereid is, die bommen eventueel 
te gebruiken. Waaraan ontlenen wij 
het recht te beslissen, dat in het geval 
van massale vernietiging hier ook de 
burgers van Kiew in ondraaglijk lijden 
hun leven moeten verliezen? In aan-
sluiting op het gebed van de heer Van 
Hulst zou ik willen zeggen: de vrede 
kan ook niet met deze wapens worden 
verdedigd; zij dienen uitsluitend tot 
vergelding. 

Een alternatief veiligheidsbeleid be-
gint met een radicaal neen tegen de 
dreiging met kernwapens. Wat ons bij 
de plannen tot modernisering het 
meest bezwaard is de volstrekte ver-
vlechting van conventionele en nucle-
aire middelen zoals generaal Von Me-
ijenfeldt helder heeft uiteengezet. Pas-
sages over een terugdringen van de 
rol van kernwapens kunnen na een 
dergelijke 'modernisering', meent hij 
beter niet meer in parti jprogramma's 
worden opgenomen. Het atoompaci-
fisme verliest dan zijn zelfstandig be-
staansrecht. De samenleving kan nog 
slechts kiezen tussen een volledig pa-
cifisme, waarop zij in haar organisatie 
en mentaliteit onvoldoende is voorbe-
reid, en voorbereiding op de atoom-
oorlog. 

Primair moet het regeringsbeleid 
verantwoord worden in de Tweede Ka-
mer. Zo is het ook in deze kwestie. De 
besluitvorming, zoals die aan de over-
zijde plaatsvindt, behoeft hier niet nog 
eens overgedaan te worden, doch in 
deze principiële en diep ingrijpende 
kwestie maken wij een uitzondering. In 
dezelfde bewoordingen waarin de 
PPR-fractie aan de overzijde dit heeft 
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gedaan, vragen wi j onze medeleden in 
de Kamer een afwijzend oordeel uit te 
spreken over de zogeheten moderni-
sering van de kernbewapening in Eu-
ropa. Ik heb dan ook de eer, mijnheer 
de Voorzitter, een motie ter zake in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden B. de 
Gaay Fortman, Trip, Van Waterschoot, 
Nagel, Vonk-van Kalker, van Kleef en 
Oskamp wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene politieke be-
schouwingen over de rijksbegroting 
voor 1980; 

van mening, dat kernbewapening om 
velerlei redenen onaanvaardbaar is; 

van mening, dat het van het hoogste 
belang is thans wezenlijke stappen te 
zetten in de richting van een terugdrin-
gen van de rol van kernwapens, opdat 
een kernwapenvrije wereld dichterbij 
komt; 

spreekt als haar mening uit, dat het on-
gewenst is in Nederland nieuwe kern-
wapens te stationeren en tot kwalita-
tieve of kwantitatieve uitbreiding van 
het kernwapenarsenaal in Europa over 
te gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt EK nr. 24 (15 800). 

De vergadering wordt van 13.05 uur 
tot 14.05 uur geschorst. 

D 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Een 
jaartal kan iets fascinerends hebben. 
Hebben we eerst jarenlang over het 
'magische jaar 2000' gesproken, thans 
zijn de tachtiger jaren ' in ' . Geen poli-
tieke discussie of dit decennium 
wordt genoemd. Verre toekomst is het 
niet; over 34 dagen treden we die ja-
ren in. Waarom ineens die grote be-
langstelling voor dit decennium? Wij 
zijn dan met zijn allen de 'nieuwe tach-
tigers'. 

Wat is er aan de hand? Ik zou niet 
wil len zeggen, dat we een crisis door-
maken, wèl dat we een omslag, een 
kentering beleven en wèl dat er in 
sommige opzichten van een breukvlak 
sprake is. In dat laatste geval is voor 
een gezonde overleving van het nieu-
we decennium wel enige creativiteit 
en verbeeldingskracht nodig. Er moet 
dan een brug geslagen worden om 

Mevrouw Van Someren-Downer (VVD) 

niet in een gat te vallen, dat een gevolg 
kan zijn van ontwikkelingen, die we te 
weinig voorzien en niet in de hand krij-
gen. 

In de jongste historie terugkijkend, 
kunnen we constateren dat er in de 
geschiedenis van de mens geestelijk 
nog nooit zoveel met die mens is ge-
beurd. Men zou een uitzondering kun-
nen maken voor de renaissance. Er zijn 
echter duidelijke verschillen: de ont-
wikkeling voltrok zich toen over een 
langer tijdsbestek en de invloed be-
perkte zich toen tot een dunne boven-
laag. Men dacht vroeger zeker ook wel 
eens na over de toekomst, maar dan 
gold het meer de zeer nabije toekomst. 
Onder meer door de snelle ontwikke-
ling van de techniek houdt de mens van 
nu zich intenser bezig met de vraag: 
Hoe laat ik deze wereld aan mijn kinde-
ren achter? De discussie over kernener-
gie bewijst dit. Nergens uit de literatuur 
blijkt, dat vroeger dergelijke essentiële 
vragen een grote rol speelden. 

De mens van vóór de industriële re-
volutie was duidelijk heden-gebonden. 
De vraag naar de toekomst ging niet 
veel verder dan de vraag of er morgen 
brood op de plank zou zijn. Het was de 
jonge Marx, die als eerste een breuk-
punt in die tijd constateerde. Hij zag 
zich zelf op de drempel van een uniek 
historisch tijdperk: voor het eerst -
en zijns inziens ook voor het laatst - in 
de geschiedenis van de mensheid zag 
hij de kans voor het individu om zijn ei-
gen ti jd te 'overspringen'. Hij bedoelde 
daarmee, dat het individu toen de kans 
kreeg de krachten, die hem een be-

paald gedragspatroon opdrongen, 
te overwinnen en vrij te handelen. Vrij 
handelen betekent: niet handelen on-
der de druk van situaties, die men niet 
onder controle heeft. De mens van de-
ze tijd wenst, althans wanneer hij be-
wust leeft, de gevolgen van de nieuwe 
technologie te kennen en zo mogelijk 
te beheersen. De onrust daarover be-
schouwen wij dan ook als positief. Die 
onrust moet dan wel uitmonden in een 
zakelijke discussie. Er staat heel wat 
voor onze deur. 

Wij kunnen ook met enige spijt te-
rugzien. Nog niet zo lang geleden, na 
de Tweede Wereldoorlog, dacht men 
zeer begrijpelijk allereerst aan de op-
bouw van het land. Het toekomstden-
ken van toen betrof een korte termijn, 
Zorg om het milieu bij voorbeeld, 
stond op een laag pitje of was er niet. 
We spoten met DDT; dat verjoeg zo 
snel het ongedierte. Kunstmest zorgde 
voor meer eten, industrialisatie voor 
meer werk. Het was de eurofie van de 
rokende schoorsteen. De mens van 
toen - voor een deel zijn wij dat ove-
rigens zelf - was nauwelijks tot afwe-
gen bereid of in staat. 

Er kwam een omslag. Niet van de 
ene dag op de andere, maar globaal in 
het decennium, dat dezer dagen achter 
ons ligt. Nu hebben wij onze twijfels, 
nu willen we weten, wat er gaat ge-
beuren, welke processen wi j zelf in 
gang zetten. Dat brengt de politieke dis-
cussie op een hoger plan of, voorzichti-
ger gezegd, het kan die discussie op 
een hoger plan brengen. 

Bij ontwikkelingen die ons sterk aan-
grijpen, zullen actiegroepen trachten 
hun visie te onderstrepen. Dat is op 
zich zelf positief. Het is negatief als 
door manipulatie of door eenzijdige 
voorlichting de mening van een groep 
of een deelbelang niet meer geprojec-
teerd wordt tegen de achtergrond van 
andere meningen en andere belangen, 
of tegen het algemeen belang, voor 
zover dat omschrijfbaar is. 

Een volwassen democratie eist goed 
opgeleide burgers, die deelbelangen 
kunnen zien in hun waarde en relativi-
teit. Vandaar, dat voor de toekomst het 
onderwijs optimaal moet zijn. Goed 
onderwijs is daarom de belangrijkste 
opdracht in de jaren '80, omdat anders 
onze democratie kan degenereren en 
op den duur niet meer overleeft. 

Wat zijn nu de uitdagingen van '80? 
Voor de komende jaren en eigenlijk 
reeds voor nu zijn dat het energie-
vraagstuk, veiligheid en de vrede in de 
wereld, een afnemend vertrouwen in 
ons geldstelsel, wantrouwen met be-
trekking tot de vraag, of er voldoende 
arbeid zal zijn, onbekendheid met de 
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gevolgen van automatisering, en de 
nieuwe communicatietechnieken. 

Onzekerheid bestaat er, vaak angst 
voor de meest nabije toekomst. We 
zijn op weg naar een multiraciale sa-
menleving. Onderweg daarheen ont-
staan er fricties. We hebben te maken 
met een dalend aantal geboorten. De 
vraag rijst of er straks niet te weinig ac-
tieven zijn. 

Niet alles is kommer en kwel. Wij le-
ven in dit land nog redelijk, al beseffen 
we dat we veel aan het aardgas te dan-
ken hebben. Onze economische situ-
atie is, al is voorzichtigheid zeker op 
zijn plaats - denk aan de waarschuwin-
gen van Witteveen en Van den Beid -
beter dan een jaar geleden. Daarover 
straks meer. 

De nieuwe mens, wel eens afge-
schilderd als een luie consument, te 
beroerd om te werken, is heel wat be-
wuster, weerbaarder, actiever dan 
sommige nieuwe filosofen, of wat 
daarvoor doorgaat, beweren. We moe-
ten onszelf niet in de put laten praten; 
we moeten waakzaam zijn en met goe-
de oplossingen komen. Positief bij de 
mensen van nu is een toenemend mi-
lieubesef. Onze milieuminister, de eer-
ste bekwame in zijn soort, kan daarop 
inspelen. Dat verwachten wij van hem, 
maar hij doet het ook. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
voert een actief minderhedenbeleid. In 
liberale ogen is het zeer essentieel een 
beleid te voeren, dat ook voor hen, die 
tot een minderheid behoren, een 
menswaardig bestaan in ons land mo-
gelijk maakt. We hebben veelal reeds 
te maken met een tweede generatie. 
Terug gaan zij niet; zij moeten hier in-
burgeren. Het is goed, dat de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen ho-
ge prioriteit geeft aan onderwijs aan 
anderstaligen. Het gaat niet aan dit ka-
binet te verwijten, dat het de proble-
men maar over zich heen te laten ko-
men. 

Toch moeten we stilstaan bij een 
paar klemmende vragen, die voor de 
naaste toekomst heel belangrijk zijn, 
om onze vrijheid te behouden, en dan 
doel ik op die vrijheid, die dankzij een 
beheersing van de situatie niet in on-
vrijheid verkeert. Kunnen wij de juiste 
beslissingen nemen? 

Een voorbeeld: Er wordt wel ge-
zegd, gevreesd, dat automatisering tot 
verontmenseli jking leidt. Optimisten 
verwachten dat automatisering juist 
humanisering en individualisering kan 
bevorderen. Uitermate geestdodend 
werk kan meer dan reeds gebeurt door 
computers gedaan worden. Het werk, 
dat overblijft, kan zinvoller worden. De 

computer kan niet wat een mens kan, 
althans niet hetzelfde. Zijn sterke kant 
is het routinematige uitvoeren van al-
garitmen, dat bij ons nooit in die om-
vang kan functioneren. Wij mensen 
daarentegen kunnen associëren, ana-
lyseren en creatief zijn. Dat is nu net 
niet de sterkste kant van de computer 
of van welke machine dan ook. Mijn 
fractiegenoot Zoutendijk hield daar-
over onlangs een inleiding voor de Re-
gionale Raden voor de Arbeidsmarkt. 

De werkloosheid, onderwerp van 
grote zorg voor ieder kabinet, speciaal 
van dit kabinet, dat overigens met 
moedige en niet altijd populaire voor-
stellen is gekomen, kan tot gevolg 
hebben, dat wi j te zeer focussen op het 
behoud van arbeidsplaatsen zonder 
ons daarbij voldoende af te vragen, of 
uit een oogpunt van menselijke kwali-
teit een arbeidsplaats wel behouden 
dient te worden en ook of er wel men-
sen te vinden zijn, die bereid zijn die 
arbeidsplaats te vervullen. Wordt in de 
werkloosheidsproblematiek ook be-
trokken het dalend aantal geboorten? 
Zal er op korte termijn een tekort aan 
werknemers komen? Zou de werkloos-
heid kunnen verdwijnen of minimaal 
worden, zelfs met verdere technologi-
sche ontwikkelingen? Wordt het geen 
tijd deze complete problematiek in on-
derling verband te bezien? Het zoge-
naamde 'baby-daal; het omgekeerde 
van de geboortenpiek van na de oorlog 
verschijnt in 10 a 15 jaar op de arbeids-
markt. Hoe ziet het kabinet, de Minister 
van Economische Zaken bij voorbeeld, 
dit samenhangend probleem? 

De vooruitgang heeft voor sommi-
gen iets angstwekkends. Dat kan lei-
den tot een vlucht in, en het ageren 
voor, minder op kennis gericht onder-
wijs, terwijl juist kennis vrij kan maken. 
Die angst kan ook leiden tot een keuze 
voor een meer primitieve levenswijze. 
Er is hier en daar sprake van een zich 
vernieuwende progressiviteit, die in 
feite anti-verlichtingstendensen en als 
zodanig behoudende trekken vertoont. 

In de omslag, of zo men wil op het 
breukvlak, moeten wi j het juiste mid-
den zien te vinden. Het komt ons voor, 
dat radicalisme niet de ware oplossin-
gen brengt. Er moet een verstandig 
milieubeleid gevoerd worden. Goed 
onderwijs met erkenning dat onder-
wijs enerzijds ter ontplooiing van de 
mens dient, maar anderzijds de moge-
lijkheden geeft aan de mensen tot het 
verrichten van arbeid en tot zelfver-
werkelijking. Dat is voor menselijk ge-
luk zeer essentieel. Dat betekent, dat 
het kennisniveau niet mag dalen. Het 
doet ons daarom zo'n genoegen, dat 
de Ministervan Onderwijs en Weten-

schappen met name voor de kwaliteit 
van het onderwijs grote aandacht 
heeft. Het kernenergiebeleid zal noch 
een innige omhelzing, noch een totale 
afwijzing mogen zijn. 

De jaren '80 zullen de jaren worden 
van de mensen van het midden, van 
verstandige mensen met een warm 
hart. Jaren van de redelijke oplossin-
gen. Het mogen niet de jaren worden 
van de polarisatie en de opgeklopte te-
genstellingen, die vaak na analyse nog 
schijntegenstellingen blijken te zijn ook. 
Vele politieke discussies gaan daaron-
der gebukt, de politici zelf ook, denk ik. 

Wie in een democratie zijn vrijheid 
wil behouden, wie zelf wil kan ont-
dekken, waar die vrijheid begrensd 
moet worden, omdat anders de vrij-
heid van anderen wordt aangetast, 
dient over een behoorlijke kennis te 
beschikken. Wie die kennis in zijn 
jeugd niet kon of mocht verwerven, 
wordt nu, dankzij de volwassenenedu-
catie daartoe in staat gesteld. Deze Mi-
nister van Onderwijs heeft als eerste 
dit tot één van de voornaamste doel-
stellingen van zijn beleid gemaakt. Wij 
wensen hem daarbij succes toe, en 
hebben een vraag: Zou het niet ver-
standiger zijn geweest de open univer-
siteit te integreren in de volwassenen-
educatie? Het lijkt ons een samen-
hangend geheel. In dit verband is de 
vraag gewettigd, of de onlangs geno-
men beslissing met betrekking tot de 
open universiteit wel een rijpe beslis-
sing was. Waarom moest deze beslis-
sing nu genomen worden en waarom 
heeft het kabinet er niet de voorkeur 
aan gegeven om, wat ons logisch lijkt, 
dit probleem in het totaal beeld van de 
volwasseneneducatie te plaatsen? 

Sprekend over de volwassenenedu-
catie op grote schaal kom ik als vanzelf 
op de rol, die automatisering daarbij 
zou kunnen spelen. Juist bij deze vorm 
van onderwijs lijkt ons dat uiterst zin-
vol. Veelal wordt beweerd, dat auto-
matisering, computerbegeleid onder-
wijs, gebruikmakend van telecommu-
nicatie in twee richtingen, het onder-
wijs dehumaniseert. Wij geloven dat 
niet. Het zou ons inziens juist kunnen 
betekenen, dat er meer tijd overblijft 
voor de individuele begeleiding, voor 
meer persoonlijke aandacht, wanneer 
datgene wat geprogrammeerd gege-
ven kan worden, niet door mensen on-
derwezen behoeft te worden. 

Ik •. ~et wel, dat mij, zo sprekend, te-
gengeworpen kan worden, dat de 
meeste talenpraktica, een eerste begin 
van geprogrammeerd onderwijs, 
voor een zeer groot deel op een kost-
bare mislukking is uitgelopen. Wij heb-
ben het gevoel, dat de oorzaak van de 
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mislukking niet gezocht moet worden 
bij de praktica zelve, maar in het feit, 
dat de onderwijsgevenden niet de ge-
legenheid hebben gehad, althans vol-
strekt onvoldoende, te leren hoe met 
de apparatuur om te gaan, onderwijs 
te geven. Wij zouden èn bij de oplei-
ding van onderwijsgevenden èn bij de 
nascholing speciale aandacht aan ge-
programmeerd onderwijs willen ge-
ven. Het kabinet ziet volwassenenedu-
catie als een volwaardige sector ziet 
naast het primair, secundair en tertiair 
onderwijs. 

Ik zou daar twee vragen bij willen 
stellen. Zou het niet denkbaar zijn de 
lengte van de leerplicht anders te be-
naderen? Een ieder, die op een zeker 
moment niet verder wil leren, daar 
geestelijk niet toe bereid of in staat is, 
zou een soort tegoed moeten krijgen, 
waarmee hij of zij later kan aankloppen 
bij een instelling van volwassenenedu-
catie. Ik ben zelf jarenlang voorstand-
ster geweest van verlenging van de 
leerplicht, maar ik ben steeds meer het 
gevaar gaan zien van een zodanige de-
motivatie bij te lang gedwongen on-
derwijs, dat ik mij ben gaan afvragen, 
of het voor de toekomst niet beter is 
aan een variabele leerplicht te denken 
met een daaraan gekoppeld recht later 
weer onderwijs te volgen. 

Een dergelijk recht op onderwijs, 
waar men in jongere jaren feitelijk 
recht op had, zou gratis beschikbaar 
moeten zijn. Daarnaast zal er een 
groep zijn, die ten gevolge van verou-
dering van kennis of nieuwe maat-
schappelijke behoeften opnieuw on-
derwijs zou wil len volgen. Afhankelijk 
van de situatie waarin men verkeert, 
de Minister formuleert het zeer nauw-
keurig in zijn memorie van toelichting 
op de begroting van O en W zou een 
bijdrage gevraagd kunnen worden. 

Wij zijn er verheugd over, dat er 
voor het hoger onderwijs een geïnte-
greerde wetgeving tot stand komt, ge-
richt op een samenhangend stelsel 
van wetenschappelijk en hoger 
beroepsonderwijs. Er wordt met grote 
voortvarendheid gewerkt om orde te 
brengen in het wetenschappelijk on-
derwijs. In grote lijnen spreekt het 
voorstel ons aan. 

Dit geldt ook voor de regelingen, die 
in de beleidsnota Universitair Onder-
zoek worden voorgesteld. Nog nim-
mer was het zo kostbare en ongrijpba-
re terrein van het universitair onder-
zoek onderwerp van een beleidsnota. 
Het verheugt ons, dat er nu aanzetten 
zijn gegeven om tot een hoognodige, 
betere beheersing van het universitair 
onderzoek te komen. 

Dit brengt mij op een kwestie, die ik 
al eerder hier heb aangesneden, toen 
meer toegespitst op de kennis omtrent 
de revalidatietechnieken. Is het niet de 
hoogste ti jd om de internationale uit-
wisseling van wetenschappelijke ken-
nis te institutionaliseren? Op het ogen-
blik wordt dat ons inziens nog te veel 
overgelaten aan het initiatief van uni-
versiteiten en individuele hoogleraren, 
hoe bewonderenswaardig en nuttig 
ook. Het komt ons voor, dat veel geld 
en energie gespaard zou kunnen wor-
den, als de uitwisseling meer gericht 
en geïnstitutionaliseerd zou plaatsvin-
den. 

Bij de medische wetenschap zou het 
ook nog mensenlevens kunnen spa-
ren, indien ti jdig hoogwaardige kennis 
uitgewisseld zou worden. Nu is men 
afhankelijk van één ondernemende 
hoogleraar bij niet minder dan de 
vraag, of men het er levend 
vanaf brengt of niet. Dit is nu beslist 
iets, waarbij Nederland als gidsland 
kan optreden en het voortouw kan ne-
men. Graag zie ik een antwoord tege-
moet op deze vragen, die uitermate 
belangrijk zijn; het kan echt om leven 
of dood gaan. Om ieder misverstand 
te voorkomen, ik weet reeds, dat er 
een schriftelijke uitwisseling plaats 
vindt via publikaties en via congres-
sen, maar die is niet gericht noch geïn-
stitutionaliseerd. Er bestaat geen supra-
nationaal orgaan, waar alles terecht 
komt en tot iets dergelijks zouden wij 
wel moeten komen. 

Bij een betere onderlinge samen-
werking op wetenschappelijk gebied -
internationaal - kan er, ik ben daar ze-
ker van en weet de Minister van Ün-
derwijs aan mijn zijde, een verminde-
ring van het aantal dierproeven het ge-
volg zijn. Ik kan - met grote moeite -
aanvaarden, dat die proeven nodig 
zijn, maar dieren behoeven in Neder-
land niet te lijden voor iets, dat elders 
al is uitgevonden en c'at gebeurt op 
het ogenblik wel. Ik waardeer het, dat 
Minister Pais een half miljoen gulden 
ter beschikking heeft gesteld ter ver-
mindering van het aantal dierproeven. 

Als de beschavingsgraad van een 
samenleving afgemeten wordt aan de 
wijze waarop de mens met het door 
hem overheerste dier omgaat, dan 
loopt Nederland inderdaad nu al voor-
op. Laten wi j op die weg verdergaan 
in het belang van mens en dier. 

Bij een inventarisatie van de proble-
men, die in het negende decennium 
van de 20e eeuw op ons afkomen, 
worden wi j het eerst geconfronteerd 
met de nieuwe communicatietechnie-
ken. Wij hebben het gevoel, dat die 
een uitdaging vormen, nog groter en 

moeilijker -zeker sociaal-cultureel -
dan het hele energievraagstuk. Je zou 
over sociaal-culturele t i jdbom kunnen 
spreken. 

De satelliet-televisie komt en vele 
zeer geavanceerde communicatietech-
nieken, waarmee de mens nog moet 
gaan leren leven. Dat de satelliet er 
komt, staat vast. Nederlands bekend-
ste ruimtedeskundige, drs. Chriet Titu-
laer, zet in het blad Intermediair van 28 
september j l . uiteen, hoe ver men 
technisch al is en hoe ver Nederland 
commercieel al-geïnvolveerd is in de 
ontwikkeling van satelliet-televisie. Ik 
heb daar zeker geen bezwaar tegen. 
Als iets er onherroepelijk aan komt, 
dan is het alleen maar goed voor onze 
werkgelegenheid, indien Nederlandse 
bedrijven betrokken zijn bij de ontwik-
keling. 

De bijdrage van Nederland is, verge-
leken met andere Europese landen, 
overigens opvallend hoog. Ik betreur 
dat zeker niet, maar de satelliet is niet 
primair een economisch object. Het zou 
niet de eerste vraag moeten zijn, hoe 
Nederland op het materiële vlak moet 
reageren; het zou voor de hand liggen, 
dat wij ons gaan buigen over de sociale, 
de culturele, de educatieve gevolgen. 
Het lijkt ons een uitstekend idee van de 
Regering om aan de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid advies 
te vragen over een te voeren geïnte-
greerd mediabeleid van de overheid op 
lange termijn in het licht van de techni-
sche ontwikkeling. Te lang werd de 
komst van de satelliet als een Jules Ver-
ne-achtig verhaal schouderophalend af-
gedaan. Overigens, zelfs Jules Verne 
heeft in vele opzichten gelijk gekregen. 

In het voorwoord op het NOS-jaar-
verslag constateert NOS-voorzitter 
Erik Jurgens, dat de voor omroep ver-
antwoordelijken nog steeds lijden aan 
een zogenaamde 'bestel-fixatie', waar-
door er van een constructief en creatief 
inspelen op de nieuwe mogelijkheden 
weinig terecht komt. 

Het staat wel vast, dat de op ons af-
komende ontwikkelingen gevolgen 
moeten hebben voor het Nederlandse 
omroepbeleid. Als wi j ruwweg de om-
roep, daar versta ik dan de radio en t.v. 
onder, twee hoofdfuncties toekomen, 
die van informatiebron met tevens 
educatieve doeleinden en die van 
huisbioscoop, dan is een niet al te ge-
waagde conclusie, dat de functie van 
huisbioscoop door de satelliet-televi-
sie zal worden overgenomen. Als bij 
voorbeeld Radio Télé Luxembourg in 
staat zal zijn de beste fi lms op te ko-
pen, als - wat men verwacht - onderti-
teling in een ontelbaar aantal talen 
mogelijk is, zodat men zijn eigen taal 
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kan kiezen, dan heeft men eigenlijk 
daarvoor de eigen televisie niet meer 
nodig. Dit betekent niet dat de Neder-
landse televisie dan tweederangsamu-
sement moet brengen. Het betekent 
ook niet dat Nederland - met ove-
rigens niet gering talent - helemaal 
Nederlandse produkties moet gaan 
maken op het gebied van amusement. 
Het betekent dat wij eindelijk die tele-
visie voor educatieve doeleinden en 
informatie kunnen gaan gebruiken. 

De Nederlandse omroep - en trou-
wens niet alleen de Nederlandse - z a l 
dus een andere richting moeten in-
slaan. Tegenover de grootschaligheid 
van het internationale aanbod en 
tegenover de overvloed van amuse-
ment of f i lms, moet een goed aanbod 
van relevante informatie komen. Veel 
meer dan voorheen kan omroep geïn-
tegreerd worden in het onderwijsbe-
leid, met name bij de volwassenene-
ducatie. Hoe paradoxaal het ook klinkt, 
juist dan zal de regionale omroep de 
beste kansen krijgen. Dan komt er 
ruimte voor meer regionale program-
ma's. Via regionale omroep is het ove-
rigens ook mogelijk de burger bij het 
gebeuren in zijn omgeving te betrek-
ken. Dan kan hij heel nauwkeurig ken-
nis nemen van alle voors en tegens 
van bepaalde plannen, die men met 
hem of zijn omgeving heeft. Dan kan 
het mooiste communicatiemedium 
waarover de mens ooit heeft beschikt, 
inderdaad voor cummunicatie ge-
bruikt worden. Het is overigens wel 
jammer, dat er kabelsystemen aange-
legd zijn, waarbij geen rekening is ge-
houden met het technisch al lang mo-
gelijke tweerichtingverkeer. 

Het zal duidelijk zijn, dat wij het juist 
in het licht van de zojuist door mij ge-
noemde ontwikkelingen betreuren, dat 
men zo afwijzend blijft staan tegen-
over regionale omroepreclame. Juist 
plaatselijke, wat kleinere ondernemin-
gen kunnen die uitstekend gebruiken 
en de regionale omroep kan een ge-
zondere financiering krijgen. Zou de 
Minister voor CRM in het licht van de 
nabije toekomst niet nog eens op deze 
mogelijkheden, ik zou zelfs zeggen 
noodzakelijkheden, willen studeren en 
liefst adequaat reageren? Ik hoor 
graag welke visie op en voornemens 
met het omroepbeleid, tegen de ach-
tergrond van nieuwe technologische 
ontwikkelingen, het kabinet heeft. 

Niet in het gat vallen, betekent nu 
een creatief en constructief denken 
over de toekomst van de omroep en 
geen 'bestel-fixatie', maar een fixatie 
op de mens van de toekomst. Dat zijn 
we eigenlijk zelf al. Het gaat niet eens 

alleen om onze kinderen, het gaat ook 
om ons. Wanneer is het antwoord van 
de WRR te verwachten en hoe denkt 
de Regering met het rapport te opere-
ren? Wordt het een brede maatschap-
pelijke discussie, zoals bij de kernener-
gie? Het onderwerp lijkt me er belang-
rijk genoeg voor. De tijd van 'Het loopt 
zo'n vaart niet' is echt voorbij. 

De satelliet komt eraan en de kabel 
is er al, althans in een groot deel van 
ons land en binnenkort in ons hele 
land. Mijn politieke vriend Wim Keja 
uit de Tweede Kamer heeft terecht in 
zijn nota 'Van Grottekening tot Satel-
liet' betoogd, dat de kabelnetten voor 
meer zaken kunnen worden gebruikt 
dan voor het uit de lucht plukken van 
radio en t.v. De netten kunnen dienst-
baar gemaakt worden voor zieken- en 
bejaardenbewaking, nieuwsvoorzie-
ning door plaatselijke bladen en bevei-
liging van gebouwen. Men ziet dat de 
techniek kan vermenselijken, als wi j er 
maar goed mee omgaan. Dat is in onze 
handen. Wat zijn de plannen van het 
kabinet? 

Wie zegt, dat we in de tijd van mas-
sacommunicatie leven, zou ik wil len 
zeggen: die tijd moet in wezen nog ko-
men. Daar is wel enige sturing bij no-
dig. We hebben de laatste decennia al 
een information-boom meegemaakt, 
maar die is nog niets bij wat er komt. 
De Omroepwet is gebaseerd op te ver-
delen schaarste. Nu de schaarste dank 
zij de techniek opgeheven wordt, is het 
tijd ons te bezinnen op een geheel 
nieuwe wetgeving. Voor mijn fractie 
betekent dat onder meer een beleid 
ten aanzien van viewdata, dat niet 
meer behoeft te verschillen van een 
beleid ten aanzien van kranten en 
weekbladen. Is het kabinet dat met ons 
eens? 

Ik heb met genoegen geconstateerd, 
dat er een nota van Staatssecretaris 
Koning 'Organisatie en informatie-
voorziening: instrumenten van be-
stuur' is verschenen en dat, blijkens de 
toelichting van het Wetenschapsbud-
get 1980 Minister van Trier ook aan-
dacht gaat schenken aan de informa-
tieverzorging ten behoeve van weten-
schap en technologie. De opmerkin-
gen in deze Kamer op 30 januari j l . ge-
maakt - onder meer door mijn fractie-
genoot Zoutendijk - bij het beleidsde-
bat over Algemene Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat hebben blijkbaar 
effect gesorteerd. Toch blijf ik mij zor-
gen maken over de chaotische en on-
gecoördineerde ontwikkelingen op dit 
terrein, zowel tussen de departemen-
ten onderling als tussen de hogere en 
lagere overheid. Het wordt hoog t i jd, 
dat vorm en inhoud gegeven wordt 

aan een de gehele overheid omvat-
tend informatiebeleid! 

Een andere grote uitdaging is de 
energie. De nieuwe communicatie-
technieken noemde iksociaal-cultu-
reel nog ingrijpender, dan de energie-
problematiek. Daar dienen technische 
oplossingen voor gevonden te wor-
den. Met belangstelling heb ik kennis 
genomen van de nota Energiebeleid 
van Minister Van Aardenne. Het stemt 
tot voldoening, dat in deze nota veel 
aandacht wordt besteed aan de nood-
zaak tot en de mogelijkheden van 
energiebesparing. In de onlangs ver-
schenen nota 'Energie tot 2000' van de 
Teldersstichting wordt het besparings-
beleid op één lijn gesteld met het veilig-
heidsbeleid, zoals dat tot uitdrukking 
komt, enerzijds in het defensiebeleid, 
anderzijds in dijkverzwaring, afsluiten 
van zeegaten, enz. Hieruit volgt wel, 
dat wi j aan een goed energiebespa-
ringsbeleid een zeer hoge prioriteit 
toekennen. Energiebesparing is echter 
niet genoeg, helaas. Praktisch alle des-
kundigen zijn het erover eens, dat on-
danks alle besparingen een verdere 
groei van het energieverbruik te ver-
wachten is. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat 
een sterke uitbreiding van de olie-in-
voer om politieke redenen weinig aan-
trekkelijk is. Onze afhankelijkheid van 
een klein aantal, politiek soms weinig 
stabiele, olie exporterende landen zou 
er te sterk door toenemen, terwijl bin-
nen niet te lange tijd ook de grenzen 
bereikt zullen worden van wat tech-
nisch te produceren is. Binnen afzien-
bare tijd zullen zon, wind en andere al-
ternatieve energiebronnen geen grote 
bijdrage aan de energievoorziening 
kunnen geven. Er zal derhalve gekozen 
moeten worden tussen een groot-
scheepse toepassing van kolen met al-
le daaraan verbonden problemen en 
toepassing op grote schaal van kern-
energie, met alle hieraan verbonden 
problemen. Het spreekt vanzelf, dat 
beide alternatieven in de brede maat-
schappelijke discussie uitvoerig aan 
de orde moeten komen. 

Mag ik in dit verband vragen, hoe de 
Regering denkt over de suggestie in 
het rapport van de Teldersstichting om 
de in te stellen stuurgroep te doen 
functioneren als een wetenschappelijk 
hof onder leiding van een rechter, zo-
dat een zo groot mogelijke onafhanke-
lijkheid wordt bereikt. 

Wij kunnen op het ogenblik niet 
heen om de problemen rondom de de-
fensie en de gehele buitenlandse poli-
tiek. In de hele discussie over de mo-
dernisering van de NAVO-bewapening 
wordt eigenlijk betrekkelijk weinig 
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aandacht geschonken aan de rol van 
en de reacties in de BRD. Twee scena-
rio's zijn denkbaar. Indien de kleine 
landen niet con amore meedoen zou 
West-Duitsland zich met Parijs kunnen 
verstaan en zouden de grote mogend-
heden verder uitmaken, wat er in 
West-Europa gaat gebeuren. In dit ver-
band is het interessant dat Giscard het 
rapport der drie wijzen onder tafel 
wenst te houden en voortgaat met zijn 
politiek van een extra claim voor de 
grote mogendheden. Het is niet on-
denkbaar, dat een toenadering tussen 
Parijs en Bonn Europa zal behoeden 
voor een andere, veel ernstiger ont-
wikkeling. 

Het tweede scenario: Ik doel hierbij 
op de discussies over de Duitse her-
eniging. In Nederland hoort men daar 
nauwelijks over spreken, maar de bui-
tenlandse pers besteedt er plotseling 
vrij veel aandacht aan. Ik noem in dit 
verband de artikelen in The Observer 
van 21 oktober en in Die Zeit van 19 ok-
tober. De verklaring van Brezjnew over 
terugtrekking van een aantal tanks en 
militairen wordt daar uitgelegd als een 
begin van een groot Russisch vredes-
offensief, dat tot doel zou hebben 
neutralisatie van Duitsland in een 
overgangsperiode van twintig jaar, via 
uittreding van de DDR uit het War-
schaupact en van de BRD uit de NA-
VO. De motieven voor een dergelijk 
Russische politiek zouden gelegen zijn 
- d e heer Van Hulst sprak er al o v e r -
in de enorme angst die men in de 
Sowjet-Unie heeft voor een West-
Duitsland, dat een grote say heeft in de 
atoombewapening van het Westen. 

In maart van dit jaar vond in Berlijn 
onder auspiciën van het Aspen-insti-
tuut een conferentie plaats over de 'Fe-
deral Republic of Germany: its Role in 
World Affairs'. Niemand minder dan 
Helmut Schmidt nam de moeite, daar 
aanwezig te zijn en de discussies over 
de hereniging te volgen. Het voor-
naamste thema was détente, twee dé-
tentes: die tussen VS en Sovjet-Unie 
en die tussen de beide Duitslanden. 

Enerzijds kan men stellen dat er in 
West-Duitsland steeds minder mensen 
wonen die het oude, verenigde Duits-
land hebben gekend. Anderzijds moet 
men niet de sentimenten onderschat-
ten die bij de Duitsers leven, ledere fa-
milie heeft wel mensen aan de andere 
kant van het IJzeren Gordijn. Daarom 
gaat het niet aan, hieraan volledig 
voorbij te gaan, als wij over Europese 
politiek spreken. 

Wie gemakshalve, omdat nadenken 
over het ondenkbare zo onervarend is, 
aanneemt dat ertoch geen nucleaire 

alliantie tussen Parijs en Bonn tot 
stand zal komen, vergeet de zeer se-
rieuze voorstellen van Alexandre San-
guinetti en generaal b.d. George Buis. 
Deze voorstellen hebben een discussie 
in Frankrijk losgemaakt en felle Sov-
jet-reacties uitgelokt, beide zeer begrij-
pelijk. 

Wie zo'n ontwikkeling niet wi l , moet 
ook als Nederlander bereid zijn, mee te 
praten over gezamenlijke modernise-
ring van de nucleaire middellange af-
standsverdediging. Onvoldoende aan 
defensie besteden, is geld weggooien 
en, wat erger is, mensenlevens riske-
ren, tenzij men ervan uitgaat, dat de 
buren het wel opknappen, maar zo cy-
nisch heb ik niemand horen spreken. 

Ik vraag mij naar aanleiding van de 
debatten aan de overzijde af, of er bij 
de tegenstanders en twijfelaars wel 
voldoende wordt beseft, dat de over-
gang van mutual assured destruction 
naar de hard target kill capability bete-
kent, dat het mogelijk is een niet ge-
heel, maar op essentiële plekken ver-
woest Europa in handen te krijgen. Het 
is een afschuwelijk onderwerp, maar 
wi j kunnen er nu eenmaal niet om-
heen. 

Nu de grote atoomparaplu onbruik-
baar is geworden, moeten wi j komen 
tot een lager niveau van bewapening. 
Doorslaggevend, maar nog weinig ge-
hoord argument daarbij is, dat onze 
huidige wapens onvermijdelijk op on-
ze eigen hoofden of op die van onze 
bondgenoten neer zullen komen, als 
wi j bij de eerste aanval een paar hon-
derd kilometer zouden worden terug-
geworpen, wat zeer waarschijnlijk is. 
De reeds door de eeuwen heen zo ge-
plaagde Polen lopen dan ook nog ge-
vaar. De nieuwe wapens echter zou-
den terechtkomen in Rusland zelf en 
betekenen dus een veel grotere disin-
centive. Bovendien richten deze wa-
pens zich op de tweede en derde aan-
valsgolf, waardoor de kansen het te 
overleven voor onze legers belangrijk 
groter worden. 

Op een door mijn fractiegenoot Van 
Tets bijgewoonde conferentie in Wash-
ington noemde de ex-assistent secre-
tary of defense, Sullivan, SALT-II inte-
ressant, maar toch een deelprobleem. 
Hij betoogde daar, dat SALT-II de zaak 
niet werkelijk afremt, maar dat de 
open vraag, waar het om gaat, is: 
Gaan de Russen door met dit tempo 
van bewapening, nu zij reeds voor lig-
gen? 

Historici weten, dat Russen van na-
ture geen aanvallers zijn, maar waar-
om dan een zo overmachtige offensie-
ve atoommacht? Waarom die koorts-
achtige bouw van een vloot? 

Dit brengt mij op een nieuw aspect 
van het Russische machtsdenken. De 
marine is relatief het meest gegroeide 
krijgsmachtonderdeel, zij is tevens het 
enige onderdeel van de Russische 
krijgsmacht, dat niet in dezelfde mate 
als land en luchtmacht de verschrik-
kingen van Wereldoorlog II heeft mee-
gemaakt en dat dus eerder geneigd zou 
kunnen zijn een oorlog te riskeren. 
Daar komt dan nog bij, dat de invloed 
van de marineleiding duidelijk is toe-
genomen in de totale besluitvorming. 
Dat blijkt uit de realisering van diverse 
wensen van die groep. Hier ligt een 
duidelijk gevaar, zeker na het overlij-
den van Brezjnew, wanneer dan ook. 
Het is volstrekt onzeker, wat er dan in 
de Sovjet-top gaat gebeuren. 

In de hele Russiche politiek zit histo-
risch gezien eigenlijk niets nieuws. 
Mijn politieke vriend Bolkestein heeft 
daar in de Tweede Kamer uitvoerige 
aandacht aan besteed. Ideologieën 
worden in de beoordeling van de bui-
tenlandse politiek nog altijd overschat. 
Wij herinneren ons nog de verbazing 
over het pact Hitler-Duitsland en Sta-
lin-Rusland. Men is weer verbaasd. Als 
Rusland toenadering zoekttot Chili. 
Men zegt dan: Maar ideologisch klopt 
dat toch niet! ? Maar buitenlandse po-
litiek heeft maar zelden met ideologie 
te maken, maar alles met macht. De 
Sovjet-Unie is net zo imperialistisch 
als het Rusland van de Tsaren. Zij wen-
sen een suprematie om politieke druk 
te kunnen uitoefenen. Het Kremlin ge-
looft niet serieus, dat het Westen aan-
valt, maar wil politieke macht. Het 
moet koel rekenen met de krachtsver-
houdingen in de wereld, er daarbij re-
kening mee houdend, dat er zich pro-
blemen kunnen voordoen in Oost-Eu-
ropa en in Centraal-Azië. Het gaat niet 
alleen om Europa. 

Maar welke bedoelingen men in het 
Oosten ook heeft, West-Europa kan 
zich niet veroorloven het af te laten 
weten, leder mens zou het geld voor 
defensie voor mooiere doelen willen 
gebruiken, maar het getik van de para-
plu van Chamberlain op de keien van 
München klinkt nog na in onze hoof-
den. Zo zal zeker bij de Russen het 
trauma van de Duitse inval nog levend 
zijn, maar erkenning van beide ont-
slaat ons niet van de plicht adequaat te 
reageren. 

Zo historisch bepaald de Russische 
politiek is, zo historisch bepaald is de 
hier en daar in Nederland waar te ne-
men neiging tot neutralisme. Wie her-
innert zich niet de in de wind geslagen 
waarschuwingen over een nadere 
Duitse inval in mei 1940? Wij waren 
immers neutraal, hadden daar goed bij 
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geboerd en in Wereldoorlog I was het 
uitstekend gelukt. Men was in '40 ver-
geten, dat de tijden veranderd waren. 
Het wordt een klein land niet meer ge-
vraagd, of het misschien liever neu-
traal wil zijn. Dat wil toch eigenlijk ieder-
een, maar in de schaalvergroting der 
samenlevingen is Nederland een stuk-
je van een groter geheel geworden. 
Daar hebben wij rekening mee te nou-
den. 

Wij mogen niet parasiteren op de 
buren - een uitdrukking van oud-Mi-
nister van Defensie Stemerdink - maar 
laten wij dan ook niet onze Minister 
van Defensie met onuitvoerbare op-
drachten naar zijn NAVO-collega's stu-
ren. Dat is erger dan struisvogelpoli-
tiek, dat is politiek niet bepaald dap-
per. Na de stemmingen in de NAVO-
Assemblée in Ottawa - mijn fractiege-
noot Van der Werff woonde die voor 
ons bij - was toch duidelijk hoe de 
standpunten lagen. Vier van de 88 te-
gen, waarvan twee Nederlanders, is 
toch wel een zeer bescheiden tegen-
stand. 

Deze dagen mochten wi j de nadere 
memorie van antwoord Sanctiewet 
ontvangen, ook een geladen onder-
werp waar wij echter ook niet omheen 
kunnen. Het is bekend, dat mijn fractie, 
evenals indertijd de VVD-fractie aan de 
overzijde, groter bezwaren tegen dit 
wetsontwerp heeft. Het mag dan van 
realiteitszin getuigen, dat de nadere 
memorie van antwoord ervan uitgaat, 
dat sancties getroffen kunnen worden 
als daar in voldoende mate overeen-
stemming over bestaat met de met 
ons verbonden landen, maar in het 
wetsontwerp staat dat niet. Ook de 
ex-territoriale werking blijft gehand-
haafd, waardoor Nederlanders in het 
buitenland kunnen worden vervolgd. 
Evenmin is er enige schadevergoeding 
geregeld voor schade, die volstrekt on-
schuldig geleden kan worden. 

In Nederland staat de zorg om de 
mensenrechten hoog genoteerd. Wij 
zijn daar trots op en wij waarderen het 
van de minister van Buitenlandse Za-
ken, dat hij steeds weer hamert op 
handhaving van die zeer elementaire 
rechten. Wij zijn ervan overtuigd, dat 
onder zijn bewind in de geest van de 
memorie van antwoord alleen in sa-
menwerking met de Negen, of in nog 
groter verband tot het treffen van 
sancties zal worden overgegaan. Hij 
belooft dat als het ware in de memorie 
van antwoord. Is een volgende minis-
ter, een volgend kabinet, daaraan ver-
bonden? Hoe ziet het kabinet dit? 

Sprekend over de Negen, zou ik nog 
wil len opmerken, dat er binnen deze 

club nog wel wat te doen is op het ge-
bied van de mensenrechten. Ik zou de 
Minister van Buitenlandse Zaken erop 
wil len wijzen, dat bij voorbeeld in Ier-
land op het aangaan van homofiele re-
laties levenslang staat, evenveel als op 
moord met voorbedachte rade. Over 
mensenrechten gesproken! Ik bepleit 
geen boycot in Ierland, wel enige aan-
dacht van onze Minister voor dergelij-
ke aantastingen van mensenrechten 
bij een land, dat ik toch wel tot onze 
buren mag rekenen. 

Om nog even bij Europa stil te staan 
het volgende: mijn fractie maakt zich 
zorgen over het door elkaar heenwer-
ken van het nationale recht en het Ge-
meenschapsrecht. In de Gemeenschap 
kunnen er allerlei regelingen getroffen 
worden, maar indien die niet stoelen 
op nationaal recht en die niet aange-
past worden, gaan er dan in de toe-
komst geen ernstige fricties optreden? 

Mijn fractie betreurt in hoge mate 
hetgeen er in de Tweede Kamer is ge-
beurd met betrekking tot de Olympi-
sche Spelen voor gehandicapten. 
Twee dingen staan daarbij voor ons 
voorop. 

1. Wij verafschuwen iedere vorm 
van discriminatie op grond waarvan 
dan ook. 

2. Gehandicapten moeten - dat wi l -
len zij zelf allereerst - net zo behandeld 
worden als niet-gehandicapten. 

Maar één ding moeten wij niet ver-
geten: het gehandicapt zijn geeft een 
zeer sterke lotsverbondenheid, een 
verbondenheid die vele, zo niet alle 
grenzen doorbreekt. Samen hetzelfde 
lot dragen, samen hetzelfde doorge-
maakt hebben en nog te moeten door-
maken, is iets, dat zeer vele, volstrekt 
gezonde mensen, die nog nooit iets 
hebben hoeven doormaken, erg moei-
lijk schijnen te begrijpen. 

Het is daarom voor ons een zeer ver-
klaarbare ontwikkeling, dat ondanks 
de door ons verfoeide apartheid de 
doorbreking daarvan juist bij de ge-
handicapten heeft plaatsgevonden. 
Dat dit niet maar schone schijn is, 
heeft mijn fractiegenoot Zoutendijk 
met eigen ogen ter plekke gezien. Niet 
alleen werd er samen gesport, men 
ging buiten het sportgebeuren als 
vrienden met elkaar om. Het is niet 
toevallig, dat juist bij deze mensen de 
integratie zich het eerst voltrekt. Niet 
voor niets noemt Percy Qoboza, 
hoofdredacteur van de grootste zwarte 
krant, ex-gevangene en zeker geen 
vriend van het regime, de gehandicap-
te sporters voortrekkers in de strijd te-
gen apartheid. 

Het komt mijn fractie voor, dat de 
beslissing van de Tweede Kamer een 

verkeerde is geweest. Het probleem 
van de apartheid wordt er niet dichter 
mee tot een oplossing gebracht. Inte-
gendeel men speelt nu juist weer ex-
treem rechtse groeperingen in Zuid-
Afrika in de kaart. Het spijt ons, dat het 
kabinet niet zijn eigen verantwoorde-
lijkheid heeft genomen. Het zou op een 
brede steun uit de bevolking hebben 
kunnen rekenen. Hetgeen inmiddels 
gebeurd is, bewijst dat. 

Ons standpunt met betrekking tot 
sport en politiek blijft gelijk. Noch Ar-
gentinië, noch de Socjet-Unie heeft 
een regime, dat onze sympathie heeft, 
maar wi j hebben ons niet verzet tegen 
de Wereldkampioenschappen voetbal 
of de Olympische Spelen. Bij de Para-
lympics spelen bovendien factoren 
een rol, die zwaarder hadden moeten 
wegen dan de vraag of het regime 
daarginds ons aanstaat. We hadden 
een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan een allereerste begin van rassen-
integratie. 

Ik heb bewondering voor de moed 
van Frits Bolkestein, die namens de 
VVD-Tweede-Kamerfractie het woord 
voerde en voor de beide bewindslie-
den, de Minister van Buitenlandse Za-
ken en de Staatssecretaris voor Sport-
zaken. Hoe denkt het kabinet nu te re-
ageren op de reacties uit onze samen-
leving die zijn losgekomen nadat de-
bat? Nu die zo overweldigend zijn, ont-
staat er eigenlijk een nieuwe situatie. 
Acht het kabinet het niet juist daarop 
in te spelen en alsnog medewerking te 
verlenen aan de spelen, als de Zuidaf-
rikaanse ploeg toch komt? Dit te meer 
nu de financiering van de komst van 
de multiraciale Zuidafrikaanse ploeg 
geen probleem meer schijnt te zijn. 

De economische ontwikkelingen be-
palen voor een niet gering deel onze 
mate van bewegingsvrijheid in de ko-
mende jaren. In de politiek zijn op kor-
te termijn geen wonderen te verwach-
ten, zeker niet op het sociaal-economi-
sche terrein, waar nog meer dan op 
andere terreinen alles met alles sa-
menhangt en waar economische wet-
ten een rol spelen, die er zich niets van 
aantrekken, welke politieke kleur een 
kabinet heeft. Nu de president van De 
Nederlandsche Bank er dezer dagen 
voor waarschuwde, dat we het pril 
herstel van onze economie niet moeten 
vertrappen, dienen we die opmerking 
ter harte te nemen. Dan kunnen we 
over dat herstel, hoe pril ook, verheugd 
zijn. 

In de Tweede Kamer heeft mijn col-
lega Rietkerk duidelijk aangetoond, dat 
verdere ombuigingen nog noodzake-
lijk zijn, zeker tot een hoogte van meer 
dan f 'fi miljard. Hij wordt inmiddels bij-
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gevallen door de heer Zijlstra, die in 
hetzelfde betoog, waarin hij zich ver-
heugde over het pril herstel, ernstig 
waarschuwde voor de ontwrichtende 
werking van een verder uitdijen van de 
collectieve sector. Er is nu eenmaal een 
onontkoombare samenhang, aldus Zijl-
stra, tussen de ruimte voor de produc-
tieve sector en de collectieve. Daar zeg 
ik dan bi j : en daar verandert geen kabi-
net iets aan. 

Een Engels onderzoek heeft uitge-
wezen, dat naarmate belasting- en pre-
miedruk hoger worden, als 60% in de 
collectieve sector terecht komt, er een 
zodanige afwenteling plaatsvindt, dat 
er bij een verhoging van belastingen 
geen meeropbrengst meer te verwach-
ten is. 

Ook dit kabinet kan in twee jaar na-
tuurlijk geen wonderen verrichten. In 
de vorige kabinetsperiode was het 
vliegwiel aangezet om de aardgasba-
ten teveel naar de quartaire sector 
over te hevelen. Een dergelijk vlieg-
wiel is niet in twee, driejaar af te zet-
ten. Men kan slechts geleidelijk afrem-
men. Dat is precies wat Rietkerk be-
doelt. 

Er zijn lichtpunten. Wie kijkt in het 
septemberverslag van de arbeids-
markt, ziet dat èn de werkloosheid èn 
de openstaande vraag naar personeel 
waren afgenomen. Er schijnt toch een 
weerkerend vertrouwen te zijn. De in-
flatie kon tot 4,1 % worden terugge-
bracht, kennelijk betere bedrijfsresul-
taten leidden tot werk, beleggers krij-
gen meer vertrouwen en door de klei-
ne opwaardering van de Duitse Mark 
krijgt het bedrijfsleven weer kansen 
om naar de Bondsrepubliek te expor-
teren. 

Ik zou graag van het kabinet wil len 
vernemen, welk uitzicht er bestaat op 
inwil l iging van de verzoeken van de 
VVD-Tweede Kamer-fractie bij monde 
van de heer Rietkerk. Het is eigenlijk 
vreemd, dat men in dit land zo veel po-
litieke en morele moed als Rietkerk be-
wees te bezitten, nodig heeft om iets te 
vragen, dat in het belang van ons allen 
is. Jammer, dat hij weinig bijval kreeg 
in de Kamer, wel toezeggingen van-
achter de regeringstafel -g raag hoor 
ik daarvan enkele resultaten - en dat er 
in de Kamer eerst een soort verbaast 
stilzwijgen heerste dat later zelfs om-
sloeg in tegenwerking. 

Inmiddels verscheen de NRC van 13 
november waarin CDA's financieel 
specialist uit de Tweede Kamer, de 
heer Van Rooijen, kwam vertellen, dat 
ervoor de tachtiger jaren f 14 miljard 
extra aan ombuigingen nodig is. De 
heer Van Rooijen komt tot dit bedrag, 

ervan uitgaande, dat de economische 
groei 1 % lager is dan thans wordt ver-
wacht en de lonen met 1 % per jaar zul-
len stijgen. Reële verwachtingen? Het 
is mooi, als het hierbij blijft. 

Net als wi j constateert hij, dat de f i-
nanciering van de collectieve sector 
het grootste probleem voor de jaren 
'80 is en ook dat de sterk gestegen col-
lectieve lasten mede oorzaak zijn ge-
weest van verlies van werkgelegen-
heid. 

Juist in het belang van de werkgele-
genheid, juist in het belang van dege-
nen, die de collectieve sector dringend 
nodig hebben voor eigen welzijn, zou-
den wij met zijn allen aan een grotere 
ombuigingsoperatie moeten meewer-
ken, vooral in het belang van de kwets-
baarsten. Ik begrijp daarom zo weinig 
van het verzet bij velen, die zich toch 
progressief achten. 

Als er overigens één taak is voor het 
kabinet, dan is het wel de aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de arbeids-
markt te verbeteren. Ik weet, dat ik niet 
iets gerings vraag. Wij worden een-
voudig om de oren geslagen met ge-
tallen, die betrekking hebben op het 
aantal werklozen en het aantal vacatu-
res. Zijlstra spreekt voorzichtig van en-
kele tienduizenden vacatures, men 
hoort ook spreken over bijna 100.000 
vacatures. Wat is de waarheid? Zou 
het geen ti jd worden via een centrale 
registratie achter de waarheid te ko-
men? Ik weet heel wel, dat dit niet een-
voudig is. Er is een papieren aanbod, 
er zijn niet-aangemelde vacatures, er 
zijn bedrijven, die het aantal majore-
ren om maar aan mensen te komen. Er 
zijn ook andere industriële activiteiten 
niet eens gestart - althans in Neder-
land niet - omdat de ervoor benodigde 
arbeidskrachten niet beschikbaar wa-
ren. 

Het moet ons inziens echter moge-
lijk zijn een beter overzicht te krijgen 
dan waarover wij thans beschikken. 
Een zo belangrijk probleem kan men 
niet te lijf als we niet eens de juiste 
omvang kennen. Ook de vraag naar en 
de omvang van de behoefte aan bij-
scholing (welke specialismen?) dient 
bekend te zijn. De Minister van Onder-
wijs betrekt dit probleem terecht in zijn 
beleid, maar ook hij zou beter zijn be-
leid kunnen bepalen, als hij over cen-
trale gegevens beschikte. 

Ik kan niet van dit probleem afstap-
pen, zonder de menselijke kant bij be-
trokken individuen in mijn beschou-
wingen te betrekken. Sprekend over 
getallen als tienduizenden, verdwijnt 
dat individu vaak in de discussies 
daarover. Ik kom dan op de vraag naar 
motivatie om te werken en de kwaliteit 

van de arbeid. Een kwalitatief werkge-
legenheidsbeleid is nog nauwelijks 
van de grond, althans een overzicht is 
er niet. Ik heb er al op gewezen, dat au-
tomatisering helemaal geen vloek 
behoeft te zijn. Zij kan de arbeid huma-
niseren. 

De mens van '80, en helemaal de 
toekomstmens, zal in een wereld le-
ven, waarin juist geestdodende arbeid 
door machines gedaan kan worden. 
Bij het arbeidsbeleid - en zeker bij het 
kwalitatieve aspect daarvan - dient 
men daarmee rekening te houden. De 
analyse van het ziekteverzuim heeft 
veel geleerd over de oorzaken waar-
door de mens vervreemd raakt van zijn 
werk. De arbeidsomstandigheden blij-
ken van groot belang te zijn. In kleine 
units in grote ondernemingen is het 
ziekteverzuim opvallend lager dan in 
grote units. 

Bij een centrale registratie moet ge-
let worden, niet alleen op aantallen, 
ook op de samenstelling van het inge-
schreven bestand, op scholing, scho-
lingsbehoefte, interesse, moboliteit, 
beeldvorming van het bedrijfsleven, 
motivatie (moeilijk meetbaar, maar het 
eventueel volstrekt ontbreken ervan 
moet op oorzaken te onderzoeken 
zijn). Verder moet gelet worden op 
knelpunten die samenhangen met ge-
breken in het bemiddelingsapparaat. 
Ik meen dat er een groot veld ligt, waar-
op gewerkt moet worden. Wij dienen er 
rekening mee te houden, dat nieuwe, 
nog in te voeren, technologieën, veelal 
zullen leiden tot een vraag naar een an-
dersoortig opgeleid personeel. 

Wat moet er gebeuren: een inventa-
riseren van gebreken op de arbeids-
markt per bedrijfstak en een erbij be-
trekken van de sociale partners; voorts 
een beter scholingsbeleid en inspelen 
op nieuwe technieken; inspelen op de 
toenemende behoefte van vrouwen 
om in het arbeidsproces opgenomen 
te worden en last but not least letten 
op verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid. Erzullen mensen overblijven, 
die het voor gezien beschouwen. Zij 
zijn niet te bereiken, zelfs niet bij een 
ideaal beleid. Maar pas als er een be-
leid is, kan men constateren hoe groot 
die groep werkelijk is. Nu wordt er - en 
daaraan erger ik me - t e vaak te ge-
makkelijk van uitgegaan, dat iedere 
man of vrouw zonder werk ook wel 
niet zal wil len. Men kwetst grote groe-
pen en men boort het broodnodige po-
tentieel niet aan. Mensen die willen 
werken worden gelukkiger als ze daar-
toe in staat worden gesteld; bedrijven 
die nu niet kunnen uitbreiden, omdat er 
onvoldoende mankracht is, kunnen dat 
dan wel. De openstaande vraag heeft al 
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veel uitbreidiögsinvesteringen tegen-
gehouden. 

Als de heer Zijlstra gelijk heeft - en 
ik geloof dat weinigen daaraan twijfe-
len - dan illustreert dat opnieuw hoe in 
de economie alles met alles samen-
hangt. Mijn fractie betreurt het dan 
ook, dat in de Tweede Kamer vrij plot-
seling de kwestie van de hypotheek-
renteaftrek als een konijn uit de hoed 
is getoverd. Om een onderdeeltje van 
een zeer ingewikkelde materie los te 
maken en in het strijdperk te werpen, 
zal wel meer met politiek dan met be-
leid te maken hebben. 

De heer Vermeer (PvdA): Is dat een 
verwijt? 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Het heeft mij verbaasd, dat een 
onderdeel uit een zo ingewikkelde pro-
blematiek is gelicht. Ik geloof dat dit 
niet zo verstandig was van de Tweede 
Kamer. Ik weet dat de geachte afge-
vaardigde een voorstander is van af-
schaffing van de Eerste Kamer. Als de 
Tweede Kamer zo incidenteel te werk 
gaat, zou ik misschien eens een plei-
dooi kunnen houden voor afschaffing 
van de Tweede Kamer. 

De heer Vermeer (PvdA): Mijn vraag 
was of het een verwijt aan de PvdA en 
het CDA is. Mevrouw Van Someren-
Downer weet, dat de heer Wiegel juist 
van deze zaak nogal een politieke 
kwestie heeft gemaakt. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
een verwijt aan een deel van die partij-
en. Wie de schoen past, trekke hem 
aan, zou ik wil len zeggen. Ik heb het 
gevoel dat de geachte afgevaardigde 
daarmee bezig was, maar daarin kan ik 
mij natuurlijk vergissen. 

Ik zou niet alleen tot de heer Ver-
meer, maar ook tot het kabinet en mijn 
andere collega's willen zeggen of het 
niet ti jd wordt, deze hele problematiek 
in haar samenhang te bezien met be-
trekking tot alle woonlasten (dus ook 
huren en extra huurverhogi igen om 
scheefgroeiingen door systeemfouten 
ook hier recht te trekken) en dan inclu-
sief kosten van onderhoud en verbete-
ring, maar bij voorbeeld tot maximaal 
een verhoogd huurwaardeforfait per 
jaar. Ik meen dat deze problematiek 
daardoor op een wat hoger plan zou 
kunnen worden getrokken. 

Dit zou goed werkbaar kunnen zijn 
voor de belastingdienst, heilzaam voor 
BTW-ontvangsten en het nog steeds 
uitdijend zwarte circuit kunnen tegen-
gaan. Het moet ieder kabinet toch een 
doorn in het vlees zijn, dat er achteloos 

gesproken wordt over het zwarte cir-
cuit van 30 miljard - ik kan het ook niet 
hard maken - van onze totale econo-
mie. Voor de publieke moraal is iets 
dergelijks ronduit slecht. De burgerlijke 
ongehoorzaamheid op dit punt lijkt een 
nationale deugd te worden. Ik geloof, 
dat er vrijwel niemand in Nederland is, 
die hetzij aan de biedende, hetzij aan de 
ontvangende kant wel niet iets met dit 
circuit te maken heeft. Het is de moder-
ne, geheel bovengrondse illegaliteit, 
waar iedereen gniffelend aan meedoet. 
Ik stel het expres wat extreem om dui-
delijk te maken, hoe bezorgd mijn frac-
tie over deze ontwikkeling is. 

Het is onder andere hierom, dat wi j 
ons ongerust maken over de ongenu-
anceerde benadering van de zoge-
naamde rente-aftrek buiten de eigen 
woning. Het gaat daar blijkbaar om de 
privé-sfeer. In de zakensfeer blijven 
natuurlijk wel rentelasten aftrekbaar. 
Moeten nu medici, die geld hebben 
moeten lenen om een praktijkinstru-
mentarium e.d. te kopen zich ook in de 
BV-vorm steken? Of moeten zij hun ta-
rieven verder kunnen verhogen ter wi l -
le van deze toch gerechtvaardigde f i -
nancieringslasten, waarbij voor oude-
re collega's dan weer overcompensa-
ties optreden? Zijn wij dan niet weer 
volkomen op de verkeerde weg. 

Om fiscale fraudes en foefjes aan te 
pakken, moet men concretere wegen 
bewandelen. Pak de fraudes en foefjes 
aan, maar laat de bonafide burgers 
met rust. Zij hebben daar recht op en 
wi j voorkomen dat ook zij in het zwarte 
circuit gedreven worden. De mens is 
geen engel, eenmaal in nood is hij al-
ti jd weer merkwaardig vindingrijk. Ook 
hierbij blijkt weer, hoe alles met alles 
samenhangt. 

Onlangs heeft dr. Witteveen in een 
artikel in Economische Statistische Be-
richten erop gewezen, dat ons land er 
in vergelijking met andere landen in 
menig opzicht goed voorstaat, maar 
tegelijkertijd heeft de heer Witteveen 
echter gesteld, dat deze gunstige mo-
mentopname ons niet de ogen moet 
doen sluiten voor enkele grote proble-
men in de komende jaren, waardoor 
wij in de gevarenzone zouden kunnen 
komen. Hij wijst daarbij op de aardgas-
exporten, die zullen gaan teruglopen 
en waarvan de baten nog steeds te 
veel in de consumptieve sfeer terecht-
komen, verder op onze zwakke concur-
rentiepositie, mede door de hoge 
energie-intensiteit van onze export-
structuur en ten slotte op het slecht 
functioneren van de arbeidsmarkt. 

Daarbij moet ook nog gewezen wor-
den op het zeer hoge niveau van de 

collectieve uitgaven en de blijkbaar 
onvermijdelijke voortgaande stijging 
daarvan, waardoor de particuliere sec-
tor wel eens de ruimte zou kunnen 
missen om zich geleidelijk aan te pas-
sen aan de veranderende omstandig-
heden. In dit verband zou ik, zij het met 
grote aarzeling, het probleem van de 
automatische koppelingen aan de or-
de willen stellen. Het spreekt ook voor 
mijn fractie vanzelf, dat bij de correc-
ties in de koppelingsmechanismen de 
sociaal zwakkeren zoveel mogelijk 
worden gespaard. Het kabinet gaat in 
dezen behoedzaam te werk en dat jui-
chen wi j toe. 

Onze zorg betreft vooral de wat lan-
gere termijn. De diverse automatis-
men, hoe begrijpelijk ook om sociale 
redenen, leiden tot verstarring, tot een 
loonstructuur waarin nauwelijks meer 
iets gewijzigd kan worden, zonder dat 
dit door een te grote vermenigvuldi-
gingsfactor ingrijpende gevolgen 
heeft. Het is niet moeilijk uit te reke-
nen, dat een dergelijk systeem onder 
bepaalde, redelijke voorwaarden de 
lonen naar oneindig drijft, dat wil zeg-
gen dat het op den duur onhoudbaar 
is. 

Het probleem zit hem niet bij de kop-
peling van de sociale uitkeringen op 
netto-netto basis aan het min imum-
loon, maar bij de wijze, waarop het mi-
nimumloon en de ambtenarensalaris-
sen gekoppeld zijn aan de lonen in het 
bedrijfsleven. Naast het verbeteren 
van de werking van de arbeidsmarkt, 
zodat vraag en aanbod weer beter op 
elkaar afgestemd raken, acht ik het op-
heffen van bepaalde ongewenste au-
tomatismen van zeer veel belang om 
de problemen, die de heer Witteveen 
en anderen hebben beschreven, het 
hoofd te kunnen bieden. 

Gaarne hoor ik van het kabinet, hoe 
het staat tegenover de door ons naar 
voren gebrachte ideeën en onze zor-
gen voor de toekomst. Mijn fractiege-
noot Van Tets zal bij de financiële be-
schouwingen uiteraard nog verder op 
deze materie ingaan, maar de zoeven 
door mij genoemde problematiek acht 
mijn fractie zo fundamenteel, dat wij 
daar reeds nu enige visie van het kabi-
net overvragen. 

Ik wil afronden met de vraag, wie 
straks met wie gaat. Ik heb het dan niet 
over een liefdesromannetje, maar over 
de landspolitiek. 

Aan de overzijde hebben de algeme-
ne politieke beschouwingen voor een 
deel in het teken gestaan van de vraag, 
wie met wie na de volgende verkiezin-
gen zal regeren. Deze discussie lijkt mij 
wat te vroeg. Eerst moeten de kiezers 
spreken; het elkaar tevoren naar de 
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galeien verwijzen lijkt ons weinig con-
structief. Wij hebben niet zoveel zin 
daaraan mee te doen. Ik zou willen vol-
staan met te zeggen - en ieder legge 
dat uit zoals hij of zij wi l - d a t de VVD 
niet een veile deerne is, die met een 
bordje waarop geschreven 'kabinet' in 
de berm staat om in de eerste de beste 
auto te stappen. 

Ik ben een voorstander van car-poo-
ling, maar in dit geval zou ik willen 
zeggen: Wij stappen niet in iedere au-
to, maar wij zijn wel bereid te praten 
met iedere constructieve democrati-
sche partij. Wij zijn bereid samen te 
werken met partijen, die weten wat het 
is woord te houden na gemaakte af-
spraken, met partijen, die respect heb-
ben voor de ander. De macht van het 
getal - het de ander overheersen -
heeft nog nooit tot iets goeds geleid in 
welk kabinet van welke samenstelling 
dan ook. De problemen van de jaren 
tachtig verdragen een dergelijke stra-
tegie ook niet. Ik hoop dat ik duidelijk 
heb gemaakt, hoe groot die proble-
men zijn. 

Dat is ons credo. Wij geloven, dat op 
een fundament van onderling vertrou-
wen en onderling respect het beste ka-
binet tot stand kan komen. Namen 
noemen doen wij niet. Laat eerst dit 
kabinet zijn werk afmaken; laat dan de 
kiezer spreken. Aan politiek stratego 
doen wi j niet. Wij willen voor het hier 
reeds vaak genoemde decennium de 
beste, sterkste kabinetten, die wij met 
elkaar kunnen opbrengen. Dat is onze 
laatste wens voor de jaren tachtig, 
waarover ik bij deze beschouwingen 
sprak. 

D 
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Troonrede maakte uit-
voerig gewag van de moeilijke positie, 
waarin de westerse wereld op dit mo-
ment verkeert. De handelingen van 
een kabinet moeten dan ook worden 
beoordeeld aan de hand van de pogin-
gen, die het doet om dit tij te keren. 
Welnu, wij moeten vaststellen dat de 
maatregelen van het kabinet om ver-
betering te brengen in de economie, 
niet aan de verwachtingen hebben be-
antwoord. Tal van maatregelen zijn 
getroffen maar zij hebben nauwelijks 
effect opgeleverd. 

Het optreden van dit kabinet maakt 
in bepaalde gevallen ook een onzekere 
indruk. In korte tijd wordt er vaak van 
mening veranderd. Eén ding blijft ech-
ter steeds keihard overeind: alleen 
matiging van lonen en sociale uitkerin-
gen kan en moet de oplossing brengen 
voor alle kommer en kwel. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de Re-
gering nu precies met 'handhaving 
van de koopkracht' bedoelt, zal velen 
niet geheel duidelijk zijn. In de afgelo-
pen drie maanden hebben wij wat dit 
betreft vier maal een andere mening 
moeten vernemen. Enkele weken voor 
de derde dinsdag in september ver-
klaarde de Minister-President dat de 
koopkracht tot en met modaal niet kon 
worden gehandhaafd. Daarna volg-
den de stakingen in Rotterdam en el-
ders en zie, in de Troonrede werd mee-
gedeeld dat de koopkracht wèl ge-
handhaafd zou worden. Tegen het ein-
de van oktober werd echter weer ver-
klaard dat de koopkracht zou vermin-
deren en tijdens de afgelopen week 
werd weer gezegd dat de groepen tot 
en met modaal erf 70 op vooruit zou-
den gaan. Men vraagt zich af, waar-
mee men nu bezig is. Is die beperking 
van de koopkracht dan zo'n wónder-
middel, dat daar het lot van de mens-
heid van afhangt? 

Duidelijk stellen wij vast, dat loon-
matiging geen opleving in de econo-
mie heeft gebracht. De beloofde zege-
ningen, die Bestek '81 zou brengen, 
zijn in het niets opgelost. Bestek '81 is 
bankroet. De werkloosheid is niet te-
ruggedrongen; de inflatie neemt, na 
een geringe vermindering, weer toe, 
de vorige maand zelfs met 0,7%. 

Door de herziening van de prijscom-
pensatie is de koopkracht gedurende 
het afgelopen jaar afgenomen en zal 
zij ook, als de regeringsplannen door-
gaan, verder afnemen. Aan de orde is 
dan ook het herstel van die koop-
kracht. De door de Regering aange-
kondigde f 70 is daarvoor totaal onvol-
doende. De b.t.w. op de aardgasprijs-
verhoging slokt daarvan alleen al de 
helft op. De loonmatiging is een van 
de weinige maatregelen, die de Rege-
ring heeft kunnen nemen, zij het dat dit 
wel de nodige weerstanden heeft ver-
wekt. Dankzij die matiging is het ren-
dement van de ondernemingen toege-
nomen. 

In de eerste negen maanden van 
1980 stegen de nettowinsten van Phi-
lips met f 31 miljoen, van Unilever met 
f 140 mil joen, van AKZO met f 162 mil-
joen en van Shell met f 5700 miljoen. 
Heeft deze gigantische winstgroei nu 
méér arbeidsplaatsen opgeleverd? 

Mijnheer de Voorzitter! Bij Philips in 
ons land daalde de werkgelegenheid 
met 500 arbeidsplaatsen. De directie 
van Shell beantwoordde een staking 
voor de invoering van de vijf-ploegen-
dienst, die enig soelaas voor meer 
werk oplevert, met bruut geweld van 
een knokploeg. Van een miljard scho-
ne winst per maand kan kennelijk geen 

De heer Umkers (CPN) 

uitbreiding van de werkgelegenheid 
worden verlangd. Er is ten slotte een 
energiecrisis, nietwaar? 

Mijnheer de Voorzitter! Met Bestek 
'81 is dus gezorgd dat de winsten stij-
gen. De Regering steunt de onderne-
mers. Zij neemt maatregelen om door 
loonmatiging de koopkracht te beper-
ken en daardoor de winst te verhogen. 
De Regering neemt echter geen maat-
regelen waarmee van de ondernemers 
wordt verlangd, dat met de grotere 
winst extra arbeidsplaatsen worden 
geschapen. Dan geldt ineens de vri j-
heid van onderneming. 

Dit is een kabinet van en voor onder-
nemers. De loontrekker en de sociaal 
gesteunde zijn vogelvrij. Toch is geble-
ken dat men niet kan blijven doorgaan 
met matigen. De staking van de haven-
arbeiders en het sleepbootpersoneel 
in de Rotterdamse haven is een teken 
aan de wand. De lange duur en de 
vastberadenheid van deze staking was 
gericht tegen de loonmatiging en de 
uit de pan springende winsten van de 
ondernemers. Dèt is het antwoord dat 
de voorstanders van loonmatiging te 
wachten staat. 

Wat biedt de Regering ten opzichte 
van de honderden miljoenen winsten 
van de ondernemers? Een half procent 
loonstijging in 1980 en enige verlich-
ting van de belastingdruk. Door de 
vakbeweging zijn, onder invloed van 
Rotterdam, eisen gesteld die veel ho-
ger liggen. Het FNV bracht die uitein-
delijk terug tot 2%. Het CNV kon niet 
achterblijven en kwam met 1 % . 

De Regering staat bijna alleen in het 
doorzetten van de matiging. Zij heeft 
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slechts de grote ondernemers aan 
haar kant en, niet te vergeten, ook de 
vorige minister-president. In 'Vrij Ne-
derland' van 20 oktober laat oppositie-
leider Den Uyl weten, dat hij bezig is 
de multinationals te overtuigen, dat 
het in hun belang is dat de Partij van 
de Arbeid weer in de Regering terug-
keert en ook, dat inkomensmatiging 
nodig blijft voor het herstel van de 
werkgelegenheid. 

Dat biedt al net zo weinig perspectief 
als Bestek '81. Het kabinet heeft nog 
wat pijlen op zijn boog om de koop-
kracht verder aan te pakken. Daar is de 
verhoging van de aardgasprijs er een 
van. Aanvankelijk was het plan, deze 
per 1 januari met acht cent per kubieke 
meter te verhogen. Later, kennelijk on-
der druk van de verontwaardiging, 
werd dit voorstel gesplitst in eenmaal 
vier cent en in de vakantietijd nog eens 
drie cent daar bovenop. 

Een prijsverhoging van circa 30% 
staat in geen enkele verhouding tot de 
werkelijke kosten. Zij treft in de eerste 
plaats de gezinnen met de lagere inko-
mens, die wellicht gedwongen zullen 
worden de centrale verwarming maar 
te laten afsluiten. Voor de rest wordt 
de aardgaswinst van Shell en Esso 
nog eens fors opgeschroefd. Hier 
wordt toch wel een zeer merkwaardig 
spel gespeeld. 

Onder het mom van energieschaar-
ste verhogen de oliemaatschappijen 
de prijs van olie. De Regering past de 
aardgasprijs hierbij aan, met als ge-
volg enorme winststijging voor de 
oliemaatschappijen. Dat werkt dan ook 
weer in de hand dat de olieproduce-
rende landen als antwoord op de 
schandalig hoge winsten de prijs van 
ruwe olie zullen verhogen. Daarmee 
dreigen wi j dan in een vicieuze cirkel te 
geraken. 

De verhoging van de aardgasprijs is 
in alle opzichten een asociale maatre-
gel en dus een verwerpelijke. Dat geldt 
ook voor het wetsontwerp waarmee 
wordt beoogd een zware klap uit te de-
len aan hen die op het minimumloon 
en de sociale uitkeringen zijn aange-
wezen. Het gevolg daarvan is, dat kor-
tingen tot 40 gulden en meer per week 
zullen kunnen plaatsvinden. Ook hier 
neemt de Regering van de armen om 
te kunnen geven aan de rijken. Het 
gaat hier om een grote groep mensen 
die toch al zo zwaar zijn gepakt, in hun 
gezondheid, in hun eigenwaarde en 
ook in hun portemonnaie. 

Het ingediende wetsontwerp wi l dat 
zij nog meer inleveren, een maatregel 
die uiteraard op verontwaardiging en 
verzet stuit. Het kabinet is hiermee op 

de verkeerde weg. De sociaal gesteun-
den moeten het toch al met ca. 25% 
minder inkomsten stellen dan in hen 
normale omstandigheden. Het leven 
op de rand van het bestaansminimum 
is op de lange duur funest. De uitke-
ring van langdurig gesteunden zou 
juist omhoog moeten, omdat zij geen 
financiële reserves meer bezitten. Bo-
vendien is verdere ondermijning van 
de koopkracht het gevolg, hetgeen op 
zich crisisverdiepend werkt. Een der-
gelijk wetsontwerp zou alleen al om 
die redenen afgewezen moeten wor-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Verleden 
jaar bij de behandeling van de begro-
ting voor 1979 heeft de Minister-Presi-
dent mij toegezegd, dat het wets-
ontwerp 10 111, het beruchte anti-sta-
kingswetsontwerp, zou worden inge-
trokken. In de Handelingen van 29 no-
vember 1978, blz. 166 lees ik wat de 
Minister-President hierover zei: 'Het 
zal worden ingetrokken op een daartoe 
meest in aanmerking komend tijdstip, 
waarbij met name te denken valt aan 
dat waarop het ESH zal worden gerati-
ficeerd.'. Ik zou graag wil len weten hoe 
het nu met het intrekken is gesteld. Tij-
dens de sleepbootstaking in Rotter-
dam heeft de rechter wederom ge-
poogd om in een arbeidsconflict in te 
grijpen op basis van dit wetsontwerp. 
In de praktijk is echter uitvoering van 
het vonnis onmogelijk gebleken en 
daarom is het nodig dat het wets-
ontwerp lO 111 wordt ingetrokken en 
wel zo spoedig mogelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
staat voor nog een zeer belangrijke be-
slissing, nl. de modernisering van de 
kernraketten. Alles wijst erop dat 
slechts één keuze overblijft, nl. niet tot 
stationering overgaan. De publieke 
opinie is daar in grote meerderheid 
ook tegen en dat bleek onder meer uit 
de enquête van het IKV, waarin twee-
derde van de ondervraagden kernwa-
pens afwees en ook jongstleden zater-
dag in Utrecht in de door zeven partij-
en en vredesorganisaties belegde pro-
testdemonstratie en -vergadering. Het 
debat aan de overzijde over deze zaak, 
zeer duidelijk beïnvloed door de pu-
blieke opinie, leverde geen meerder-
heid voor stationering op. 

In nagenoeg alle politieke partijen 
heerst verdeeldheid over deze door de 
NAVO verlangde modernisering. In 
kerkelijke kring in ons land is ook een 
duidelijke afwijzing gebleken, onder 
meer nog eens in de brief van de Raad 
van Kerken aan de Regering, die op 
zich weer doorwerking heeft in het 
CDA ofschoon dat helaas in dit Huis 
nog nauwelijks het geval is. 

De raketbewapening was de laatste 
weken frontpaginanieuws in dag- en 
weekbladen. De verleiding is groot een 
reeks van krantekoppen te citeren, 
maar ter wille van de tijd wil ik er met 
drie volstaan 'Medeplichtigheid zon-
der veil igheid' zegt De Nieuwe Linie, 
'bewapeningswedloop in stadium van 
de waanzin' volgens De Tijd en 'kern-
wapenbesluit NAVO gaat te ver' laat 
de heer Lubbers in Trouw weten. De 
voorstanders van modernisering 
in ons land zijn bang dat de NAVO 
haar geloofwaardigheid en afschrik-
king zou verliezen als er geen nieuwe 
raketten zouden komen. 

Aan beide zijden echter beschikt men 
over meer dan voldoende kernwapens 
en transportmiddelen om geloofwaar-
dig en afschrikkend te zijn. Overkill is 
ruimschoots aanwezig. Ja, zeggen de 
voorstanders, maar er moet toch een 
antwoord komen op de SS-20? Daar-
mee zitten wi j dan levensgroot in de 
kernwapenwedloop en deze spiraal 
moet worden doorbroken en kan al-
leen maar worden doorbroken door 
vermindering van kernbewapening. 
Daarvoor is onderhandelen nodig, 
maar niet met het pistool op de borst. 

Salt-ll is een stap in de goede rich-
t ing, maar nog niet door de VS be-
krachtigd. Dat maakt pas de weg vri j 
voor Salt-lll, waarbij de grijze zone-
wapens aan de orde komen. Al 30 jaar 
lang probeert de NAVO een antwoord 
te geven op de Russische dreiging. 70 
SS-20-raketten worden beantwoord 
met precies 572 cruise- en Pershing II-
raketten. De stationering van deze ra-
ketten in Nederland zal voor ons land 
rampzalige gevolgen meebrengen. 

Wi j , Nederlandse communisten, zijn 
voorstanders van atoomontwapening. 
Daarom vinden wi j ook dat de SS-20 
moet verdwijnen. Naar onze indruk is 
de Sovjet-Unie bereid daarover te on-
derhandelen, maar dan zal ook van de 
NAVO verlangd moeten worden dat zij 
bereid is, af te zien van het nemen van 
onherroepelijke maatregelen. Afzien 
door Nederland van plaatsing van de 
cruise- en Pershing ll-raketten is een 
eerste stap naar terugdringing van 
kernwapens, die ook dit kabinet zegt 
voor te staan. Een stap, die moet wor-
den gevolgd door de verwijdering van 
alle kernwapens van ons grondgebied. 
Ook de NAVO-bondgenoten, Noorwe-
gen en Denemarken, hebben geen 
kernwapens toegelaten. Verwijdering 
uit ons land kan betekenen dat een 
Oost-Europees land, wellicht Roeme-
nië dat al ernstige moeilijkheden heeft 
met de defensieuitgaven of Hongarije, 
eveneens zal aansturen op het kern-
vrijmaken van haar grondgebied. Dan 
blijft er nog genoeg afschrikking over. 
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De Sovjet-Unie heeft bij monde van 
Breznjev in Oost-Berlijn laten weten, 
bereid te zijn haar troepen en tanks in 
de DDR te verminderen. Deze moge-
lijkheid zal door verdere beperking 
moeten worden gevolgd. Dat zal van 
beide kanten moeten komen. Neder-
land heeft de mogelijkheid, 'neen' te 
zeggen tegen bepaalde plannen van 
de NAVO. De bewapening in Europa 
verkeert in een zeker evenwicht, inclu-
sief de SS-20. De nieuwe raketten zou-
den dat wankele evenwicht kunnen 
verstoren. 

Volgens professor Zagladin is de 
SS-20 alleen gericht op Amerikaanse 
raketten. Derhalve is de SS-20 een in-
tercontinentaal wapen. Invoering van 
nieuwe raketten van de zijde van de 
NAVO schept een continentale escala-
tie. 

De Regering heeft bij haar jongste 
bezoeken in Oost-Europa - Polen en 
Hongarije - laten blijken, naar verbete-
ring van de betrekkingen te streven. 
Dit beleid is toe te juichen. Die lijn 
moet echter ook worden doorgetrok-
ken naar het gebied van de bewape-
ning. Betere betrekkingen tussen sta-
ten kunnen eerst dan duurzaam zijn, 
als tot wederzijdse vermindering van 
de bewapening wordt overgegaan. 
Nieuwe raketten zijn derhalve strijdig 
met de verbetering van de betrekkin-
gen. Tot nu toe heeft het kabinet nog 
geen 'ja' gezegd tegen de plaatsing 
van nieuwe raketten. Dat 'geen ja' 
moet echter 'neen' worden. 

Over het regeringsbesluit om op een 
drietal plaatsen in ons land wapende-
pots voor het Amerikaanse leger in te 
richten, wi l ik nog een opmerking ma-
ken. Uit de reacties die dat besluit te-
weeg heeft gebracht, blijkt het volgen-
de. De Regering heeft de plaatselijke 
besturen niet gevraagd, noch geïnfor-
meerd over haar plannen. De depots 
liggen in de directe nabijheid van 
dichtbevolkte centra Emmen, Ensche-
de en Heerlen. De mogelijkheid be-
staat dat deze depots ook voor opslag 
van tactische kernwapens worden be-
nut. Als voornaamste argument wordt 
de werkgelegenheid aangeprezen. De 
gekozen ligging doet veel eerder mili-
tair-strategische redenen vermoeden. 
Bovendien is die werkgelegenheid die 
de depots oplevert geringer, namelijk 
slechts 75 arbeidsplaatsen per hectare. 
Bij vestiging van industrieën gaat het 
in het algemeen om 200 a 300 arbeids-
plaatsen. 

Vanuit de aangewezen gemeenten is 
veel verzet gerezen. Uit een oogpunt 
van veiligheid is vestiging van depots 
zonder meer af te wijzen. Het aanleg-

gen van wapendepots op industrieter-
reinen zal het aantrekken van nieuwe 
bedrijven bemoeilijken. De kans is 
zelfs denkbeeldig dat aanwezige be-
drijven zullen vertrekken. Al met al zijn 
het redenen, dergelijke depots daar 
niette vestigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het rege-
ringsbeleid kan niet bepaald bogen op 
brede instemming vanuit de bevol-
king. Het kabinet steunt op een gerin-
ge parlementaire meerderheid. Tal 
van kabinetsmaatregelen hebben niet 
de instemming van een meerderheid 
van de kiezers. Het optreden van de 
Partij van de Arbeid in en buiten het 
parlement biedt niet altijd voldoende 
perspectief voor een ander beleid, dat 
vooral gericht is op crisisbestrijding en 
vermindering van de militaire uitga-
ven. Uit verkiezingsprognoses - be-
vestigd door tussentijdse verkiezingen 
- blijkt dat de kiezer in beweging komt. 
Er vinden voor ons land vrij grote ver-
schuivingen plaats ten koste van het 
driestromenland. Op zich zelf zijn dat 
tekenen die aangeven dat het onbeha-
gen over het gevoerde beleid groot is. 
Deze tekenen kan men niet negeren. 
Zij beklemtonen de noodzaak van een 
andere politiek. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer wi j ons heden 
wensen te bepalen bij de algemene 
beschouwingen over de Troonrede en 
de rijksbegroting 1980, mogen wij wel 
vaststellen, dat wat ons land betreft, 
wij in het voorbijgegane jaar voor veel 
rampen zijn gespaard gebleven. Ande-
re landen - en dan denken wi j vooral 
aan Vietnam en Cambodja, waar een 
volk totaal dreigt te worden vernietigd 
- worden door het communisme over-
spoeld en in een onbeschrijflijke ellen-
de gedompeld. Terwijl in vele landen, 
zowel in Azië als in Afrika, oorlogen en 
geruchten van oorlogen zijn en het ene 
volk tegen het andere volk opstaat, 
mogen wij constateren, dat de zonde 
een zee van ellende over deze wereld 
heeft gebracht, en nog dagelijks 
brengt. 

Het wijst ons op de oordelen Gods 
die over deze wereld gaan. Als volk 
van Nederland hebben wi j ons niet te 
verheffen, dat wij voor veel ellende 
zijn gespaard gebleven, maar wi j mo-
gen wel bedenken, dat het Gods goe-
dertierenheden zijn, dat wi j nog in be-
trekkelijke rust en vrijheid mogen le-
ven. Dat mocht ons land en volk er wel 
toe brengen te erkennen, dat dit wei-
daden en zegeningen des Heeren zijn. 
En die erkenning zou ons aan Zijn voe-
ten moeten brengen. Heeft het ons 

De heer Meuleman ISGP) 

echter geleid tot de Weldoener?? Zo 
niet, laat ons dan wel bedenken, dat 
wie God verlaat, smart op smart heeft 
te vrezen. 

Helaas hebben wi j gezien - ook in 
het jaar dat achter ons ligt - dat in 
steeds toenemende mate een ontheili-
ging van Gods Dag plaatsvindt en dat 
een loslating van de geboden die de 
Heere ons stelt, zich voltrekt. Al is dit in 
de eerste plaats wel een persoonlijke 
schuld, laat evenwel ook de overheid 
als Gods Dienaresse hierin ons volk 
voorgaan en op z'n minst het reizen op 
zondag (zijnde de Dag des Heeren) na-
laten. Wil de Regering hiermee voort-
aan rekening houden? 

Bij het onderwijs staat nog zo veel 
op stapel en is de zaak bovendien zo 
ondoorzichtig, zodat wi j ons op dit mo-
ment van véél commentaar wensen te 
onthouden. Wanneer bij de behande-
ling van de begroting onderwijs te zij-
ner ti jd meer zicht aanwezig is, hopen 
wi j hier nader op in te gaan. Evenwel 
zal de vrijheid van onderwijs naar rich-
ting en inrichting de basis dienen te 
vormen van het regeringsbeleid. Véél 
is er in de vorige kabinetsperiode, 
door een veelheid van nota's en veror-
deningen, overhoop gehaald. Een pe-
riode van rust in het onderwijs zou al-
leszins gerechtvaardigd zijn. 

Niet dat wij bij voorbaat elke ver-
nieuwing zouden wil len afwijzen, doch 
zij zal getoetst dienen te zijn aan de ge-
stelde normen en regels, ook en vooral 
wat het reformatorisch onderwijs be-
treft, dat in genen dele ten achter mag 
worden gesteld. Immers het gaat bij 
het onderwijs om het kind, om dit op 
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te voeden naar de belofte van Gods 
woord, in de vermaning en vreze des 
Heeren. Hieraan dient de overheid de 
nodige ruimte te laten en medewer-
king te geven en niet allerlei bepalitv 
gen en belemmeringen aan te bren-
gen. Mogen wij de Regering vragen, 
hier volledige medewerking te verle-
nen? 

Bij CRM zal een drastische ombui-
ging van het beleid dienen plaats te 
vinden, vooral waar het toneelgroepen 
betreft die in strijd met Gods Woord en 
goede zeden optreden. Wij wensen 
daaraan geen steun te verlenen. Dit 
dient te worden tegengegaan. Hoewel 
wij heden geen financieel beleid be-
handelen, wil len wi j bij voorbaat stel-
len, hieraan geen financiële medewer-
king te zullen verlenen. 

Monumentenzorg achtten wi j een 
goede zaak. Wi j spreken de wens uit, 
dat de Staatssecretaris nog menig mo-
nument mag subsidiëren, dat zo voor 
het nageslacht behouden kan blijven. 
Alleen echte bouwvallen zouden wi j 
wel met de grootste omzichtigheid wi l -
len behandelen. Wij hopen dat vooral 
ook het behoud van kerken, welke niet 
alleen als menselijk monument, maar 
boven alles als Huis des Heeren en als 
Huis des Gebeds, nog in ruime mate 
belangstelling hebben en als zodanig 
gelukkig nog goed aan hun doel mo-
gen beantwoorden, op de grootst mo-
gelijke medewerking mag rekenen. 
Het is ons bekend dat de Staatssecre-
taris voor zover mogelijk hieraan zijn 
volle medewerking wil geven. Wij zijn 

i hem hiervoor zeer erkentelijk en wen-
sen hem hierbij sterkte toe. 

Het is jammer te moeten constate-
ren dat de werkloosheid nog niet kon 
worden teruggedrongen. Toch is het 
onbegrijpelijk en ook niet vol te hou-
den, dat bij zo'n groot aantal werk-
lozen het aantal vacatures nog zo hoog 
is. Vele bedrijven zoeken reeds lang 
naar arbeidskrachten en slagen er 
steeds niet in, in de behoefte te voor-
zien. De publikatie van het Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen 
geeft ons in het 'Dossier over vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt' een in-
zicht aangaande de verborgen werk-
loosheid. De heer Van Hulst sprak al 
hierover. Wij spreken de hoop uit dat 
genoemd dossier voor de Regering 
een richtlijn mag zijn. Ook wij vra-
gen ons af of vraag en aanbod wel in 
reële verhouding staan tot elkaar. 

Behoeft het begrip 'passende ar-
beid' niet dringende herziening? Of 
zijn de uit de pan vliegende uitgaven 
van de sociale voorzieningen, en het al 
te gemakkelijk gebruik maken ervan. 

de oorzaak van het niet deelnemen 
aan het arbeidsproces? Wat denkt de 
Regering hieraan te doen? Dient er 
niet veel meer verschil in uitkering en 
beloning te zijn tussen niet-werkenden 
en werkenden? Wij zouden met klem 
de Regering willen aansporen een op-
lossing voor dit probleem te zoeken, 
opdat de werkloosheid zou kunnen 
worden teruggedrongen. 

Opvallend is dat de Regering dit 
zoekt met name in de uitbreiding van 
de welzijnssector. Biedt het scheppen 
van arbeidsplaatsen in de welzijnssec-
tor, die uit de algemene middelen be-
kostigd moet worden, op de langere 
termijn een oplossing voor het werk-
loosheidsprobleem? Wij betwijfelen 
dit sterk! Wordt het werkelijk-direct 
produktieve draagvlak niet langzaam 
maar zeker te klein? Wij hebben bo-
vendien onze reserves tegen de uit-
breiding van de welzijnssector. 

De zuiveloverschotten vormen nog 
steeds een moeilijk punt in het EG-be-
leid. Wij betreuren het wanneer de po-
litieke bereidheid zou ontbreken om 
overschotten die eerst uitgelokt zijn, te 
betalen en het EG-landbouwbeleid ten 
aanzien van de zuiveloverschotten de 
grondstelling zou gaan verlaten, de 
boeren een redelijk inkomen te ver-
schaffen. Dat is onacceptabel en er zul-
len slachtoffers vallen. Tast men met 
kwantificering niet het vrije onderne-
merschap aan? Zal een medeverant-
woordelijkheidsheffing niet eveneens 
tot onbillijkheden leiden? Er mag aan 
de interventieprijzen niet worden ge-
tornd! 

Het gaat hier om een bedrijfstak van 
boeren, zuivelindustrie en werkne-
mers. Men kan niet éénzijdig de prijzen 
aanpakken, terwijl men de kosten on-
gemoeid laat. Het gaat om werk en in-
komen van tienduizenden mensen, die 
met inzet van al hun krachten niet 42 
uur per week, maar velen met het dub-
bele aantal uren hun gezinnen met 
God en met eer wensen te onderhou-
den. 

En bovendien, wat zijn overschot-
ten? Staat dit bij voorbaat elk jaar 
vast? Zijn er eigenlijk wel overschot-
ten? De laatste ti jd zijn er berichten dat 
overschotten verdwenen zijn. Ik ont-
vang hierop graag een antwoord. Wil 
de Regering aan deze bedrijfstak alle 
steun verlenen om deze staande te 
houden? En zich niet laten leiden door 
alarmerende berichten vanuit Brussel, 
als zouden de financiën niet toerei-
kend zijn? Dat motief wordt ook in an-
dere sectoren niet van toepassing ver-
klaard, en zeker niet ten aanzien van de 
sociale voorzieningen. Mogen wi j op 
de steun van de Regering rekenen? 

Een krachtige defensie is nog steeds 
noodzakelijk voor het behoud van de 
vrijheid van ons volksbestaan. Wij mo-
gen niet verslappen en ons aan onver-
antwoorde risico's blootstellen. 

Over de invoering van nieuwe kern-
wapens in NAVO-verband is in de 
Tweede Kamer zéér uitvoerig gespro-
ken. Eveneens is in de pers veel - mo-
gelijk te veel - aan deze materie aan-
dacht gegeven. Vandaar dat wi j in 
deze beschouwing ons tot dit aspect 
wil len beperken. Wie zou de leuze: De 
kernwapens de wereld uit, niet wen-
sen? Niemand zal zich verheugen in de 
onvoorstelbare verwoestingen die de 
moderne wapens aanrichten. Begin-
nen bij Nederland, is een verschrikke-
lijke gedachte, en een onverantwoor-
delijke daad. Wij moeten weerbaar zijn 
en blijven. Zolang Rusland de kernwa-
pens SS 20 nog gericht heeft op West-
Europa, zal Nederland zich niet aan de 
verantwoordelijkheid mogen onttrek-
ken, om in NAVO-verband zijn ver-
plichtingen na te komen. 

Het gaat uiteindelijk om het behoud 
van de geestelijke vrijheid voor ons en 
onze kinderen, om als christen in vri j-
heid te mogen leven en God de Heere 
te mogen dienen, naar de eis van Zijn 
Woord. Laten wij de les van vóór 1940 
ter harte nemen. De ouderen onder 
ons zullen zich dat nog goed herinne-
ren. Ook de belofte van het Nazi-Duits-
land, dat het de Nederlandse neutrali-
teit zou eerbiedigen, werd als onbe-
trouwbaar ervaren. Daarom: Neder-
land, let op uw zaak! 

Wij willen de Minister van Defensie 
niet met lege handen naar Brussel stu-
ren. Onderhandelingen zonder iets in 
de hand te hebben, kunnen leiden tot 
overvraging van de tegenpartij. Met 
betrekking tot het buitenlands beleid 
slechts een enkele opmerking. In 
plaats van altijd weer in alle toonaar-
den, en eventueel met geweld, maat-
regelen tegen Zuid-Afrika te bepleiten: 
zou het niet zaak zijn dat men zich eens 
rekenschap gaf van de situatie bij 
voorbeeld op Papoea-Nieuw Guinea, 
terwijl ook op Oost-Timor onvoorstel-
bare slachtingen plaatsvinden? Waar-
om wil Nederland zelfs geen vluchte-
lingen uit Nieuw-Guinea opnemen en 
wel die bij voorbeeld uit Chili? 

Wij waarderen de pogingen die de 
Minister nog onlangs tijdens de zitting 
van de Algemene Vergadering der 
Verenigde Naties gedaan heeft om een 
mogelijke proliferatie van kernwapens 
te voorkomen. Pakistan heeft ver-
klaard voorstander te zijn van een 
kernwapenvrije zone in de eigen regio. 
Toch is het land nog steeds geen partij 
bij het Non-Proliferatie Verdrag. Hoe 
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beoordeelt de Minister deze twee-
slachtige houding? 

Verder zou ik wil len vragen hoe hij 
aankijkt tegen de overdracht van 
Duitsland aan Brazilië van een urani-
um-verrijkingsprocédé, de zgn. straal-
pijpmethode. Liggen er in de nucleaire 
akkoorden die Brazilië wi l sluiten (of 
misschien al gesloten heeft) met Ve-
nezuela, Mexico en Irak, geen grote 
gevaren voor een verdere proliferatie? 
Mijnheer de Voorzitter! Aan het einde 
van onze bijdrage zouden wi j er gaarne 
onze waardering voor hebben willen 
uitspreken, dat de 'Bede' weer in de 
Troonrede zou zijn opgenomen. Maar, 
helaas, het kan niet, want het heeft niet 
zo mogen zijn. Bij de behandeling van 
de Rijksbegroting 1978 hebben wi j ge-
vraagd of de Regering bereid was de 
'Bede' weer in de Troonrede op te ne-
men. Bij de begrotingsbehandeling van 
1979 hebben wij deze vraag wederom 
herhaald. Ook thans, bij de behandeling 
van de begroting voor 1980, wil len wij 
de Regering aansporen, om op de weg 
van nalatigheid terug te keren. 

Het gevaar is zo groot, wanneer be-
paalde geestelijke waarden worden 
terzijde geschoven of worden ge-
schrapt, dat een tijd van ingezonken-
heid zich gaat openbaren, de noodzaak 
niet meer wordt ervaren en een stil-
zwijgen aanbreekt. Wanneer door een 
in meerderheid socialistische regering 
de 'Bede' uit de Troonrede is ge-
schrapt, en onder deze, in meerder-
heid christelijke regering, niet weder-
om wordt ingevoerd, willen wi j niet al-
leen onze diepe teleurstelling hierover 
uitspreken, maar ook waarschuwen, 
opdat niet Gods Naam in het rege-
ringsbeleid worde verzwegen, maar 
juist wordt beleden. Dat hebben volk, 
regering en parlement nodig, nog vóór 
- of in alle geval gelijktijdig met - de op-
lossing van allerhande stoffelijke pro-
blemen! Mogen wij op deze dringende, 
maar ook in liefde gedane oproep, het 
standpunt van de Regering vernemen? 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Dat bewindslieden het niet uit-
houden om hier de hele dag te zitten, 
kan ik mij voorstellen. Als echter de 
Staatssecretaris van Justitie tijdens de 
pauze in de nabijheid van een functio-
naris van een kleine fractie zegt, dat 
zij na de rede van Haja in ieder geval 
weg kan, vind ik dat een schandalige 
wijze van minachting van het parle-
ment, in casu van de Eerste Kamer.__ 

Mijnheer de Voorzitter! De inhoud 
van de algemene beschouwingen, die 
ik naar voren wi l brengen bij de rijksbe-

groting voor 1980, heeft me aanmerke-
lijk meer tijd en inspanning gekost dan 
die van de beide vorige jaren. Natuur-
lijk probeer je je dan af te vragen hoe 
dat komt. Uiteraard is het mogelijk, dat 
de oorzaak daarvan bij mij zelf gezocht 
moet worden. Misschien was ik ver-
moeid of iets dergelijks. Als ik probeer 
op deze zelfanalyse een antwoord te 
geven, dan moet ik tot de conclusie ko-
men dat mijn eigen gestel er erg wei-
nig mee te maken heeft. Ik functioneer 
precies als altijd. Waaraan kan die 
meerdere moeite dan wel liggen? Op 
dergelijke vragen moet toch een ant-
woord te vinden zijn! Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geloof dat dat antwoord 
in het beleid - tenminste in het optre-
den, want van beleid is in veel geval-
len weinig sprake - van de Regering te 
vinden is. 

Het is de plicht van een parlements-
lid - tenminste, zo zie ik dat - het rege-
ringsoptreden kritisch te bekijken van-
uit de visie van zijn eigen politieke 
richting. U weet, mijnheer de Voorzit-
ter, dat die richting van mij als links -
zo u wilt revolutionair socialistisch -
moet worden aangeduid. Kritische be-
schouwing van het regeringsoptreden 
doe ik dus vanuit die politieke hoek. 
Welnu, er blijft weinig over voor kriti-
sche beschouwingen als wat er ge-
bracht is - en dat is dan nog een arm-
zalig beetje - zo weinig geïnspireerd is 
gebracht. Bovendien, dat weinige en 
ongeïnspireerde voornemen voor het 
optreden van de Regering heeft een 
dergelijke storm van kritiek doen ople-
ven dat het nauwelijks mogelijk is nog 
iets nieuws daarbij naar voren te bren-
gen. 

Als die storm van kritiek nu van één 
maatschappelijke kant was losgebar 
sten, bij voorbeeld uitsluitend van 
werknemerskant, dan zou ik nóg een 
aantal positieve punten kunnen zien 
en een beleid kunnen onderscheiden, 
waar ik vervolgens mogelijk mijn af-
schuw over naar voren had kunnen 
brengen. Of laten we eens aannemen 
dat - onvoorstelbare gedachte - deze 
conservatiefvage Regering eens alléén 
kritiek had gekregen van werkgevers-
kant. In dat geval was ook een beleid te 
onderscheiden geweest en mogelijk 
had ik daar zelfs de loftrompet over 
kunnen steken. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, wat is 
het geval? Deze Regering krijgt van ie-
dereen kritiek: van werknemers en 
werkgevers, van links, van rechts, van 
regeringsfracties en oppositie. De on-
geïnspireerdheid uit zich bij voorbeeld 
in het antwoord van de Minister-Presi-
dentaan de heer Den Uyl (blz. 218 
Handelingen Tweede Kamer) waarin 

hij zegt dat het opmontert, dat een be-
leidsvoornemen waardering heeft ge-
oogst. Nu hoor ik de Minister-Presi-
dent al antwoorden - als hij op de door 
mij naar voren gebrachte opmerkin-
gen al antwoordt - dat dat een duide-
lijk bewijs is van het algemeen belang 
dat de Regering dient. 

Ik hoop dat de Minister-President 
dat niet naar voren brengt, om de . 
eenvoudige reden dat - zo er al iets als 
een algemeen belang bestaat - als dat 
zo zou zijn er in ieder geval van veel 
kanten ook waardering voor het beleid 
van de Regering was gekomen, zodat 
de heer Van Agt dat ene geval van 
waardering niet speciaal als iets op-
monterends zou behoeven te vermel-
den. Ongeïnspireerd optreden dus van 
een groep Ministers die het maar het 
beste vinden om te blijven zitten, om-
dat opstappen uit een zinkend schip 
ook heel moeilijk is als geen reddings 
middelen aanwezig blijken te zijn. 

De premier komt nogal eens met 
het verhaal van de flinke stuurlieden 
die ondanks de gevaarlijke zee op hun 
post blijven. Mevrouw Beckers heeft in 
de Tweede Kamer het beeld gebruikt 
van een zwarte koets getrokken door 
zwarte paarden die elk een kwaad ver-
persoonlijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind geen 
van beide beelden erg gelukkig. Ik zie 
in het gros van de bewindslieden be-
slist geen stoere stuurlui en ik vind het 
beeld van mevrouw Beckers min of 
meer beledigend voor zwarte paarden 
en als veeteler heb ik het genoegen 
tenminste één zaak met Minister Van 
der Stee te delen, nl. de liefde voor het 
paard, al betekent dat geen goedkeu-
ring voor hippische hoogsprongen in 
Limburg. Als ik een beeldspraak naar 
voren zou willen brengen is dat veel 
eerder die van een aantal lieden, die 
zonder erover nagedacht te hebben in 
een niet zeewaardig schip zijn gekro-
pen. Nu de zee wat hoog loopt - zie je 
wel , ik ga op tenminste één punt met 
de heer Van Agt mee - houden ze el-
kaar krampachtig vast, nauwelijks in 
staat om iets te doen. Zo nu en dan be-
gint er één te hozen om het overko-
mende water kwijt te raken, maar 
meestal hoost hij of zij het water van 
het ene ruim in het andere. 

Waarom zouden we het kindje niet 
bij de naam noemen? De kapitalisti-
sche economie - ik moet zeggen de 
neo-kapitalistische economie, die van 
het volledig verweven zijn van onder-
nemingsgewijze produktie (met de 
winst voor de ondernemer) met het 
optreden van de staat (die het verlies 
voor zijn rekening mag nemen) - die 
kapitalistische economie verkeert in 
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één van haar vele crises, waarvan we 
alleen maar mogen hopen dat deze de 
laatste zal zijn. 

Die crisis lossen we niet op met Be-
stek ' 81 , iets wat het kabinet eindelijk 
ook ontdekt schijnt te hebben. Die situ-
atie lossen we ook niet op met andere 
lapmiddelen, zelfs niet met de maat-
schappijhervormende wetsontwerpen 
waar het vorige kabinet zo knap weg 
mee wist dat het erover struikelde. Die 
situatie kunnen we alleen maar oplos-
sen door een scherpe koerswijziging in 
de richting van het socialisme. 

Maar socialisme komt niet van rege-
ringen of parlementen. Socialisme 
moet van de werkers komen. Van deze 
Regering zal ik het dus ook allerminst 
verwachten. Conservatieve elementen 
- zoals die waar de VVD voor 95% mee 
gevuld schijnt te zijn - en vage politieke 
groepen als het CDA waar je alle kan-
ten mee uit kunt, alleen niet naar 
brood, zullen samen iets wrochten wat 
zonder twijfel anti-socialistisch zal zijn. 
Voorlopig zullen we het er mee moe-
ten doen want ik geloof er geen barst 
van dat de politiek-verstandige 
CDA'ers (die er toch tot mijn steeds te-
rugkomende verrassing zijn) volgen-
de maand het kabinet weg zullen stu-
ren op zijn hinkende NAVO-ideeën. 

Er dus van uitgaande, dat we het tot 
1981 met deze Regering moeten doen, 
ga ik er nu toe over enkele concrete 
punten in deze beschouwing te betrek-
ken, punten waarop ik in een aantal 
gevallen ook antwoord verwacht. Dan 
eerst over enkele zaken die mijn partij-
genoot Van der Spek aan de overzijde 
naar voren heeft gebracht. Hij heeft 
een aantal vragen gesteld, waarop ik 
geen antwoord heb kunnen vinden in 
de Handelingen van de Tweede Ka-
mer. Het is mogelijk dat dat ligt aan het 
absurde aantal interrupties, dat daar 
tijdens de beantwoording door de Re-
gering naar voren is gebracht, kenne-
lijk in de veronderstelling dat dat flink 
staat. Als de antwoorden dus verloren 
gegaan zijn in die interrupties dan ver-
zoek ik bij voorbaat de Minister-Presi-
dent excuus voor mijn herhaling, an-
ders graag in ieder geval nu een duide-
lijk antwoord. 

Van der Spek heeft gevraagd waar-
om in plaats van de voorgestelde ver-
hoging van de aardgastarieven niet 
een progressiever tarief wordt inge-
voerd en hij heeft verduidelijking ge-
vraagd van het regeringsstandpunt. 

Hij heeft gevraagd waarom we zo 
weinig uitgeven voor het onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen, op 
welk punt we al een achterstand heb-
ben. 

Hij heeft de Regering ten slotte 
gevraagd zich duidelijk uit te spreken 
over een 5-ploegenstelsel en de 
35-urige werkweek. Die vraag is nog 
sterker actueel door de vertoning van 
de heer Wiegel ten opzichte van het 
Rotterdamse energiebedrijf, op welks 
staatsrechtelijke achtergronden ik 
overigens graag bij de begroting Bin-
nenlandse Zaken wil terugkomen. Is 
de Minister-President bereid deze vra-
gen nu te beantwoorden? 

Mijnheer de Voorzitter! De Troonre-
de is al door vele sprekers vóór mij ge-
kraakt zodat ik het volkomen zinloos 
vind dat nog eens over te doen. De 
Miljoenennota zal ik laten rusten, mo-
gelijk nog eens aanhalen bij de finan-
ciële beschouwingen. Een enkel punt 
nog uit het door de Regeringsvoorlich-
tingsdienst uitgegeven boekje 'Hoofd-
punten uit het Regeringsbeleid 1980'. 

Op blz. 7 zegt de Regering dat de 
koopkracht tot en met het modale ni-
veau gehandhaafd wordt. Maar daar-
bij staat de beperking 'zoveel moge-
lijk'. Kan de Regering dat nader uiteen-
zetten? Houdt men ook rekening met 
de soms schrikbarende verhogingen 
van de gemeentelijke belastingen en 
met name van de onroerend-goedbe-
lasting na hernieuwde waardeschat-
tingen? 

Op blz. 19 wordt gesproken van 
machtsevenwicht. De Regering weet 
natuurlijk dat niet gestreefd wordt 
naar machtsevenwicht maar naar 
machtsoverwicht. Zodra wij dat niet 
meer bezitten proberen we bij voor-
beeld door de z.g. modernisering (een 
verzachtend woord voor verhoging 
van het aantal) van kernwapens, dat 
overwicht terug te krijgen. 

Op blz. 19 staat nu dat een dergelijk 
evenwicht een hoofdvoorwaarde is 
voor de verzekering van stabiliteit en 
derhalve de (niet een, let wel, de Rege-
ring is in het bezit van iets unieks, nl. 
de absolute waarheid), dus dè grond-
slag voor ontspanning. Kan de Rege-
ring mij uit mijn verwarring helpen 
waar deze zin mij in heeft gebracht? 
Houdt dat in, dat verstoring van het 
machtsevenwicht (bij voorbeeld door-
dat de Sovjet-Unie afziet van de plaat-
sing van de SS-20) de ontspanning in 
gevaar gaat brengen? 

Hoe wi l de Regering de op blz. 27 be-
weerde zorg voor de privacy-bescher-
ming waar maken bij een aangekon-
digd Recherche Informatie Systeem? 
Komen ook daar opmerkingen bij te 
pas als bij het in vele gemeenten door 
partijgenoten van mij aangevochten 
formulier, waarin onder andere ver-
meld wordt dat iemand lid van mijn 
partij is? Of zie ik dat te zwart-wit? 

Graag een nadere uiteenzetting. 
Betekent het verhaal op blz. 59, dat 

handelt over de inkomenspositie van de 
agrarische ondernemers, als we het 
ontdaan hebben van alle sluiers die er-
over getrokken zijn en ontdaan van de 
absolute waarheid die ook daarin naar 
voren gebracht worden, nl. dat de uit'-
gangspunten van het beleid nog steeds 
de juiste zijn, dat het arbeidsinkomen 
van de agrarische ondernemers in de 
zuivelhoek niet alleen geen kleinere 
achterstand t.o.v. de werknemers zullen 
krijgen maar een grotere? Enige duide-
lijkheid mag hier toch wel gebruikt wor-
den! Gaan de gedachten ook hier uit 
naar handhaving van de koopkracht tot 
en met modaal en hoe gaat de Regering 
dat waarmaken? Kunnen er eindelijk 
maatregelen worden genomen die ga-
randeren dat de miljoenen die in de EG 
in de landbouw worden gepompt niet 
voornamelijk terecht komen bij de grote 
landbouwbedrijven, die ook nog voor 
een deel niet in handen zijn van zelf-
standige landbouwondernemers? 

Mag ik de zinsnede op blz. 68 'Daar-
toe willen wij de burger aanspreken op 
zijn verantwoordelijkheid voor de 
maatschappij en zijn solidariteit met 
de medeburger ' zo vertalen dat de 
burgers - die ook regeringspersonen 
zijn - zoveel verantwoordelijkheidsbe-
sef en solidariteit vertonen met hun 
medeburgers - die toevallig geen re-
geringsverantwoordelijkheid dragen -
dat afgezien wordt van kortingen op 
de sociale voorzieningen, dat afgezien 
wordt van allerlei eigen-risico stok-
paardjes? Of vertaal ik nu misschien 
de woorden van dit kabinet verkeerd? 
Ik zal er verder in deze termijn niets 
aan toevoegen mijnheer de Voorzitter! 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil in hoofdzaak twee 
onderwerpen aansnijden, een met bui-
tenlandse en een met binnenlandse 
aspecten. Vanwege de mij toegemeten 
spreektijd wil ik mij wat het buiten-
landse beleid en de defensie betreft, in 
hoofdzaak aansluiten bij wat mevrouw 
Van Someren-Downer en de heren 
Van Hulst en Meuleman hebben opge-
merkt. Bij de beleidsdebatten over Bui-
tenlandse Zaken en Defensie hoop ik 
nader op deze onderwerpen in te 
gaan. Nu wi l ik slechts een enkele op-
merking maken over de modernise-
ring van de kernbewapening. 

Dat het standpunt, dat door de 
Tweede-Kamerfractie van het CDA is 
ingenomen, door geen enkele bondge-
noot in de NAVO ook maar een ogen-
blik serieus is genomen, was gemak-
kelijkte voorzien. Stel dat de Minister 

Eerste Kamer 
27 november 1979 Rijksbegroting 70 



Van der Jagt 

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening bij ons zou komen met een 
voorstel om honderd miljoen guldens 
te voteren voor woningwetwoningen, 
maar tevens zou zeggen: Ik weet nog 
niet waar ik deze woningen situeren 
zal; de kans bestaat zelfs dat ik van een 
situering afzie, dan zouden wij ons in 
dit huis niet lichtelijk verbazen. Er zou, 
dacht ik, wel niemand zijn die zo'n 
voorstel zou willen aanvaarden. In 
Brussel zal daarom dit genoemde 
voorstel geen schijn van kans hebben. 

Ik betreur het dat de Regering zich 
heeft laten lenen om het onrealistische 
voorstel van de Tweede-Kamerfractie 
van het CDA in te brengen in het 
NAVO-beraad. De Regering had er naar 
mijn mening wijzer aan gedaan om 
haar eigen standpunt te verdedigen, 
daarmee en daardoor bedienend haar 
eigen verantwoordelijkheid en roeping. 
Staatsrechtelijk waren de verhoudingen 
dan zuiverder gebleven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
het beleid van de Regering niet tot ge-
volg zal hebben dat ons land geïso-
leerd in de NAVO komt te staan, of, 
wat nog erger is, dat er een breuk komt 
in de NAVO. Het is evident dat Rusland 
erop uit is om dat te bereiken. Voor zo-
ver ik weet zou het voor het eerst in de 
geschiedenis van de NAVO zijn dat op 
zo'n belangrijk punt niet in grote eens-
gezindheid een besluit kan worden ge-
nomen. 

Het tweede onderwerp, waarover ik 
iets breder wil spreken, gaat over onze 
binnenlandse politiek. In het Financieel 
Dagblad stond laatst een artikel van 
de heer Metzemaekers getiteld: 'Onze 
vermoeide samenleving.' De schrijver 
legde, naar mijn gevoelen terecht, een 
verband tussen de moeheid en mat-
heid van de politici èn die van de ker-
kelijke leiders in ons land. Hij stelde 
enerzijds het feit dat kerkelijke leiders 
niet meer inspireren, de meest funda-
mentele waarheden met scepticisme 
worden ontvangen, hoe de kerken 
leeglopen, de traditionele manier van 
geloven geleidelijk verdwijnt en ander-
zijds hoe onze huidige cultuur een 
beeld geeft van verwarring, stuurloos-
heid, gebrek aan geestelijk leider-
schap. 

Die twee verschijnselen, zo stelde 
Metzemaekers, staan natuurlijk niet 
los van elkaar. Religie, politiek, econo-
mie en sociale ontwikkeling behoren 
bijeen als aspecten van een volledige 
cultuur. Als gemeenschap zijn wij of 
voelen wij ons stuurloos, zo schrijft hij, 
wij staan nergens meer voor, wi j heb-
ben geen gemeenschappelijke overtui-
ging meer, wij geloven echt in niets 

meer en wi j worden dan ook door 
niets meer echt geïnspireerd. Het is 
een beeld dat wij in alle Westeuropese 
samenlevingen aantreffen. De recente 
enquête over 'God in Nederland' toont 
haast even duidelijk de stuurloosheid 
van het religieuze beleven aan als de 
algemene beschouwingen dat deden 
ten aanzien van de politiek en econo-
mie. Tot zover de schrijver. Ik geloof 
dat hij hier terecht de dodelijke zwakte 
van onze westerse samenleving aan-
wijst. 

In zijn 'Handboek der Geschiedenis 
van Nederland' toont Groen van Prin-
sterer deze verbanden scherper aan. 
Hij laat daarin zien dat, als ons volk 
geestelijke en zedelijke normen los-
laat, het dan met ons land bergaf-
waarts gaat en dat anderzijds - als 
daar een leven is naar de universele 
normen van God - er een opbloei 
komt van het hele leven. Dat causaal 
verband is ook vandaag aan te wijzen. 
Als wij verleren om naar boven te kij-
ken dan worden wij een egocentrisch 
en een materialistisch volk. Wij verge-
ten dan dat God ons de cultuurop-
dracht gaf. Wij komen dan hoe langer 
hoe meer in de greep van het eigen be-
lang. Het is te zien dat wij deze kant op 
gaan in de huidige economische en f i-
nanciële problematiek. Ik wil dit op één 
bepaald aspect toespitsen. 

Vrijwel iedere econoom, of hij nu 
van linkse of van rechtse huize komt, is 
het erover eens, dat een wat sterkere 
matiging het beste medicijn is voor de 
ziekte van de werkloosheid. Maar wat 
zien wij? Regering en parlement ont-
zinkt de moed om daar nu eens met-
terdaad voor te gaan staan. Dat wordt 
ook wel erkend. Ik geef daarvan een 
paar voorbeelden. Jan Terlouw stelde 
in Elseviers Weekblad': Ik denk dat het 
een juiste conclusie is, dat de koop-
kracht een heilige koe is geworden. 
Het is ingegeven door de politieke re-
aliteit. Als het kabinet de koopkracht 
zou aantasten, zouden zijn dagen ge-
teld zijn. 

Het korte-termijneffect is in de poli-
tiek altijd veel gevaarlijker dan het lange-
termijneffect. De werkgelegenheid 
is een kwestie van lange termijn. Als 
het kabinet daar werkelijk iets aan zou 
doen, zou de koopkracht op korte ter-
mijn niet kunnen worden gehand-
haafd. Ik ben er van overtuigd, dat het 
kabinet het niet zou overleven'. 

Het tweede voorbeeld brengt mij bij 
professor Stevers. Hij schreef in 'de 
Volkskrant': 'Voortzetting van het hui-
dige economische beleid leidt in de ja-
ren '80 tot meer werkloosheid en een 
ernstige aantasting van de gemeen-
schapsvoorzieningen. Alleen een da-

ling van de loonkosten en de collectie-
ve lastendruk èn een beter werkende 
arbeidsmarkt bieden uitkomst. Maar 
de machtige regeringen kunnen zo'n 
beleid niet voeren, want dan halen ze 
de komende verkiezingen niet'. 

Het laatste voorbeeld is het volgen-
de. In de 'Haagse Courant' schreef pro-
fessor van den Doel: 'De PvdA wil niet 
alleen uitbreiding van de kwartaire 
sector, maar ook winstherstel voor de 
bedrijven en arbeidstijdverkorting. AI-
le eisen van de FNV-bonden op het ge-
bied van arbeidstijdverkorting, die t i j-
dens de recente stakingen zijn gesteld, 
werden door Joop den Uyl persoonlijk 
gesteund. Maar tot aan de verkiezin-
gen behoeven de modale werknemers 
bij Shell en in de havens zich niet on-
gerust te maken. Alleen de hoge inko-
mens behoeven iets af te staan. De 
voor de vervulling van de PvdA-wen-
sen noodzakelijke bijdrage van de la-
gere inkomensgroepen zal na de ver-
kiezingen wel aan de orde worden 
gesteld'. 

Van den Doel haalt dan een citaat 
aan van Den Uyl: 'Ik kan het niet an-
ders zien dan dat zó de voedingsbo-
dem gelegd wordt voor de bekende re-
deneringen over het gebeten worden 
door de hond of de kat. De afkeer van 
het politieke bedrijf wordt gevoed. Het 
respect verdwijnt'. Van den Doel con-
stateert dan dat deze socialistische po-
liticus de spijker bovenop zijn eigen 
kop slaat. 

De les van deze drie voorbeelden, is, 
dat vrijwel iedereen weet dat loonma-
tiging de meest ideale oplossing is 
voor de vele huidige sociale en econo-
mische problemen, maar dat niemand 
aan de heilige koe van de 'handhaving 
koopkracht' durft te komen. Niemand 
durft de kat de bel aan te binden om-
dat men bang is om de kiezersgunst te 
verspelen. Dat kost immers zetels bij 
de volgende verkiezingen. 

Daarom, als je de volksgunst niet 
verspelen wi l , dan moetje je sterk ma-
ken voor de handhaving van de koop-
kracht. Je maakt daar bij Jan Modaal 
een beste beurt mee, vooral ook om-
dat er zoveel van die 'Jannen' zijn. 
Doch het is zeer de vraag, of deze 
groep van onze bevolking daar nu wel 
zo blij mee moet zijn. Want èn koop-
krachthandhaving èn terugdringen 
van het financieringstekort èn een 
drastische verlaging van de werkloos-
heid èn de handhaving van het huidige 
niveau van de collectieve voorzienin-
gen, het lijkt allemaal veel op de be-
kende leus van sommigen, die het volk 
bij de neus nemen, als zij zeggen: 'Ho-
gere lonen - lagere pr i jzen! ' Bij deze 
volksmisleiding krijgen de meeste sla-
gen: Piet Minimum en Jan Modaal. 
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Vander Jagt 

Mijnheer de Voorzitter! In de jaren 
'80 wacht ons een gigantisch karwei. 
De aardgasbaten lopen terug, de sane-
ring van onze verpauperde steden zal 
miljarden kosten. De uitgaven voor 
een goed milieu, onderwijs, volksge-
zondheid, bejaardenzorg, sociale ze-
kerheid ontwikkelingshulp, volledige 
werkgelegenheid, innovatie van onze 
industrie en ga zo maar door, zullen of-
fers vragen van ons volk. Nu is de gro-
te vraag: Is hiervoor het maatschappe-
lijk draagvlak aanwezig? 

Terlouw, Stevers, Van den Doel en 
vele anderen menen van niet. Houden 
wat je hebt is vandaag de leus plus 
nog wat meer. De Regering speelt 
hierop helaas in door haar bestekdoel-
stelling: Handhaving van de koop-
kracht. Professor Weitenberg zegt naar 
mijn gevoelen terecht: de koopkracht 
is in de jaren '80 niet vast te houden. 
De Regering zal dit moeten erkennen 
en wi j , als parlement, zullen de moed 
moeten opbrengen om geen slaaf te 
worden van de kiezersgunst. Wij zullen 
ons volk de realiteit moeten voorhou-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou aan de 
Minister-President wil len vragen of dat 
niet zou kunnen in de vorm van bij 
voorbeeld twee blauwdrukken. De éne 
blauwdruk zou moeten laten zien hoe 
ons nationale huishoudboekje er gaat 
uitzien als wij ons niet matigen, als wi j , 
zoals nu, er ieder jaar nog 1 % netto op 
willen vooruitgaan. Dan zal volgens 
mij deze blauwdruk er triest uit komen 
te zien, want het betekent dat de jaar-
lijkse groei van ons nationale inkomen 
nagenoeg geheel verdwijnen gaat in 
het loonbestanddeel. De collectieve 
uitgaven kunnen dan niet meertoene-
men. De stadssanering kan dan niet op 
volle toeren gaan draaien omdat de f i -
nanciële middelen gaan ontbreken, de 
sociale zekerheid komt op de tocht te 
staan, noodzakelijke investeringen blij-
ven uit waardoor de werkloosheid toe-
neemt, enz. 

Wie krijgen dan de grootste klap-
pen? Daar kunnen wi j heel duidelijk in 
zijn. Dat is allereerst Piet Min imum en 
dan komt Jan Modaal aan de beurt. 
Degene die het minst lijdt onder de 
dan oplopende spiraal van loonstijgin-
gen, inflatie en werkloosheid is een ze-
kere mijnheer Otto Maximum. Want 
déze woont niet in de Pijp of in de Dap-
perbuurt. Welnu, dat is de ene blauw-
druk. 

De andere blauwdruk zou een teke-
ning moeten geven indien bij voor-
beeld een gemiddelde loonmatiging 
van 1,5% per jaar wordt afgesproken. 

Ik zei: een gemiddelde. Uiteraard moet 
dit naar draagkracht, want de sterkste 
schouders zullen de zwaarste lasten 
moeten dragen. Het grote voordeel 
van deze blauwdruk is dat het loonbe-
standdeel daalt waardoor de concur-
rentieposten van het bedrijfsleven ver-
betert en de werkgelegenheid wordt 
bevorderd. Het grote voordeel van dit 
model is tevens dat er in de collectieve 
sector financiële ruimte komt. Deze 
ruimte zouden wi j prachtig kunnen ge-
bruiken terf inanciering van een bezie-
lend ontwikkelingsplan. Hier is juist 
Piet Min imum mee gebaat èn Jan Mo-
daal. 

Nu hoor ik de Minister-President 
zuchten: Verkoop dat maar eens aan 
de mensen. De FNV eist nu al 2% bo-
ven de prijscompensatie. Ik weet het, 
dit zal voor het kabinet niet gemakke-
lijk zijn. Toch zal het deze moed moe-
ten opbrengen. Voorts zal er dan op dit 
punt een hartelijke steun van het parle-
ment moeten zijn. En vervolgens, laten 
wij die twee blauwdrukken nu maar 
eens vervaardigen. Laat het kabinet, 
bij wijze van spreken, er maar eens 
duidelijke televisiespots van maken. 
Want laten wi j het in alle eerlijkheid 
maar stellen: de man in de straat heeft 
geen flauwe notie wat de consequen-
ties zijn van de éne blauwdruk èn de 
andere. De voorlichting is er ook niet 
meer. Doch als de plaatjes compleet 
op het scherm worden gegooid dan 
weet men waar men voor kiest. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot: Met 
een enkel woord gaf ik aan hoe daar 
een stringent verband ligt tussen reli-
gie en politiek. Als de eer van God cen-
traal gesteld wordt, dan is dat tevens 
tot heil van onze naaste. Dan is het 
groeps- en eigenbelang contrabande 
en kan de uitoefening van de cultuur-
opdracht ons weer bezieling geven en 
perspectief. Ik wens deze bezieling ook 
het kabinet toe. Ik wens het bovendien 
de politieke moed toe om zich niet te 
laten leiden door kiezersgunst, maar 
door een duidelijke blauwdruk, waar-
op met verbeelding en met visie is ont-
worpen de ontwikkeling van ons land 
in de jaren '80, gebaseerd niet alleen 
op bestek '81 maar ook op dat Bestek 
dat met een hoofdletter moet worden 
weergegeven. 

D 
De heer Maris: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik geloof niet dat in deze dagen de Ne-
derlandse bevolking overmatige be-
langstelling heeft voor parlementaire 
redevoeringen. Zij heeft wel andere 
dingen aan het hoofd. Ook is het niet 
waarschijnlijk, dat zo kort na de alge-
mene beschouwingen aan de overzij-

De heer Maris 

de, hier veel nieuws zal worden ver-
kondigd. Wordt er eigenlijk wel zoveel 
nieuws gebracht in algemene be-
schouwingen? 

Ook zonder enige pretentie van iets 
nieuws te zeggen, kan men er echter 
behoefte aan hebben rekenschap van 
zijn gevoelen te geven ook in dit deel 
der volksvertegenwoordiging. Dit eens 
te meer nu de Troonrede aan het slot 
stelt: 'Onder een economisch ongun-
stig gesternte hervat U vandaag Uw 
werkzaamheid. Zware beslissingen 
moeten worden genomen'. Wij staan 
op de drempel van de jaren '80 en dat 
in een tijd waarin onze verzorgings-
staat in een crisis verkeert; defaitisme 
en onvrede zijn er de uiterlijke ver-
schijnselen van. 

In de historische conjunctuur zijn de-
ze tachtiger jaren als zeer belangrijk te 
beschouwen. Veel schrijvers hebben 
hun toekomstromans zich juist laten 
afspelen in deze tachtiger jaren zoals 
bij voorbeeld George Orwell's 1984. 
Met betrekking tot de economische 
conjunctuur doet de laatste tijd in de 
wetenschappelijke literaruur de the-
orie van de Kondratieff-cyclus weer 
opgang: de economie zou golfbewe-
gingen te zien geven, die zich na 50 ja-
ren herhalen. 

De geschiedenis herhaalt zich nooit 
op dezelfde wijze, maar toch wellicht 
op een ander, misschien hoger ni-
veau. Het is van belang de lessen der 
geschiedenis te leren, getuige het ge-
zegde: Het volk dat zijn geschiedenis 
niet kent, is gedoemd die geschiedenis 
te herhalen. 
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Vertonen de algemene beschouwin-
gen in deze Kamer en het gehele soci-
aal-economisch beleid ook een cyclus 
van 50 jaar? Ik was daar benieuwd 
naar en met de hulp van de uitsteken-
de griffie van deze Kamer heb ik beke-
ken de algemene beschouwingen in 
de zitting van 1929 over de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1930. Dan val-
len toch wel enkele paralellen met de-
ze tijd op. 

Er was toen een als extra-parlemen-
tair betiteld kabinet-Ruys de Beeren-
brouck. Gelukkig is ons huidige kabi-
net nog steeds parlementair alhoewel 
die parlementaire basis in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal wel soms 
uiterst smal blijkt te zijn. Wij leven nu 
eenmaal in de tijd van de smalle mar-
ges. De toenmalige afgevaardigde in 
deze Kamer de heer van Lanschot 
duidde in zijn beschouwingen op de 
belangwekkende rede van de toen 
nieuwe rector van de Amsterdamse 
Universiteit, getiteld: 'Overschatting 
van den staat in de welvaarts-sfeer'. 
Hoe actueel nog voor de dag van van-
daag! Ook toen werd er met betrekking 
tot de arbeidswetten gesteld: 'dat door 
de regeringsmaatregelen de bedrijven 
niet mogen worden belast boven hun 
draagkracht waardoor ontwikkelingen 
worden belemmerd en tegengehou-
den, die in economisch opzicht uit den 
boze zijn'. 

In de Troonrede van die dagen zegt 
de Regering 'dat op de weg van verso-
bering van 's Rijks Dienst zal worden 
voortgegaan'. Veel van hetgeen door 
deze afgevaardigde in die jaren werd 
gesproken, zou vandaag weer kunnen 
worden gezegd, zo onder meer het ge-
zegde: 'Ik zie den economischen toe-
stand aldus, dat er zijn lichtpunten en 
schaduwzijden'. En: 'Ik meen dat er 
verschillende verschijnselen op wi j -
zen, dat wij een periode, zoal niet van 
crisis, dan toch van zeer verminderde 
welvaart tegemoetgaan'. 

Naast de versobering werd ook toen 
bezuiniging aanbevolen. De afgevaar-
digde de heer de Savornin Lohman 
stelde: 'Eenzijdige nationale ontwape-
ning schijnt' - alweer tegenwoordig, 
vroeger was dat anders en elders is 
het ook niet zo - 'eveneens te zijn 
een eis van democratie'. 

De toetssteen voor een homogeen 
kabinet, welke de Savornin Lohman 
stelde, was hetgeen door Groen van 
Prinsterer reeds 80 jaren daarvoor was 
genoemd, namelijk: 'een bewind, het-
welk op grond van eenheid van begin-
sel naar een vast beraamd plan tewerk 
gaat'. 
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Als dat vast beraamd plan zou men 
dan in deze tijd Bestek '81 kunnen zien, 
terwijl ik slechts de wens uitspreek dat 
in het belang van de Nederlandse sa-
menleving ook de eenheid van begin-
sel bewaard mag blijven. De laatste 
tijd doen wel eens geruchten de ronde 
die zouden doen twijfelen aan die een-
heid van beginselen. Het is werkelijk 
frappant hoeveel uit de algemene be-
schouwingen voor het jaar 1930 zo zou 
kunnen worden gebruikt voor de alge-
mene beschouwingen van vandaag. 

Trouwens, gaat men nog 50 jaren te-
rug, tot de Staatsbegroting voor het 
dienstjaar 1880, dan vermelden de al-
gemene beschouwingen in deze Ka-
mer ook veel problematiek passend in 
deze ti jd, staande aan de drempel van 
1980. 

In de Troonrede van dat jaar trof mij 
direct de zinsnede: 'versterking van de 
inkomsten der schatkist zal op den 
duur noodzakelijk zijn'; hetgeen de af-
gevaardigde de heer Duymaer van 
Twist de uitspraak ontlokte: 'Zijn mijne 
beschouwingen juist, dan is die toe-
stand ongunstiger dan die wordt afge-
schilderd door de Minister van Finan-
ciën'. 'De vraag: o f 's lands kas in 1880 
bij machte zal zijn om aan de gevorder-
de betalingen het hoofd te bieden, 
weet ik niet te beantwoorden.' 

'Maar nu de eigenlijke kas daarlaten-
de, meen ik dat wi j sedert eenige jaren 
druk bezig zijn, met hetgeen men in de 
gewone huishouding zoude noemen, 
interen; dat wil zeggen dat onze ver-
teringen onze inkomsten te boven 
gaan. Wij zijn sedert enige jaren en 
nog op dit ogenblik bezig met een deel 
onzer bezittingen' - plaats dat eens 
over naar de dag van vandaag waarbij 
ik denk aan onze aardgasbaten - 'te 
verkoopen; met den koopprijs daar-
van, met onze baten van vroegere ja-
ren, met andere toevallige en niet te-
rugkerende baten, en ten slotte met ge-
leend geld onze uitgaven te bestrijden. 
En dat geenszins alleen zulke uitgaven 
die zouden kunnen worden aange-
merkt als geldbelegging als kapitaal-
vorming.' 

De problemen lagen anders. De uit-
gaven werden dat jaar geraamd op 
f 118.156.000; de middelen op 
f 110.537.000; dus een tekort van 
f7.618.000. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tekort 
dat zeker toelaatbaar zou zijn volgens 
de thans daartoe gestelde normen, 
doch ook toen werd gewaarschuwd 
voor het zonder grote voorzichtigheid 
toepassen van het beginsel dit tekort 
door geldleningen te dekken. Men wi l-
de ook toen bezuinigen. 'Uitmuntend', 
aldus Duymaer van Twist; ik ben daar 
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een groot voorstander van; maargro-
te verwachtingen van de resultaten 
heb ik niet.' Gepleit werd in deze alge-
mene beschouwingen voor handha-
ving der vrije handelsbeginselen, op-
merkelijk in een tijd waarin steeds 
meer stemmen opgingen voor protec-
tionisme 

De afgevaardigde de heer Stork, 
een zeer eerlijk man, getuige zijn be-
kentenis in deze Kamer: ik dweep niet 
meer met de sociaal-democratische 
denkbeelden ' - vroeger noemde men 
die met andere namen - ' van mijn 
jeugd, die ik nader als onpractisch heb 
leren kennen'. Hoevelen zijn dan van-
daag in dit jeugdsyndroom blijven ste-
ken! Deze afgevaardigde, de heer 
Stork komt met de interessante uit-
spraak: 'Elk in zijne omgeving kan heb-
ben opgemerkt dat waar de meeste 
aalmoezen gegeven worden, de mees-
te bedelaars zijn'. 

Zo blijkt veel van die tijden letterlijk 
te kunnen passen in de beschouwin-
gen van vandaag. Dat moge ook het 
kabinet de troost geven dat er niet al-
ti jd veel nieuws onder de zon is. Ook 
toen werd er al geklaagd over de te 
grote overheidsbegrotingstekorten, 
over de zo nodige bezuinigingen, die 
waarschijnlijk ook toen nooit hebben 
plaatsgevonden: er kwamen weer 
gunstiger t i jden! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik keer terug 
naar het heden, maar ik kan toch niet 
nalaten dit te doen via de algemene 
beschouwingen in deze Kamer gehou-
den over de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1940, de zitting van 40 jaar 
geleden, van november 1939; een 
tijdsgewricht door zovelen vandaag 
gehouden als zijnde gelijkend op de 
tijd van vandaag. Door de afgevaardig-
de de heer Van Lanschot werd gepleit 
voor extra uitgaven inzake defensie, 
zelfs al zou dit leiden tot nog grotere 
tekorten op de begroting. 

De uitgaven bleken te laat te zijn, 
door de gebeurtenissen achterhaald: 
toen kwam men tot de ontdekking hoe 
noodzakelijk een goede defensie was, 
terwijl al in de algemene beschouwin-
gen van 1929/1930 voor een eenzijdige 
ontwapening en vermindering der de-
fensie was gewaarschuwd. Zijn wij ge-
dwongen, ook dit deel der geschie-
denis te herhalen? 

De hoogst onverstandige opstelling 
van de meerderheid der Tweede Ka-
mer schijnt hierop te wijzen. Gelukkig 
dat wij nu een Minister van Defensie 
hebben, die in 's lands belang die 
maatregelen weet te treffen die zo ur-
gent zijn! Voor haar defensie zou een 
bevolking zelfs een hoofdelijke omslag 
van een vast bedrag per persoon, zo-



Maris 

als in vroegere tijden gebruikelijk, over 
moeten hebben. Misschien is dit een 
idee voor het kabinet om eens aan te 
denken. Dan zal gelijk kunnen blijken 
hoeveel de Nederlandse bevolking 
nog voor zijn vrijheid overheeft! 

Ik citeer weer de heer Van Lanschot: 
'de financiële toestand is zeer ernstig, 
het dient te worden erkend, maar men 
zorge ervoor, niet in uitersten te ver-
vallen en - zij het dan onbedacht -
een defaitistische stemming te kweken 
bij het publiek'. 

Is door de bewindslieden van van-
daag onderkend wat de gevolgen zijn 
van de aankondiging dat men voorne-
mens was, maatregelen te treffen ten 
aanzien van de zogenaamde spaarbil-
jetten? Naar enkele directeuren van 
banken mij mededeelden is de spaar-
der dusdanig in paniek geraakt dat de-
ze waardepapieren momenteel op gro-
te schaal bij de banken ter verzilvering 
worden aangeboden. En wat gebeurt 
met het geld dat men ontvangt: of het 
verdwijnt naar een buitenlandse bank-
rekening of wordt in bij voorbeeld de 
vorm van goud opgepot. In beide ge-
vallen onttrekt het geld zich aan het 
Nederlandse geldcircuit en kan haast 
niet anders dan leiden tot een vergroot 
beroep op de Nederlandsche Bank, 
waaruit haast onvermijdelijk nieuwe 
geldschepping voortvloeit. Het onver-
mijdelijke resultaat is dan het opnieuw 
aanzwengelen van een reeds gedeelte-
lijk beteugelde inflatiespiraal. 

De afgevaardigde Colijn sprak reeds 
in 1939 in deze Kamer de hoop uit 'dat 
de Regering erin moge slagen om te 
verhinderen, het grote gevaar dat bij 
toestanden als wij thans beleven, 
doorlopend aanwezig is, namelijk dat 
ons geldwezen door inflatie kan wor-
den ontwricht. Ik zie de inflatie reeds 
aan de horizon grijzen'. Ik sluit mij 
aan bij de door Colijn uitgesproken 
hoop. 

Mijnheer de Voorzitter! U zult mij 
wellicht naar het heden wil len terug-
roepen, doch ik kan niet nalaten li j-
nen te trekken van het verleden naar 
het heden en van daaruit naar de toe-
komst. Het trof mij bijzonder dat zo-
veel uit de algemene beschouwingen 
van 1939 direct van toepassing was op 
de situatie van vandaag. Ook in 1939 
sprak de Minister van Financiën van 
een somber beeld. De staatsschuld 
was zelfs gestegen tot f 4 miljard. De 
Regering waarschuwt voor een 'naar 
boven gerichte spiraalbeweging van 
lonen en prijzen'. Hoe actuele Plan-
nen tot herscholing werden ook in 
1939 gemaakt en onderzoekingen wer-
den in deze Kamer gevraagd inzake 

jeugdwerkloosheid. Die onderzoekin-
gen werden ook verricht. 

In een recente redevoering heeft de 
Minister van Financiën opnieuw gewe-
zen op de moeilijke situatie waarin de 
Nederlandse economie verkeert. Hij 
stelde dat de problemen rond de over-
heidsfinanciën zwaarder zullen wor-
den. De aardgasbaten - het is vanmid-
dag al naar voren gebracht - vallen ge-
leidelijk weg en een compensatie door 
hogere belastingen zou het loon- en 
prijsvliegwiel versnellen. De grens van 
de mogelijkheden, de mensen nog 
meer belasting op te leggen is al lang 
bereikt en veeleer overschreden. Een 
verdere verzwaring zal alleen de om-
vang van het 'zwarte circuit' doen toe-
nemen. Ik zal geen pleidooi houden ter 
verdediging van dit 'zwarte circuit', 
doch het moet mij van het hart, te stel-
len dat bij alle beschouwingen wellicht 
wordt vergeten hoezeer dit circuit juist 
apaiserend heeft gewerkt. Hoeveel 
meer onrust - ook op het loon f ron t -
zou er zijn zonder dit 'zwarte circuit'? 

Het financieringstekort van 5,5% wil 
de bewindsman handhaven door 'on-
deruitputting', bestaande uit het voor-
uitlopen op het feit dat de begroting 
jaarlijks te hoog is geschat. Ik hoop 
hierop bij de financiële beschouwin-
gen dieper te kunnen ingaan, maar 
toch geef ik nu al aan dat ik moeite had 
met het woord 'onderuitputting'. Ik 
kom dat helemaal niet tegen in het be-
kende woordenboek van Van Dale. Zo-
waar, de Minister van Financiën 
heeft ook nog taalvormend werk ver-
richt. 

Hoe moet ik dit woord interprete-
ren? Men kan het interpreteren als on-
deruit-putting en als onder-uitputting. 
Volgens Van Dale betekent het woord 
onderuit een waarschuwende roep om 
iemand attent te maken op het gevaar 
dat hij loopt door een boven hem han-
gend of door een vallend voorwerp. 
Moeten wij hierbij denken aan het 
zwaard van Damocles hetwelk boven 
onze economie hangt? Volgens Van 
Dale betekent uitputting een toestand 
waarin men aan het einde van zijn 
krachten is. Ik hoop van harte dat geen 
van beide betekenissen voor dit kabi-
net een rol zal spelen met betrekking 
tot het begrip onderuitputting. 

Dit onduidelijke baken doet het 
schip van economie wellicht op de 
klippen van inflatie en overspannen 
overheidstekorten stranden. Veeleer 
zal hard moeten worden gewerkt aan 
het rendementsherstel van de bedrij-
ven, waarvan nu nauwelijks iets of 
niets terechtkomt. Volgens een Franse 
filosoof lijdt het parlementisme aan 
een l 'horreurdes responsabilités. Men 

moet als Regering de durf hebben, 
neen te zeggen, bij voorbeeld tegen 
het verderfelijke trendbeleid. Er is nu 
nauwelijks sprake van een echte trend-
ombuiging. 

De overheid dreigt zoveel op de ka-
pitaalmarkt te moeten lenen dat hier-
door de particuliere financieringsbe-
hoefte in het gedrang komt. De raad 
van Nederlandse werkgeversverbon-
den heeft gepleit voor het uitwerken 
van een overlevingsstrategie. Hoever 
is de Regering hiermee gevorderd? 

Op 30 november 1939 sprak in deze 
Kamer Minister De Geer historische 
woorden, die de moeite waard zijn om 
te worden herhaald. Ik zeg hierbij dat 
deze woorden niet op het huidige ka-
binet slaan. De woorden waren: 

'Strenge neutraliteit, innerlijk en ui-
terlijk, beschouwt de Regeering als 
haar eersten plicht. Gedragen door de 
overtuiging, dat de vervulling van dien 
plicht een Nederlandsch en Euro-
peesch belang is, zal die vervulling 
haar niet moeilijk vallen.' 

Bij twijfel vanuit de Kamer stelde de 
Minister: 

'Ik raad den geachten afgevaardigde 
aan: werp die kleinmoedigheid van u; 
geloof volledig in het woord van de 
Regeering en in haar kracht om daar-
naarte handelen; handel er ook zelf 
naar, te allen tijde en in alle opzichten; 
gij zult daardoor het gebouw onzer 
neutraliteit verstevigen en het buiten-
land er te dieper van overtuigd doen 
zijn. Wees in dit opzicht ten volle gou-
vernementeel. Want gij dient daarmee 
de hoogste belangen van ons land en 
van ons werelddeel, ledere neutrale 
Staat, aan welks neutraliteit onbepaald 
geloofd wordt, is in dezen donkeren 
tijd een lichttoren, waarvan redding 
kan uitgaan. Dit geldt ook en vooral 
van ons land. Onze neutraliteit is stel-
lig een Nederlandsch belang, maarzij 
is meer dan dat: zij is, reeds in het al-
gemeen gesproken, een Europeesch 
belang, gelijk nog onlangs in een stu-
die van prof. Telders is uiteengezet, en 
zij kan in dezen tijd bovendien een 
middel worden om op gang te bren-
gen datgene, wat in den grond der 
zaak door alle volken in alle landen alle 
dagen begeerd wordt: het herstel van 
den vrede.' 

Het was 30 november 1939; de wer-
kelijkheid heeft deze neutraliteit ach-
terhaald. In de grondtoon van de inge-
diende motie bespeur ik hetzelfde stre-
ven en acht ik hetzelfde gevaar aanwe-
zig dat het streven naar eenzijdige ont-
wapening en neutraliteit door de 
geschiedenis wordt achterhaald. 

Mijn vraag is of wi j door de huidige 
situatie in Europa reeds zijn gefinan-
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diseerd. Hebben vele politici uit het 
verleden niets geleerd? De Minister 
van Defensie - voor hem heb ik alle 
lof, evenals voor dit kabinet - presen-
teert een uitstekende begroting. Toch 
wordt steeds weer het geluid gehoord 
van mensen die spreken over eenzijdi-
ge ontwapening of afstel of uitstel van 
modernisering van wapensystemen, 
conform de intentie van de voorgestel-
de motie. Gelukkig hoort men dit niet 
van de zijde van het kabinet. 

In een uitvoerig artikel in de Neue 
Zürcher Zeitung van 18 en 19 novem-
ber 1979 komt de schrijver in overeen-
stemming met een diepgaande analy-
se door Armed Forces Journal van mei 
1979 tot de conclusie: 

'The dangerous decade of Soviet 
strategie superiority has arrived.' 

Het standpunt van de meerderheid 
in de Tweede Kamer is mij dan ook 
een raadsel. Dit geldt trouwens ook 
voor het door de geachte mede-afge-
vaardigde mevrouw Van Someren 
naar voren gebrachte over de sportac-
tiviteiten van en door gehandicapten 
uit Zuidelijk Afrika. 

Recentelijk bracht een zware Russi-
sche delegatie onder leiding van pro-
fessor Zogladin een onaangekondigd 
bezoek en had een onderhoud met de 
vaste Commissies voor Buitenlandse 
Zaken en Defensie van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal met als be-
doeling druk te zetten achter het Russi-
sche diplomatieke offensief om de mo-
dernisering van de kernbewapening 
van de NATO tegen te houden. Wie 
nodigde deze delegatie uit? Kwam zij 
uit eigen beweging? Is dat dan niet te-
kenend voor het politieke klimaat? Het 
moet toch betiteld worden als een on-
geoorloofde inmenging in de binnen-
landse aangelegenheden van Neder-
land? 

Reeds vanmiddag is geciteerd het 
boek van Raymond Aron 'In verdedi-
ging van decadent Europa'. Hij stelt 
dat weliswaar gezegd kan worden dat 
Rusland een voorsprong zal hebben 
op het terrein van de defensie, maar 
dat toch het Westen superieur blijft, 
vergeleken dus met de Sovjet-Unie 
voor wat betreft de produktiviteit, 
technische vernieuwing, levensstan-
daard, wetenschappelijke vooruitgang 
en menselijke vrijheid. Voor de Olym-
pische Spelen in Moskou heeft men 
aannemers uit het Westen nodig, die 
zelfs het personeel en de arbeiders uit 
het Westen moeten meenemen omdat 
zij sneller werken. Voor welk econo-
misch systeem pleit dit dan? 

Uit het boek van Raymond Aron zou 
ik de stelling en ook wel de titel van het 
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laatste hoofdstuk willen halen: 'Deux 
spectres hantent l'Europe: La liberté et 
l'armée rouge'. En juist dat laatste 
spook is levensgevaarlijk; Henry Kis-
singer benadrukt bij herhaling dat 
niets en niemand zal kunnen beletten 
dat de Sovjet-Unie haar eerste plaats 
inneemt. En wie spreekt dan nog van 
een evenwicht? 

Wat buitenlandse zaken betreft zal 
naar verluidt Yassir Arafat binnenkort 
een officieel bezoek brengen aan Gis-
card d'Estaing en zijn Frankrijk, het 
eerste officiële bezoek aan een EG-
land. De diepe tragiek van het niet be-
seffen van de zware vergissing van 
München van de dertiger jaren en de 
gevolgen van de handdruk van Cham-
berlain doemt en Europa om willens en 
wetens de geschiedenis te herhalen. 
Israël is een soevereine staat, een klei-
ne staat in oorlog, waarin het gaat om 
leven en dood. Zij heeft derhalve geen 
behoefte om ongevraagd raad, laat 
staan lessen te ontvangen vanuit het 
buitenland. 

Het betoog van professor Van Hulst 
heeft mij diep getroffen. Het is een il lu-
sie te geloven dat een terroristische or-
ganisatie als de PLO ooit haar hand-
vest zal veranderen en Israël als volk 
en staat zal erkennen. Nog op 17 au-
gustus heeft Yassir Arafat op een bij-
eenkomst te Beyrouth verklaard dat 
Jeruzalem met geweld dient te wor-
den veroverd en wel 'tot elke prijs'. Hij 
stelde: 'Een stroom van bloed zal 
vloeien totdat Jeruzalem bevrijd zal 
zijn en de Palestijnse vlag over de stad 
zal wapperen.' 

Georges Habbach, een andere PLO-
leider, verwerpt ieder compromis en 
stelt de bereidheid tot de grootste of-
fers om geheel Palestina te bevrijden. 
Daarom is het zo treurig dat zo vaak 
het aanknopen van feitelijke betrekkin-
gen als stap in de evolutie naar officië-
le, zelfs diplomatieke contacten met 
deze organisatie slechts moet worden 
gezien als een symptoom van nieuw 
opkomend anti-zionisme, welk ver-
schijnsel vroeger - en ook daarin doet 
het huidige tijdsbestek herinneren aan 
de slechtste ervaringen van de jaren 
dertig en veertig - anti-semitisme 
werd genoemd. 

Wat brengen ons de tachtiger jaren? 
Krijgt Oswald Spengler met zijn pessi-
misme dan toch gelijk? Of houden wi j 
ons aan de denkbeelden van de uto-
pistische optimist H.G. Wells? Twee 
houdingen zijn denkbaar. Eerstens die 
van Denis de Rougemont: 'l 'Avenir 
est notre affaire'. Daarnaast de veelge-
hoorde stelling 'De toekomst is uw zaak 
niet'. 

Overleven wij de tachtiger jaren? 

Rijksbegroting 

Een crisis in het kapitalisme behoeft 
volgens de Franse filosoof Jacques At-
tali in zijn boek 'l 'Ordre cannibale' 
geen ontbindingsverschijnsel te bete-
kenen, maar kan ook worden gezien, 
zoals hij stelt, als een 'element intégra-
teur, une phase de croissance'. Maar 
dan moeten wi j de toekomst met al 
haar problemen tegemoet treden van-
uit een veranderde mentaliteit, zo men 
deze tachtiger jaren niet wil laten ont-
aarden in wereldwijde chaos en anar-
chie, waarvan de verschijnselen en uit-
werkingen ons nu zo duidelijk in Iran 
worden vertoond. 

Hoe is het in vredesnaam mogelijk 
dat in onze verlichte eeuw een geeste-
lijk leider van omstreeks tachtig jaar, 
levend in de vijftiende eeuw, ons op 
de drempel van de jaren tachtig op de 
rand van een wereldoorlog brengt? 
Zijn wi j tot deze aanpak en mentali-
teitsombuiging niet bereid, dan zullen 
wij de stelling van Saint-Just tot waar-
heid en werkelijkheid zien worden: 'II 
faut attendre un mal général assez 
grand pour que l'opinion générale 
éprouve Ie besoin de messures propres 
a faire Ie bien'. 

Dan zal de geest van Jan Courage 
het moeten winnen van de geest van -
Jan Salie, willen wij een gezonde on-
derstroom in de Nederlandse samen-
leving behouden. Dat betekent het ten 
toon spreiden van moed en politieke 
realiteitszin. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan 
het einde van mijn betoog. Ik hoop dat 
de door Jung benadrukte schaduw-
zijde van de mens, met de demonische 
dynamiek' niet de overhand zal krijgen 
in de jaren tachtig. Ook de zo vaak 
middels de media naar voren gebrach-
te opeenhopingen van mensen, vaak 
hysterische massa's, zijnde altijd 
broeiplaatsen van psychische epide-
mieën, doen het ergste vrezen, juist 
omdat blijkt dat onze kennis van goed 
en kwaad met het toenemen der erva-
ring en kennis minder is geworden. 
Moge dit kabinet voortgaan op de 
reeds ingeslagen weg, met meer 
moed, met meer durf om neen te zeg-
gen tegen de geest van de t i jd! Moge 
de bereidheid effect krijgen om te ko-
men tot een rendementsherstel voor 
de bedrijven, tot ombuigingen en ster-
ke besnoeiingen op de overheidsuitga-
ven en de collectieve lasten. 

Mijnheer de Voorzitter! Moge het ka-
binet beamen de woorden van De Sa-
vornin Lohman (een andere dan ik heb 
geciteerd) in zijn voorwoord van de 
tweede uitgave van 'Onze Constitutie', 
waar hij stelt: 

'Ik ben steeds gewoon geweest het 
Woord Gods te bezigen als toetssteen. 



Maris 

en met die lamp de uitkomsten mijner 
bespiegelingen toe te lichten. Onmid-
dellijk uit de Schrift staatkundige be-
ginselen af te leiden, is mij nooit mo-
gen gelukken en ik betwijfel of de 
Schrift ons daarvoor gegeven is; maar 
zijn de uitkomsten mijner overdenkin-
gen in overeenstemming met de diepe 
in de Schrift verscholen wijsheid, dan 
ben ik ervan verzekerd op den goeden 
weg te zijn'. 

De beschouwingen worden geschorst. 

Sluiting 16.34 uur. 

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 wet; 

Wijziging van de Stoomwet 
(15 089); 

Wijziging van de begroting van ont-
vangsten en uitgaven van het Land-
bouw-Egalisatiefonds, afdeling A, 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel)! 15 582); 

Wijziging van hoofdstuk I (Huis der 
Koningin) van de begroting van uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1979 
(verzamelontwerp; eerste wijzigings-
voorstel)(15 711); 

Wijziging van hoofdstuk I (Huis der 
Koningin) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1977 (15 719); 

Wijziging van de gemeentewet met 
betrekking tot de vergoeding aan le-
den van gemeentelijke commissies 
voor het bijwonen van vergaderingen 
(15 837); 

Het uitgeven en belenen van schat-
kistpapier en het aangaan van geldle-
ningen ten laste van de Staat der Ne-
derlanden in 1980 (Leningwet 
1980)05 847). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van het College 
van Senioren; 

Wijziging van artikel 19 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
(15 717); 

Hoofdstuk X (Departement van De-
fensie) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1980; begro-
ting van uitgaven; aanwijzing en ra-
ming van de middelen (15 800); 

Hoofdstuk XI (Departement van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1980; begro-
ting van uitgaven; aanwijzing en ra-
ming van de middelen (15 800); 

Hoofdstuk XVII (Departement van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 

van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980; begroting van 
uitgaven; aanwijzing en raming van de 
middelen (15 800); 

Begroting van ontvangsten en uitga-
ven van het Landbouw-Egalisatie-
fonds, afdeling Avoor het jaar 1980 
(15 800 B); 

Begroting van inkomsten en uitga-
ven van het Gemeentefonds voor het 
jaar 1980(15 800 0 ; 

Begroting van inkomsten en uitga-
ven van het Provinciefonds voor het 
jaar 1980 (15 800 D). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van de desbe-
treffende commissies. 

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

se Zaken, inzake Slotakten betreffende 
een herziening van het Radioregle-
ment en Aanvullend Radioreglement 
behorend bij het op 21 december 1959 
te Genève tot stand gekomen lnterna-
tionaal Verdrag betreffende de Verre-
berichtgeving; 

een van de Minister van Justitie, ten 
geleide van een exemplaar van een in-
terimrapport over de openbaarmaking 
van de landelijke richtlijnen voor het 
opsporings- en vervolgingsbeleid; 

een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, ten geleide van een aan-
tal exemplaren van het rapport van de 
werkgroep onderzoek naar de gevol-
gen van gemeentelijke herindelingen 
in de provincie Noord-Holland; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
jaarrekening en accountantsrapport 
1975 van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen; 

een van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van een overzicht van 
de ontwikkeling van de arbeidsvoor-
waarden in de bouwnijverheid van ok-
tober 1977 tot oktober 1978; 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van 35 exemplaren van het 
verslag van een vergadering van de 
Omroepraad naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan van deze raad; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
35 exemplaren van het rapport 'Be-
bouwing en landschap'; 

een, van de Staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen, de heer 
De Jong, betreffende de resultaten van 
de herexamens/herkansingen in de ja-
ren 1976 tot en met 1979; 

een, zijnde een beschikking van de 
Ministervan Binnenlandse Zaken be-
treffende een afdeling Coördinatie do-
cumentatieaangelegenheden. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter grffie 
ter inzage voor de leden. 

3°. de volgende missives: 
een, van de voorzitter van de Knes-

set van Israël, betreffende de omstan-
digheden van mevrouw I. Nudel in de 
Sovjet-Unie; 

een, van de voorzitter van de Fede-
rale Vergadering van de Socialistische 
Republiek Tsjechoslowakije, ten gelei-
de van een oproep van vertegenwoor-
digers van de parlementen der lid-sta-
ten van het Warschaupact, gericht aan 
de lidstaten van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie, betreffende o.m. 
de bewapeningswedloop. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

1. de openbare behandeling van de 
wetsontwerpen inzake de begroting 
van het Departement van Landbouw 
en Visserij te verplaatsen van 19 en 26 
februari naar 26februari a.s.; 

2. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
plaatsvinden door de vaste Commis-
sies voor Justitie en voor Economi-
sche Zaken op 8 januari a.s.: 

Wijziging van enkele bepalingen 
met betrekking tot de huur en verhuur 
van bedrijfsruimte (15 666). 
4°. de volgende geschriften: 

een, van H. van Bloois te Hellevoet-
sluis, betreffende het instellen van een 
olie-boycot tegen Zuid-Afrika. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Buitenlandse Za-
ken; 

een, van J. Schultheiss te Enschede, 
betreffende vrij lating van Rudolf Hess. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Buitenlandse Za-
ken en voor Justitie; 

een, van de Badan Pimpinan Bangsa 
Maloekoe di Belanda te Vaassen, ten 
geleide van haar antwoordnota aan de 
Vice-Minister-President, Minister van 
Binnenlandse Zaken, betreffende de 
rechtspositie van ex-KNIL-militairen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat; 
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een, van de Vereniging Winkelpro-
menade Lijnbaan te Rotterdam, ten 
geleide van haar nota van het Ministe-
rie van Justitie met betrekking tot het 
ontwerp van wet Wijziging van enkele 
bepalingen met betrekking tot de huur 
en verhuur van bedrijfsruimte 
(15 666). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Justitie en voor 
Economische Zaken; 

een, van gedeputeerde staten van 
Noord-Brabant, betreffende de vesti-
gingsplaats van de open universiteit in 
voornoemde provincie. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Onderwijs en We-
tenschappen; 

een, van de Algemene Werkgevers-
Vereniging te Haarlem en de Vereni-
ging voor de metaal- en elektrotechni-
sche industrie FME te Zoetermeer, ten 
geleide van haar nota 'Welvaart en 
werkgelegenheid'. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Economische Za-
ken; 

een, van het personeel van het Staats-
bosbeheer en van de Directie Natuur 
behoud en Openluchtrecreatie van het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, ten geleide van 
hun open brief aan de leden van de 
Tweede Kamer betreffende de regelin-
gen inzake het Staatsbosbeheer. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Cultuur en Recre-
atie en voor Landbouw en Visserij. 

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