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Minister De Jong
zaamheid
als Staatssecretaris, belast met zaken aangaande de
24STE V E R G A D E R I N G
Koninklijke Luchtmacht. Wij voelen zijn heengaan als een groot
verlies en als een gevoelig gemis.
Ik ben ook erkentelijk voor het feit, dat verschillende geachVERGADERING VAN WOENSDAG 16 MAART 1966
te afgevaardigden uiting hebben gegeven aan hun vertrouwen
(Bijeenroepingsuur 10.45)
in ons beleid; het is een belangrijke stimulans voor ons,
dat de volksvertegenwoordiging ons beleid in overgrote mate
steunt. Ik wil de waardering, die is uitgesproken, direct doorIngekomen stukken. — Behandeling en aanneming van geven aan het adres van degenen bij wie het thuishoort, nl.
hoofdstuk X der rijksbegroting voor 1966. — Mede- de vele zeer ervaren en bekwame ambtenaren en militairen,
die ons bij ons werk adviseren en helpen. Hoe langer ik in
deling van de Voorzitter.
dit bedrijf ben, hoe meer het mij duidelijk wordt, dat 99,9 pet.
van hen moet komen.
Als ik de volgorde aanhoud, die de geachte afgevaardigden
Voorzitter: de heer Jonkman
ook hebben aangehouden, dan kom ik eerst aan het punt van
de staatssecretarissen en de eventuele benoeming van een
staatssecretaris belast met zaken van de Koninklijke LuchtTegenwoordig zijn 45 leden, te weten:
macht. Ik vind het moeilijk op het ogenblik daarover in conde heren Jonkman, Steenkamp. Van Hulst, Van den Bergh, creto te spreken; in abstracto wil ik daarover wel iets zeggen.
Mertens, Algra, Louwes, Van Meeuwen, Troostwijk, De Rijk, De toestand op het ogenblik is nog dezelfde als die welke bij
De Geer van Oudegein, Van der Maden, Kranenburg, Berg- de kabinetsformatie van de heer Cals bestond. Ik kan niet, zohuis, Burger, Gielen, Van Velthoven, Van Wingerden, Stok- als de geachte afgevaardigde de heer Burger, vinden, dat die
man, Middelhuis. Kapteijn, Beerekamp, Gooden, Matser, toestand ondoorzichtig is; deze is in mijn ogen zo helder als
Kraaijvanger, Brongersma, De Loor, Van der Spek, De Gaay glas. Ik blijf van mening, dat ik gaarne alle regeringspartijen
Fortman, mejuffrouw Vuylsteke, de heren Meester, Teijssen, in de defensietop zie vertegenwoordigd. Gelukkig zijn in NeVan Riel, Schuurmans, Van Lieshout, Vos, Van Pelt, Van derland, in het algemeen gesproken, het defensiebeleid en
Eeten. Broeksz, Siegmann, Cammelbeeck, Vugts, Van Dijken. het buitenlands beleid twee zaken, waarvan de verantwoordelijkheid door vrijwel alle regeringspartijen wordt gedragen.
Van de Vliet, mejuffrouw Tjeenk Willink,
en de heren De Jong, Minister van Defensie, Peijnenburg, Ik vind het juist, wanneer alle regeringspartijen in de defensieStaatssecretaris van Defensie, en Van Es, Staatssecretaris van top zijn vertegenwoordigd. Ik heb ook gepoogd deze situatie
tot stand te brengen. Een minister is echter ook verantwoordeDefensie.
1 ijk voor een goede organisatie op zijn departement en een
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge- minister mag en kan haast niet anders doen dan een staatssecretaris zoeken, die op belangrijke punten zijn inzichten deelt;
komen:
een minister kan op dit punt niet zijn inzichten aanpassen aan
1°. berichten van verhindering tot bijwoning der vcrgade- die van een staatssecretaris. Aangezien de Partij van de Arbeid blijkens mededelingen van mensen, die ik daarnaar heb
ring van:
gevraagd, niet bereid was medeverantwoordelijkheid te drade heren Baas en Ensinck;
gen voor de organisatie, zoals ik die heb opgezet, blijft het
de heren Van Campen, Raedts en Thomassen, wegens drin- helaas onmogelijk — ik blijf het betreuren; bij de regeringsvergende andere ambtsbezigheden;
klaring heeft de heer Cals al medegedeeld, dat de Regering
de heer Terwindt, wegens dringende bezigheden elders;
dit betreurde — een vertegenwoordiger van de Partij van de
Arbeid in de defensietop op te nemen.
de heer Umkers, wegens ziekte.
Er zijn enkele opmerkingen gemaakt over de wereldverDeze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;
houdingen, waarmede de grondslagen van het Nederlandse de2°. een missive van het dagelijks bestuur van het Haven- fcnsiebeleid zo nauw samenhangen. Het stemt mij tot voldoe schap Delfzijl, ten geleide van de notulen van de vergadering ning, dat zoveel leden zich uitdrukkelijk kunnen verenigen met
van de raad van bestuur van 10 februari 1966, alsmede van de zienswijze, die hierover reeds in de stukken is naar voren
het besluit tot wijziging van de verordening tarief en voorwaar- gebracht.
De heer Matser heeft geconstateerd, dat het er ten slotte
den Havenschap Delfzijl.
om gaat de machtsbalans dienstbaar te maken aan de vreDeze missive wordt voor kennisgeving aangenomen; de. ten einde aldus, via een maximum aan veiligheid, te stijgen
de bijlage zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage tot een nieuw niveau van vreedzame samenleving; deze opvatvoor de leden.
ting spreekt mij zeer wel aan.
Intussen ben ik evenals de geachte afgevaardigde de heer
Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het
Matser van gevoelen, dat wij ons onder de huidige omstandigwetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk X (Defensie) der
heden moeten realiseren, dat de machtsmiddelen, waarover de
rijksbegroting voor liet dienstjaar 1966 (8300).
staten nu beschikken, boven de staatkundige structuren zijn
uitgegroeid. Dit impliceert dan ook niet alleen, dat ons veiligDe beraadslaging wordt hervat.
heidsvraagstuk buiten de nationale grenzen is uitgetreden en
De heer De Jong, Minister van Defensie: Mijnheer de Voor- mondiaal is geworden, maar ook dat wij een doorslaggevend
zitter! Wij zijn erkentelijk voor de woorden, die de verschillende belang erbij hebben de gewapende macht werkelijk te blijven
geachte afgevaardigden hebben gewijd aan de nagedachtenis beheersen en in de hand te houden. Hier ligt ook het verband
van de heer Borghouts. Op 8 februari jl. heb ik hier getuigd tussen bewapeningsinspanning enerzijds en het streven naar
van dienst grote verdiensten op velerlei gebied en van de ver- ontwapening anderzijds, een verband, dat de geachte afgevaarwachtingen, die wij mochten koesteren van zijn nieuwe werk- digde de heer Umkers niet legde, doch dat naar mijn overtuiging wel degelijk aanwezig is als wij ervan uitgaan, dat beheersing van macht inpliceert, dat wij de machtsstelsels zoveel
VERBETERING
mogelijk moeten vereenvoudigen.
In de redevoering van Minister Veldkamp: blz. 352, kolom 2,
De geachte afgevaardigden de heren Beerekamp, Matser,
regel 18 v.b., staat: ,.personen"; lees: personen niet.
Van Riel, Agra, Burger en Van der Spek hebben allen aandacht
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Minister De Jong
geschonken aan de actuele ontwikkelingen binnen de NoordAtlantische Verdragsorganisatie. Uit hetgeen daarover de
afgelopen week nader bekend is geworden blijkt, dat Frankrijk
zich volledig wenst te onttrekken aan het N.A.V.O.-defensiestelsel, voor zover dit op basis van integratie is georganiseerd. Het
heeft geen zin — daarin ben ik het eens met de geachte afgevaardigden de heren Beerekamp en Van Riel — de gerezen
moeilijkheden te accentueren. Ik stel het echter wel op
prijs hier te verklaren, dat de Nederlandse Regering de Amerikaans-Europese samenwerking, zoals deze sedert de sluiting
van het Noord-Atlantisch Verdrag van 1949 bestaat, een
samenwerking, waarvan de N.A.V.O. de uitdrukking is, van
essentieel belang acht voor de veiligheid van het Westen en
voor het behoud van de stabiliteit en de vrede in de wereld.
Daarbij blijft de Regering zich met het merendeel der bondgenoten op het standpunt stellen, dat de multilaterale politieke
samenwerking en de gezamenlijke defensie-inspanning van alle
Atlantische bondgenoten gediend zijn met een zo groot mogelijke integratie. Daarom betreur ik het, dat Frankrijk zich thans
uit het bondgenootschappelijke integratiestreven terugtrekt.
Intussen is de Regering van oordeel, dat de vraagstukken, die
de Franse president aan de orde heeft gesteld, het gehele bondgenootschap raken en dat deze door alle bondgenoten in de
Noord-Atlantische Raad moeten worden besproken. Met het
nemen van de beslissingen over de maatregelen, welke in verband met het Franse optreden dienen te worden getroffen,
zal uiteraard moeten worden gewacht tot de Franse voorstellen
in concreto bekend zijn gemaakt en de consequenties daarvan
voor de gemeenschappelijke verdedigingsinspanning ten volle
zijn overzien. Ik kan u echter mededelen, mijnheer de President, dat over de voorbereiding van deze maatregelen tussen
de bondgenoten thans intensief overleg wordt gepleegd. Men
zal er begrip voor hebben, dat ik op dit moment over dit overleg niet in bijzonderheden kan treden. Het verheugt mij, dat
de geachte afgevaardigden de heren Umkers en Van der Spek
het artikel van generaal De Vries hebben aangeroerd, want dit
geeft mij de gelegenheid hierop even in te gaan. Het is nl. altijd mogelijk om subjectief gezien op een grote organisatie als
de N.A.V.O. min of meer gefundeerde kritiek uit te oefenen.
Men moet zich hierbij echter terdege de grote moeilijkheden
realiseren, waarvoor men zich ziet gesteld bij het ontwikkelen
en in stand houden van een efficiënte organisatie op basis van
een gemeenschappelijke inspanning van 15 landen, waarbij
het beginsel van eenstemmigheid is geaccepteerd. Het behoeft
naar mijn mening geen verder betoog, dat hierbij somtijds tegenstrijdige nationale belangen een beletsel vormen om ten aanzien van bepaalde vraagstukken tot een snelle en een efficiente oplossing te komen.
Natuurlijk zijn er onvolmaaktheden en zwakke punten in de
N.A.V.O."Organisatie, welke inherent zijn aan de noodzaak
van samenwerking tussen een groot aantal soevereine landen.
Uiteraard zal ook steeds moeten worden gestreefd naar verbetering en naar rationalisatie. In ieder geval moet men de
concrete betekenis van deze onvolmaaktheden niet overdrijven en voor zover zij er zijn, betreffen zij slechts onvermijdelijke inconveniënten, welke in het niet vallen bij het onberekenbaar grote belang, dat de N.A.V.O."Organisatie voor
ons heeft gehad en nog steeds heeft.
Met grote belangstelling heb ik geluisterd naar het interessante betoog van de geachte afgevaardigde de heer Van Riel
over de ontwfkkelingen, die wij in de internationale verhoudingen kunnen verwachten, en over de daaruit voor de defensie-inspanning te trekken consequenties. De geachte afgevaardigde wil mij, naar ik hoop, ten goede houden, dat ik
er behoefte aan heb, het eerst eens rustig na te lezen. Als
ik hem goed heb begrepen, meent de geachte afgevaardigde,
dat deze ontwikkelingen de kans op conventionele oorlogen
in West-Europa niet alleen zullen verminderen, maar zelfs
zullen doen toenemen, en dat wij niet ver meer van het
ogenblik af zijn, waarop niemand meer gelooft, dat nucleaire
wapenen nog zullen worden gebruikt.
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Het nucleaire evenwicht zou de neiging hebben, een min
of meer steriel leven te gaan leiden en daarmede de verleiding te vergroten, te grijpen naar de conventionele wapens.
Hij meent dus, dat het oorlogsgevaar een neiging heeft,
groter te worden in plaats van kleiner, en hij wil, met het
oog hierop, in de komende jaren rekening houden met de
noodzaak van een grotere defensie-inspanning, hetgeen medebrengt een besteding van een groter percentage van het
nationaal inkomen voor defensie dan thans daarvoor beschikbaar is.
Gezien het feit, dat in een oorlog parate eenheden zeer
snel zullen zijn verbruikt, pleitte de geachte afgevaardigde
voor veel meer aandacht aan de vorming van reserves.
De heer Van Riel (V.V.D.): Zo is het precies, Excellentie.
Minister De Jong: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het
met deze visie niet geheel eens zijn, misschien wel omdat ik,
zoals de geachte afgevaardigde stelde, een klassiek N.A.V.O.standpunt inneem.
Ik zie wel degelijk in de ontwikkeling van de internationale verhoudingen in de laatste jaren een afneming van de
kans op gewapende conflicten van enige omvang in WestEuropen, zolang wij tenminste de gezamenlijke kracht niet
laten verslappen. Dit is niet in de laatste plaats bereikt
— dit antwoord is ook bedoeld voor de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek — als gevolg van het bereikte
machtsevenwicht. De strategische conceptie van de N.A.V.O.
gaar ervan uit, dat in geval van een conflict in West-Europa
reeds in een vrij vroeg stadium gebruik moet en zal worden
gemaakt van nucleaire wapens. Hieraan mag geen twijfel
bestaan, opdat het grote nucleaire evenwicht zich doeltreffend zal kunnen doen gelden als de factor ter handhaving
van de internationale vrede en veiligheid.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Daarom, Excellentie, bent
u dus blij met de grote hoogte van de bewapening in OostEuropa?
Minister De Jong: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij er
niet van bewust, dat ik daarmede blij ben.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Dat impliceert u door te
zeggen: het machtsevenwicht is een sterke factor in de handhaving van de vrede.
Minister De Jong: Mijnheer de Pre?:dent! Machtsevenwicht
is mogelijk op elk niveau. Wij trachten juist het niveau laag
te houden, maar de één moet niet sterker zijn dan de ander.
De implicatie van machtsevenwicht beteken', niet, dat de
andere partij steeds sterk moet zijn. Iedereen zou blij zijn, als
wij het gehele niveau aan beide kanten omlaag zouden kunnen brengen. Dat is ook ons continue streven
De heer Van der Spek (P.S.P.): Maar uit het feit, dat u
het machtsevenwicht een belangrijke factor acht voor de
handhaving van de vrede, volgt, dat u een machtsoverwicht,
aan welke zijde dan ook, een gevaar voor de vrede vindt.
Minister De Jong: Dat is juist, mijnheer de President.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Dat is een bijzonder interessante bekentenis van een leidend politicus uit het Westen.
De heer Van Riel (V.V.D.): De Minister moet hierop niet
zo absoluut antwoorden. Er zit een kleine valstrik achter de
vraag van de geachte afgevaardigde.
Minister De Jong: Dat zit achter vele vragen. Zou ik
echter voor iedere valstrik terugdeinzen, dan kon ik beter
zwijgen.
EERSTE KAMER
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Minister De Jong
Ik ben het met de geachte afgevaardigde de heer Van
Riel wel eens dat een grotere conventionele kracht de inzet
van kernwapens naar een later tijdstip kan verschuiven. Ik
vraag mij echter af of het wenselijk zou zijn, op deze wijze
dat tijdstip steeds verder te verplaatsen.
De heer Van Riel (V.V.D.): Ik heb niet over de wenselijkheid gesproken, maar alleen over de vraag, wat er vermoedelijk zal gebeuren.
Minister De Jong: Ik kom daar straks over te spreken.
Uiteindelijk komen wij dan op het punt, dat niemand meer
gelooft, dat ooit naar de nucleaire wapens zal worden gegrepen. Daarmee vervalt dan ook de rem op het beginnen
van conventionele oorlogen, die dan door de grotere convcntionele strijdkrachten weer mogelijk zouden worden gemaakt. Wordt echter weer een oorlog met conventionele wapens begonnen, dan wordt de escalatie naar een nucleaire
oorlog ook weer waarschijnlijker. Men komt dan in dezelfde
gevaarlijke situatie, maar die ligt op een hoger niveau van
bewapening. Ik ben mij bewust dat ik thans niet meer dan
bespiegelingen geef en dat dit een uiterst moeilijk vraagstuk
is, waarvan de oplossing niet voor de hand ligt. Ik ga echter
niet geheel met de geachte afgevaardigde mee.
Ik blijf ervan uitgaan dat de N.A.V.O.-conceptie juist is.
Het accent ligt dan voor ons land inderdaad op de vorming
van parate eenheden, hoe snel die eventueel ook kunnen
worden ingezet, en niet op de vorming van grote reserves.
Naar mijn mening is in onze plannen het juiste evenwicht
gevonden tussen de parate eenheden en de reserves. Er zijn
overigens meer reserves dan de geachte afgevaardigde de
heer Van Riel misschien denkt. Zij worden echt niet verwaarloosd. Ik herhaal, dat in de N.A.V.O.-conceptie het
accent op de parate eenheden ligt.
De geachte afgevaardigden de heren Van Riel en Matser
hebben zich bij dit alles nog afgevraagd, of de Europese
bondgenoten zich niet al te veel verlaten op de Amerikaanse
defensie-inspanning. Het zal de geachte afgevaardigde bekend zijn dat er zolang de N.A.V.O. bestaat, vergelijkingen
zijn gemaakt tussen de defensie-inspanningen van de verschib
lende bondgenoten. In geen van deze vergelijkingen heeft
men echter ooit op juiste wijze de vele verschillen in internationale verantwoordelijkheden, de financieel-economische
mogelijkheden, de geografische omstandigheden en andere afvvijkende omstandigheden tussen de bondgenoten tot uitdrukking kunnen brengen. Zelfs de rangorde, opgesteld aan de
hand van de percentages van de nationale inkomens die aan
de defensie worden besteed, is niet beslissend. Die is evenmin beslissend als welke concrete bedragen ook. Het is daarom uitermate moeilijk vergelijkingen te trekken. Ik zou mij
daarom op dit moment hierover niet kunnen uitspreken.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft
naar aanleiding van hetgeen ik in de memorie van antwoord
heb gesteld over de belangrijke consequenties vragen gesteld.
Ik heb in de memorie van antwoord gezegd, dat de bacteriologische oorlogsvoering in de laatste jaren meer aandacht
heeft gekregen, doch dat dit niet betekent dat hieruit belangrijke consequenties mogen voortvloeien met betrekking
tot de geldige strategische concepties. Dit heeft betrekking op het feit dat de balance of terror berust op het
gehele moderne arsenaal van nucleaire, bacteriologische en
chemische middelen. Met „geen belangrijke consequenties"
werd bedoeld, dat de verschuiving van de aandacht voor het
ene middel naar het andere middel voor de balance of terror
eigenlijk irrelevant is. Hetzelfde geldt voor de conceptie van
de flexible response. Deze beoogt, zoals de geachte afgevaardigden ongetwijfeld zullen weten, het beantwoorden van een
actie van de vijand met geëigende middelen.
Dezelfde geachte afgevaardigde heeft ook nog gevraagd,
of het geven van nucleaire medezeggschap aan West-Duitsland niet een vorm van proliferatie zou zijn.
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Het standpunt van de Regering is, zoals u weet, dat proliferatie moet worden voorkomen. Men kan echter pas van verspreiding spreken als meerdere landen daadwerkelijk bezit van
nucleaire wapens krijgen, met andere woorden ook zelfstandig
over de inzet ervan kunnen beslissen. Dat is iets geheel anders
dan hetgeen de huidige ontwikkeling toont, nl. het voorzien
van de strijdkrachten van de N.A.V.O.-landen van nucleaire
middelen, waarvan de beslissing tot inzet echter aan de president van de Verenigde Staten behouden blijft. Dit beleid werkt
juist de niet-verspreiding van kernwapens in de hand. De medezeggenschap van de niet-nucleaire landen over nucleaire wapens beperkt zich tot een stem in de planning van de inzet,
doch dit opent in geen geval de mogelijkheid tot een zelfstandige beslissing tot inzet, noch van West-Duitsland, noch van
enig ander niet-nucleair N.A.V.O.-land.
Ik ben verheugd dat de grote belangstelling voor het ontwapeningsvraagstuk gisteren bij zoveel geachte afgevaardigden weerklank heeft gevonden.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp is echter in
zijn bijval naar mijn gevoelen iets te ver gegaan door te suggereren het belang van de ontwapening tot uitdrukking te brengen in een sterke uitbreiding van de bezetting van het ontwapeningsbureau op Defensie, waarin dan bovendien in plaats van
hoofdofficieren vlag- en opperofficieren te werk zouden moeten
worden gesteld. Een vergelijking met Engeland kan in dit opzicht niet helemaal opgaan. In het ministerie van Lord Chalton zijn de meeste instanties, die de Engelse participatie in het
ontwapeningsoverleg voorbereiden, gecombineerd en Engeland
neemt in dat overleg, als grote mogendheid, een zeer belangrijke plaats in. Vertegenwoordiging daarbij door een minister
is voor Engeland op zijn plaats.
Het bureau Ontwapeningsaangelegenheden van Defensie
heeft in het bijzonder tot taak de militaire aspecten te bestuderen van de problematiek van de wapenbeheersing en beperking. de ontwapening en de internationale vredeshandhaving
en daaromtrent de leiding van het departement voor te lichten en te adviseren. Het is dus een intern studie- en voorlichtingsapparaat, dat overigens bij de uitvoering van zijn werkzaamheden intensief samenwerkt met het Bureau Ontwapening
en Internationale Vredesvraagstukken van Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft bovendien de
beschikking over de adviescommissie inzake vraagstukken van
ontwapening en internationale veiligheid en vrede. In die commissie zit het hoofd van het bureau Ontwapening van Defensie als lid. De bezetting van het bureau — de geachte afgevaardigde vroeg daarnaar — bestaat op het ogenblik uit een
kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, een kapitein ter zee
van de Koninklijke Marine en een luitenant-kolonel van de
Koninklijke Landmacht. De kolonel van de luchtmacht is tevens hoofd van het bureau. Verder is er nog een administratieve kracht. Bij de beoordeling van deze begroting moet men
wel bedenken dat deze hoofdofficieren binnen het hele defensieapparaat een beroep kunnen doen op zeer gevarieerde deskundige bijstand, zodat er helemaal geen noodzaak is het bureau zelf uit te rusten voor alle gespecialiseerde vraagstukken
welke met wapenbeheersing en ontwapening in verband staan.
Voor de huidige taak kan de bezetting van drie hoofdofficieren en de administratieve kracht voldoende worden geacht.
De geachte afgevaardigde de heer Matser heeft gevraagd
of er geen mogelijkheid bestaat samen te werken met verschillende maatschappelijke groeperingen en geledingen, die
blijk geven positief te staan tegenover het vraagstuk van oorlog en vrede. Die mogelijkheid zal er komen wanneer de oprichting wordt verwezenlijkt van het niet-gouvernementele instituut voor vredesvraagstukken zoals al werd aangekondigd
bij de behandeling van de ontwapeningsnota. De daarvoor benodigdc voorbereidingen zijn inmiddels in een ver gevorderd
stadium gekomen. Dit zal het instituut worden dat, naar ik
hoop, de taken zal verrichten welke de verschillende geachte
afgevaardigden thans, naar mijn mening ten onrechte, verwachten van het bureau Ontwapening van Defensie.
EERSTE KAMER
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Minister De Jong
Mijnheer de President! Ik kom thans tot de kwestie, welke
onder andere door de heren Beerekamp en Burger is aangesneden, namelijk de terbeschikkingstelling van Nederlandse
militaire eenheden voor taken uit te voeren in het verband
van de Verenigde Naties.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp heeft gezegd, dat het Parlement wel erg laat van deze maatregel op
de hoogte is gesteld. Ik kan voor deze mening begrip hebben,
maar ik wil er toch nog graag het volgende over zeggen. De
Regering achtte het verleden jaar oktober van belang tijdens
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met dit
aanbod te komen. Zij was van mening, dat zij dit zonder bezwaar kon doen. omdat meermalen overduidelijk was gebleken, dat ook het Nederlandse parlement van mening is, dat
Nederland óók in deze zin een goed lid van de Verenigde
Naties behoort te zijn. De geachte afgevaardigde de heer
Beerekamp heeft gisteren reeds terecht opgemerkt, dat de Regering, wanneer er over deze maatregel in het Parlement een
discussie was geweest, op de hartelijke instemming hiervan
had kunnen rekenen. Het dienen van de vrede staat zowel bij
het Parlement als bij de Regering centraal. Aan de bereidheid. daartoe offers te brengen behoeft niet te worden getwijfeld. Er is echter meer. mijnheer de President.
De Regering heeft hier namelijk geen principieel nieuw besluit genomen. Er werd reeds geruime tijd een versterkte compagnie mariniers voor het ter sprake zijnde doel gereedgehouden. In feite is alleen dit gebeurd: de Regering heeft in de A1gemene Vergadering van de Verenigde Naties aangekondigd,
bereid te zijn meer eenheden voor dit doel. het handhaven
van de vrede, ter beschikking te houden. Het is niet zo, dat nu
aan elke aanvraag van de Verenigde Naties moet worden voldaan. De Regering wenst elke aanvraag op haar merites te
bezien. Voor elke aanvraag moet een nieuw besluit worden genomen. Hoe dat besluit zal uitvallen, hangt van verschillende
omstandigheden af. Het is. dunkt mij. beter met een dergelijke
aanvraag rekening te houden dan te volstaan met afwachten
en eerst na de aanvraag over te gaan tot het voor dit doel
uitrusten en aanvullend opleiden van eenheden.
Wordt zo'n aanvraag ontvangen, dan kan worden nagegaan, of het directe doel, waarvoor de eenheden zijn bestemd
door de Regering wordt onderschreven en of het op dat moment verantwoord is, de gevraagde troepen aan hun parate
taak te onttrekken e.d. In de gegeven omstandigheden meende de Regering te moeten volstaan met het doen van een mededeling aan de vaste Commissie voor Defensie omtrent haar
besluit. De geachte afgevaardigde de heer Burger zegt:
..Hier is ten aanzien van het parlement niet die zorgvuldigheid betracht, welke het van de Regering had
mogen verwachten.".
Ik kan dit niet geheel met de geachte afgevaardigde eens
zijn. Ik heb al gezegd, dat de Regering er met reden van overtuigd kon zijn. dat het Parlement tegen de voorgenomen uitbreiding van een bestaande maatregel geen principiële bezwaren zou hebben. Het betrof bovendien een maatregel, welke
niet zonder meer tot uitvoering zal worden gebracht, maar
waarbij van geval tot geval zal worden overwogen, of daaraan uitvoering kan worden gegeven. Aan de ene kant begrijp
ik het gevoel van de geachte afgevaardigde wel. maar aan de
andere kant stel ik er toch prijs op. te verklaren, dat het in
geen enkel opzicht de bedoeling is geweest, het Parlement te
veronachtzamen.
De geachte afgevaardigde de heer Burger heeft er zijn twijfel over uitgesproken, of de beschikbaarstelling van dienstplichtigen voor vredesoperaties van de Verenigde Naties wel
verenigbaar is met artikel 195 van de Grondwet. Ik wil er,
wat dat betreft, op wijzen, dat een van de doelstellingen van
de Verenigde Naties is gelegen in de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Het belang hiervan is sedert de
oprichting van de organisatie toegenomen. Elk conflict, waar
ook ter wereld — en zeker wanneer het een conflict is van
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dien aard, dat de Verenigde Naties zich tot ingrijpen geroepen gevoelen — kan in zich de kiem bergen van een algemene
oorlog, waarbij uiteindelijk ook Nederland zou kunnen worden
betrokken. De handhaving van de internationale vrede door
middel van optreden in het verband van de Verenigde Naties
is ook een Nederlands belang van de eerste orde.
Daarenboven moet in aanmerking worden genomen, dat de
Nederlandse Regering van geval tot geval zal beoordelen,
of het een belang van zodanige orde betreft, dat een Nederlandse bijdrage uit dien hoofde gerechtvaardigd is. De taak,
die een Nederlands detachement in een voorkomend geval in
V.N.-verband zal vervullen, zal, naar mijn mening, dan ook
zeker niet in strijd zijn met hetgeen artikel 195 van de Grondwet zegt omtrent de taak van de krijgsmacht.
Ik wil thans ingaan op enkele opmerkingen, die zijn gemaakt over het personeelsbeleid. Verschillende geachte afgevaardigden ben ik erkentelijk voor de waardering, die zij
hebben uitgesproken voor de getroffen maatregelen tot verbetering van de inkomsten van dienstplichtige militairen en
voor mijn toezegging met betrekking tot de met ingang van
1967 te treffen verdere maatregelen in dat verband. De geachte afgevaardigde de heer De Rijk is in dit verband nog ingegaan op hetgeen ik in de memorie van antwoord heb medegedeeld naar aanleiding van een vraag betreffende de toelagen
van bepaalde categorieën dienstplichtigen, die langer moeten
dienen dan anderen. Ik kan de geachte afgevaardigde verzekeren, dat dit antwoord bepaald niet de bedoeling had, de
vragensteller met een kluitje in het riet te sturen. Ik vind
namelijk de vraag inderdaad voor overweging vatbaar. Het betreft echter een onderdeel van het soldijvraagstuk; het kan
dus niet buiten het verband van de andere onderdelen in beschouwing worden genomen. Om die reden kan ik op dit moment niet nader erop ingaan.
De geachte afgevaardigde de heer De Rijk heeft ook gevraagd, of ik in grote lijnen kan instemmen met zijn opvating.
dat een fundamenteel uitgangspunt voor de regeling van de
rechtspositie van de dienstplichtigen moet zijn gelegen in de
overweging, dat deze rechtspositie een verbijzondering behoort
te zijn van de rechtspositie van iedere staatsburger, waarbij
de mate van verbijzondering slechts mag worden gepaald door
de eisen van de militaire dienst. Deze eisen dienen dan in
moderne zin te worden opgevat. Met deze zienswijze ben ik
het eens. In de werkgroep, die de regeling voorbereidt, wordt
bij ieder onderdeel van de rechtspositie, voor zover daarbij
aan de dienstplichtigen bepaalde beperkingen in afwijking van
het gemene recht worden opgelegd, nagegaan, of en, zo ja, in
hoeverre reële eisen van de mMitaire dienst deze beperkingen
nodig maken.
De geachte afgevaardigde de heer Algra hfeft, wat de dienstplichtigen betreft, nog aandacht gevraagd voor het feit, dat
ruim 85 pet. van degenen, die voor eerste oefening onder de
wapenen komen, niet kan zwemmen. Hij sprak als zijn mening
uit, dat hieraan grote aandacht moet worden geschonken. Ik
kan de geachte afgevaardigde mededelen, dat hieraan inderdaad
grote aandacht wordt gegeven. Vrijwel direct na opkomst
leggen de dienstplichtigen, waar dat mogelijk is, een zwemtest
af. Aan de hand van de resultaten volgt een indeling in verschillende categorieën. Aan de categorie niet-zwemmers wordt
bijzondere aandacht besteed. Waar hiertoe gelegenheid bestaat, worden de dienstplichtigen ten minste één uur per week
in de gelegenheid gesteld, zwemonderwijs te ontvangen, of
hun zwemvaardigheid te onderhouden.
De heer Algra (A.R.P.): Mijn bedoeling was vooral, dat
het Departement van Defensie, in samenwerking met andere
departementen, zou bevorderen, dat de mensen op het tijdstip, dat zij in dienst komen, reeds kunnen zwemmen.
Minister De Jong: Dit gebeurt ook; er bestaat contact met
verschillende departementen. Het is een algemeen streven —ik weet dit van mijn ambtgenoten —, maar het eist nogal
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de nodige investeringen voor zwembaden en dergelijke. Het is
een vrij omvangrijk iets, maar alles wat kan gebeuren, gebeurt op dit gebied.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft gevraagd, of ik niet alleen genegen, maar ook daadwerkelijk
bereid ben, in België en Frankrijk te informeren naar de dienstplichtfaciliteiten, die aldaar worden verleend in verband met
werkzaamheden in de ontwikkelingslanden. Ik wil dit graag
doen, hoewel ik büjf betwijfelen, of deze informaties van duidelijk belang zullen zijn voor het in dit opzicht hier te voeren
beleid. Ik kan de geachte afgevaardigde niet toezeggen, dat
die informaties nog ter beschikking van de commissie-dienstplichtvoorzieningen kunnen worden gesteld. Met het inwinnen
van dit soort van inlichtingen is namelijk geruime tijd gemoeid. Ik vermoed dat de commissie voordien haar eindrapport zal hebben uitgebracht en ik zou de indiening van dit rapport niet willen doen opschorten, tot de informaties uit België
en Frankrijk zijn ontvangen en bestudeerd. Inderdaad ben ik
voornemens om. nadat ik kennis heb kunnen nemen van het
rapport van die commissie, een beslissing te nemen over het
al dan niet verlenen van dienstplichtfaciliteiten voor de werkzaamheden in de ontwikkelingslanden.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek wijst er
weliswaar op, dat het slechts om geringe aantallen gaat, maar
dat kan op zich zelf toch geen reden zijn om nu reeds tot vrijstelling over te gaan, te meer waar op dit gebied intussen een
soepel beleid wordt gevoerd. Ik verwacht, dat de commissie
zich in haar eindrapport over de principiële kant van deze zaak
zal uitspreken. Ik vind het dan niet meer dan behoorlijk, dat
eerst af te "wachten.
De geachte afgevaardigden de heren Umkers en Van der
Spek hebben beiden een verkorting van de duur van de dienstplicht bepleit, zij het met nogal uiteenlopende argumenten.
'de heer Umkers heeft gewezen op de in een aantal N.A.V.O.landen, zoals België en Luxemburg, geldende kortere diensttijd. De heer Van der Spek acht het niet juist, dat de duur
van de eerste oefening hier te lande overeenkomt met die
in een aantal N.A.V.O.-landen, wier vredesgezindheid en verdraagzaamheid naar zijn mening twijfelachtig zijn. In antwoord
op deze betogen en ook in antwoord op hetgeen uit alle richtingen en stromen en ook bij onszelf voortdurend leeft, kan
ik alleen herhalen, wat ik bij vorige gelegenheden over dit
onderwerp al heb gezegd, namelijk dat in verband met de
huidige taak en de huidige verhouding tussen dienstplichtigen
en beroepspersoneel in de Nederlandse strijdkrachten een
verkorting van de diensttijd tot minder dan 18 maanden niet
in uitzicht kan worden gesteld. Dit punt heeft wel voortdurend
onze aandacht. Ik kan alleen toezeggen, als zich een gelegenhoid tot diensttijdverkorting voordoet, hetzij in algemene zin,
hetzij voor bepaalde categorieën, daarvan zeker gebruik zal
worden gemaakt.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel zou graag een
nadere uiteenzetting vernemen over de mogelijkheden om
uit de gegevens van de militaire keuringen conclusies te trekken, die voor de civiele maatschappij van belang kunnen zijn.
Het is ongetwijfeld waar, dat al het materiaal, dat in de loop
der jaren is verzameld over de fysieke en de psychische gesteldheid van de Nederlandse jongemannen, van groot belang kan
zijn onder andere voor de bestudering van de verschillende
vraagstukken, die de geachte afgevaardigde heeft genoemd.
Alle cijfers, die wij daarover hebben, staan ter beschikking van
alle officiële en wetenschappelijke instellingen, die hiervoor om
een of andere reden belangstelling hebben.
Aan de andere kant moeten wij ook niet vergeten, dat
hierover verschillend wordt gedacht. Er zijn ook heel wat
medici, die van mening zijn, dat dit materiaal ten slotte niet
meer geeft dan een momentopname en dat dit beeld heel
snel kan veranderen. Op het ogenblik zijn wij daarom bij wijze
van proef bezig om van een groep dienstplichtigen ook vroegere gegevens over schoolkeuringen en andere keuringen te
vergelijken en te blijven volgen. Dit gebeurt in samenwerking
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met het Instituut voor de preventieve geneeskunde en een gemeentelijke geneeskundige dienst en men gaat dan na, wat
de waarde van de militaire keuringen in het gehele verloop
van het leven van een groep dienstplichtigen is. De studie,
omtrent het vraagstuk in hoeverre er enig verband bestaat
tussen wat men gewoon is de bewegingsarmoede van de
tegenwoordige jongemannen te noemen en de moeilijkheden,
die men soms ontmoet bij de training van jongelieden, die
overigens lichamelijk geheel gezond zijn, is gaande. Het is niet
onmogelijk, dat deze studie ook resultaten zal opleveren, die
voor de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening in schoolverband van belang kunnen zijn.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp is nader ingegaan op de mededelingen in de memorie van antwoord over
het voorkomen van nekkramp in de krijgsmacht. Terecht heeft
hij opgemerkt, dat hieraan veel aandacht wordt geschonken,
wanneer deze ziekte bij militairen is geconstateerd en dat
daardoor het image is ontstaan, alsof het een typisch militairc ziekte betreft. Ik ben het met de geachte afgevaardigde
eens, dat het beter zou zijn geweest in de memorie van antwoord meteen het getal militaire patiënten te vermelden. Het
getal is 5 op de 155 nationale gevallen. Ofschoon de geachte
afgevaardigde daar niet naar heeft gevraagd, kan ik verder
mededelen, dat de laatste drie maanden het totaal aantal geregistreerde aanvallen van nekkramp 100 is geweest en dat
daarbij 11 militairen waren. Naar mij is gezegd — maar nu
spreek ik helemaal als leek — blijkt, dat nekkramp in de koude
maanden veelvuldiger voorkomt dan in de rest van het jaar.
De getallen 155 nationaal en 5 in de strijdkrachten golden
voor ruim 11 maanden van het vorige jaar. De laatste drie
maanden gaven een vergroting van de aantallen te zien, nl.
100 nationaal en 11 bij de militairen. Dit is dus het totaal
voor drie maanden. Het schijnt zo te zijn, dat, wanneer er
nationaal een toename is, deze nog weer erger is in de strijdkrachten, om de redenen, die in de memorie van antwoord
staan: de groep jongelui is er erg gevoelig voor; men leeft altijd dichter bij elkaar dan thuis; als er één bacteriedrager onder is, heeft men direct groter gevolgen. Het percentage van
de militaire gevallen tegenover het nationale percentage is niet
zorgwekkend, maar het is natuurlijk voor ons wel aanleiding
om met de grootste waakzaamheid dit te blijven volgen en
vérgaande maatregelen te nemen om het binnen redelijke perken te houden. ,
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft gevraagd, of de afwijkingen in het beenderstelsel van militairen
het gevolg zouden kunnen zijn van kernontploffingen en het
voorkomen van radio-actieve isotopen. Hij heeft daarbij aandacht gevraagd voor enkele keuringsgegevens, die mijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft vermeld
in zijn Nota inzake de volksgezondheid 1966. Ik kan de geachte afgevaardigde op dit punt geruststellen. Het percentage
gekeurden met beender- of spierafwijkingen bedroec in
1963 2.68, in 1964 2,7 en in 1965 3.51. Er is geen enkele indicatie voor, dat de oorzaak van de inderdaad in 1965 duidelijke stijging gezocht zou kunnen worden in radio-activiteit. De
gevolgen daarvan komen overigens, aldus de medici, niet tot
uiting in afwijkingen van het beenderstc!se> maar van andere
organen zoals de bloedbereidende organen. De verhoging van
de aantallen geconstateerde afwijkingen in het becndergestel
kan veeleer worden toegeschreven aan de verscherpte aandacht, die de laatste tijd bij de keuring wordt besteed, o.m. aan
rugklachten e.d., mede als gevolg van trainingsmoeilijkheden,
die bij veel pas opgekomen dienstplichtigen worden gesignaleerd.
Ik kom thans aan de verschillende krijgsmachtonderdelen.
De staatssecretarissen zullen het er zo dadelijk ook over hebben en ik zal tot slot de Koninklijke Luchtmacht behandelen.
Ik wil alleen in het algemeen iets zeggen over de Karel Doorman. In de Defensienota is al aangekondigd, dat de Karel
Doorman niet zal worden vervangen en zijn taak zal worden
overgenomen door een nucleair voortgestuwde boot. De Doorman moet echter nog vijf a zes jaren die taak verrichten.
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De scheurtjes in de stoomhouder zijn inderdaad een lelijke
tegenvaller. Als dit gebeurde aan het einde van een periode,
als de vervangende boot bijna klaar was, dan zou het aanleiding
kunnen zijn om de ..uitfasering" van de Doorman iets sneller
te doen verlopen. • Onze N.A.V.O.-taak in dezen moet echter
nog zes jaar blijven bestaan, deze kunnen wij niet onvervuld
laten. Hoewel er sprake van een lelijke tegenvaller is, moeten
wij niet direct de conclusie trekken dat wij ermee moeten ophouden. Wij moeten onze taak blijven vervullen.
Dit zou ik er op dit moment over willen zeggen. De heer
Van Es zal er dadelijk nader op ingaan.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Matser heeft — tot mijn genoegen — met genoegen gezien dat
de samenwerking tussen de krijgsmacht en het bedrijfsleven
steeds beter wordt. De geachte afgevaardigde heeft in verband hiermee een toelichting gegeven op de vraag in het voorlopig verslag die op deze samenwerking betrekking heeft. Het
is mij gebleken dat hij vooral de bedoeling heeft, dat door middel van coördinatie tussen de krijgsmachtdelen wordt gekomen
tot een goede begeleiding van de samenwerking, om mede
hierdoor de doelmatigheid van de genomen maatregelen te
bevorderen. In de memorie van antwoord heb ik er al op gewezen, dat de reeds bestaande en steeds groeiende samenwerking
met het bedrijfsleven een gezonde basis vormt voor de verdere ontwikkeling op dit gebied. In aansluiting hierop kan ik
mededelen, dat het voortbouwen aan het project technische
specialisten er bij de landmacht toe heeft geleid, dat bij dii
krijgsmachtdeel onder auspiciën van de .Stichting van de Arbeid een overkoepelend adviesorgaan is ingesteld. De taak
van dit orgaan zal bestaan uit het adviseren bij de verdere ontwikkeling van het project, in het bijzonder over vraagstukken
waarbij overleg met het bedrijfsleven nodig of gewenst is.
De landmacht laat in hoofdzaak het personeel, dat voor
bedrijfsopleidingen in aanmerking komt — het zijn vooral de
technische specialisten — de bij het bedrijfsleven bestaande
opleidingen volgen, terwijl bij de marine en de luchtmacht in
het contact met het bedrijfsleven wordt gestreefd naar gelijkstelling van de eigen diploma's met die van gelijksoortige bedrijfsopleidingen, of naar een erkenning van het niveau en de
inhoud van de eigen opleidingen. De verschillen in dit opzicht
vloeien voort uit het feit, dat de problematiek voor de verschillende krijgsmachtdelen niet gelijk is. zodat de problemen op
uiteenlopende v/ijze tot oplossing moeten worden gebracht.
Er ontwikkelt zich hierbij een tendens tot coördinatie. Er
hebben conferenties plaatsgevonden van de vertegenwoordigers van de strijdkrachten met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. onder auspiciën van de Maatschappij voor nijverbeid en handel. In het kader hiervan is besloten tot de vorming
van werkgroepen, die onder andere een studie zullen maken
van het vraagstuk van de harmonisatie van de opleidingen van
bedrijfsleven en krijgsmacht.
Het heeft mij genoegen gedaan dat zowel de geachte afgevaardigde de heer Van Riel als de geachte afgevaardigde de
heer Beerekamp zijn voldoening heeft uitgesproken over de
geslaagde afvloeiing van ongeveer 200 hoofdofficieren van
de Koninklijke Landmacht.
De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft een beschouwing gegeven over het moeilijke vraagstuk van de opbouw van de officierskorpsen en enkele daarmee verband
houdende zaken. Naar aanleiding hiervan wil ik in de eerste
plaats opmerken, dat er inderdaad verschillende benaderingsw ijzen voor dit probleem zijn; er zijn verschillende mogelijkheden om tot een oplossing daarvan te komen.
Bij het zoeken van een oplossing mogen wij echter de
realiteit niet uit het oog verliezen. De realiteit wordt enerzijds
bepaald door de behoefte-eisen van de krijgsmacht en anderzijds door de bereidheid van gegadigden om als beroepsofficier dienst te nemen.
Wat het eerste punt betreft wil ik in herinnering brengen,
dat vrijwel alle functies bij de krijgsmacht waaraan de rang
van luitenant-kolonel of hoger is verbonden moeten worden

Zitting 1965-1966

Vaststelling hoofdstuk X (Defensie) dienstjaar 1966

vervuld door vrijwillig dienende officieren. Dit uitgangspunt,
dat in de defensienota is aangenomen en daarin nader is uitgewerkt, brengt met zich, dat de instroming van officieren, die
een opleiding hebben genoten aan het Koninklijk Instituut of
aan de Koninklijke Militaire Academie, moet worden afgestemd op de behoefte aan officieren in de rang van luitenantkolonel en de hogere rangen.
Zoals uit de stukken blijkt, is de instroming niet zodanig,
dat in die behoefte kan worden voorzien. In dit verband wil
ik opmerken, dat de mededeling dat iedere goede beroepsofficier, afkomstig van het instituut of van de academie, de
rang van luitenant-kolonel kan bereiken, niet tot gevolg heeft,
zoals de geachte afgevaardigde veronderstelt, dat in de praktijk het principe bevordering uitsluitend bij vacatures in het
gedrang komt. De feitelijke situatie is veeleer zo, dat als gevolg van de geringe instroming in het officierskorps in de verdcre toekomst het aantal potentiële luitenant-kolonels nauwelijks voldoende zal zijn om het aantal beschikbare luitenantkolonelsfuncties te kunnen bekleden.
Een andere in dit verband relevante factor is de bereidheid
om een carrière als beroepsofficier te kiezen. Wat dit betreft
moet worden onderkend, dat gegeven de in Nederland bestaande maatschappelijke omstandigheden en verhoudingen het
dienen als beroepsofficier en een kort contract in het algemeen
onvoldoende aantrekkingskracht bezitten voor de jeugdige
Nederlander. Het thans gehanteerde systeem sluit hierbij beter aan. Bovendien wil ik erop wijzen, dat de huidige organisatie-eisen van de krijgsmacht het noodzakelijk maken niet alleen te kunnen beschikken over beroepsofficieren, maar ook
over een aantal reserveofficieren, die gedurende een aantal
jaren werkelijke dienst verrichten in de subalterne rangen.
Voor deze laatste categorie officieren, te weten de officieren kortverband vrijwilligers en de vrijwillige nadieners,
is of wordt inderdaad een aantal voorzieningen getroffen in
de vorm van een premie, studiefaciliteiten en dergelijke, die
voor hen na ommekomst van hun diensttijd een verantwoorde overgang naar de burgermaatschappij mogelijk maken.
De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft er ook nog
op gewezen, dat het noodzakelijk is ook in de krijgsmacht
de democratische verhoudingen, zoals die in de maatschappij
leven, tot gelding te doen komen en te handhaven. In dit verband verzocht de geachte afgevaardigde te overwegen of de
scherpe ouderwetse scheiding tussen officieren en onderofficieren niet uit de tijd is en of de opvatting, dat de militair doorlopend 24 uur per dag in dienst is, niet eens moet worden
herzien.
In beginsel ben ik het ermede eens, dat ook op het hier aangesneden terrein ernstig rekening wordt gehouden met de
maatschappelijke ontwikkeling, maar dat gebeurt dan ook terdege. De geachte afgevaardigde heeft terecht gesproken van
een „ouderwetse" scheiding tussen officieren en onderofficieren.
De vroegere verhoudingen in dit opzicht, zoals die in vele
herinneringen nog voortleven, zijn in de loop van de jaren
steeds meer verzacht. Dit proces gaat gestadig voort.
Ik geef de geachte afgevaardigde graag de verzekering, dat
wat de ontwikkeling van de democratische opvattingen betreft
de tijd in de krijgsmacht evenmin stilstaat als waar ook in Nedcrland.
In antwoord op de opmerking van de geachte afgevaardigde over de opleiding van de beroepsofficieren tot manager
met een bepaalde wapenkennis kan ik mededelen, dat de
huidige opleiding in overeenstemming is met deze opvatting.
De wetenschappelijke opleiding, zoals die nu wordt gegeven
aan het instituut en aan de academie, schept de basis voor
de latere vorming van de officieren voor hogere beleidsfunclies. Ze scheppen een evenwicht tussen aan de ene kant een
militaire kennis en de eigenschappen, die een officier moet
bezitten, en anderzijds de wetenschappelijke basis, die nodig is
voor de toekomstige leidinggevende functies. In de verdere
carrière wordt de geschiktheid voor het vervullen van managerfuncties opgevoerd door het volgen van cursussen, hetzij
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hogere militaire opleidingen, hetzij in de burgermaatschappij
bestaande vormingscentra voor hoger leidinggevend personeel.
De geachte afgevaardigde de heer IJmkers heeft kritiek
geleverd op de inhoud van een recente uitgave van het blad
„In Dienst". Dit is een uitgave van het Ministerie van Defensie en heeft tot doel de dienstplichtige reeds vóór zijn
eerste opkomst in werkelijke dienst o.a. een inzicht te geven
in de bestaansredenen van de krijgsmacht. Aangezien de
Nederlandse krijgsmacht deel uitmaakt van de N.A.V.O.strijdkrachten wordt de nodige aandacht gegeven aan het
bestaan van de N.A.V.O. Het ligt voor de hand, dat daarbij
niet aan de oorzaak van het ontstaan van deze organisatie
voorbij kan worden gegaan. Het feit, dat de doelstelling van
de N.A.V.O. niet de instemming heeft van de geachte afgevaardigde, is voor mij toch geen aanleiding om te voldoen
aan zijn wens de uitgave van de periodiek ,,In Dienst" te
staken.
Ik kom thans aan de vragen van de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek over de gewetensbezwaarden. Ik
ben de geachte afgevaardigde dankbaar voor de waarderende woorden, die hij met betrekking tot de diverse punten
van de uitvoering van de Wet gewetensbezwaarden militaire
dienst heeft gesproken en in het bijzonder wil ik mij stellen
achter de scherpe afkeuring, die hij heeft geuit tegenover de
erkende gewetensbezwaarden, die zich in het kamp Vledder
schuldig hebben gemaakt aan misdragingen. De bezetting van
dit kamp is inderdaad de laatste tijd enigszins teruggelopen.
Dit hangt echter beslist niet samen met het feit, dat zich
daar enkele moeilijkheden hebben voorgedaan. De bij de
memorie van antwoord gevoegde statistiek nr. 2 vermeldt,
dat de bezetting op 1 januari 1966 22 man bedroeg. Momenteel zijn het er, zieken inbegrepen, ongeveer 15, van wie
er zes tijdelijk te werk zijn gesteld in Amsterdam bij de bereiding van serum voor de bestrijding van de heersende
mond- en klauwzeerepidemie. Over het algemeen wordt ernaar gestreefd de erkende gewetensbezwaarden zo veel mogelijk te werk te stellen in normale civiele functies in overheidsverband, maar er zal altijd de gelegenheid moeten blijven om degenen, voor wie dit niet mogelijk is, toch een zinvolle tewerkstelling te geven. Als oorzaken, die een op zich
zelf wellicht meer wenselijk te achten tewerkstelling niet
mogelijk doen zijn, kan ik o.a. noemen gebrek aan geschiktheid of aan bereidheid tot medewerking bij de gewetensbezwaarden, of een gebrek aan gelegenheid om hen op een
passende manier te huisvesten. De hoop van de geachte afgevaardigde, dat op den duur een werkgelegenheid als het
kamp Vledder geheel zal kunnen worden gemist, zie ik helaas
niet in vervulling gaan.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft
verder nog enkele opmerkingen gemaakt over het cijfermateriaal, verzameld in de statistieken, die als bijlagen bij de
memorie van antwoord zijn gevoegd. Op een opmerking
van de geachte afgevaardigde over de gegevens, die vermeld
zijn in statistiek nr. 1 achter het jaar 1965 kan ik direct
ingaan. Onder „Niet erkend" staat een streepje en dat betekent inderdaad, dat tot het einde van het kalenderjaar 1965
— verder gaat de statistiek niet — nog geen verzoek was
afgehandeld met een in kracht van gewijsde gegane nieterkenning. De twee gevallen van niet-erkenning. die in hoger
beroep na behandeling in de Raad van State door de Kroon
zijn bevestigd en die de geachte afgevaardigde misschien bij
het jaar 1965 had verwacht, zijn opgenomen in het getal
van 148 in behandeling zijnde verzoeken. Uitspraken van de
Kroon zijn pas gedaan na 1 januari 1966, d.vv.z. na de periode. waarop deze statistiek betrekking heeft. Dat de geachte afgevaardigde met betrekking tot de aantallen vonnissen tegen niet erkende gewetensbezwaarden, die hebben
volhard in hun dienstweigering, beschikt over andere cijfers
dan zijn vermeld in statistiek nr. 3 kan ik op het eerste gezicht niet verklaren. Ik kan b.v. wel denken aan de mogelijkheid, dat de geachte afgevaardigde tot hogere cijfers is
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gekomen, doordat hij de gevallen heeft meegerekend van
krijgsraadzaken tegen mensen, die wel gewetensbezwaren
huilden, maar geen beroep op de wet wensten te doen. Zulke
gevallen komen wel voor de krijgsraad, maar zij zijn in de
statistiek niet opgenomen onder de niet erkende gewetensbezwaarden. Helaas moet ik de geachte afgevaardigde teleurstellen in zijn hoop, dat het standpunt inzake het optreden
van een raadsman bij de behandeling voor de commissie van
advies zou zijn gewijzigd. Mij is gebleken dat het woord
raadsman inderdaad wordt gebruikt in de oproepingen, die
de commissie zendt aan degenen, die erkenning van hun
gewetensbezwaren hebben gevraagd. Daarmede wordt echter
beslist niet bedoeld raadsman in de zin van advocaat, die
namens of ten behoeve van de gewetensbezwaarden optreedt.
Zo iemand wordt in de commissie ook niet toegelaten. Men
bedoelt met het woord raadsman meer de vertrouwensman,
die bij de behandeling aanwezig mag zijn om de gewetensbezwaarde morele steun te geven. Ik geef toe dat het, gelet
op alles wat bij de behandeling van de huidige wet over die
kwestie is gezegd, beter is dat het woord raadsman nu ook
in de oproepingen van de commissie niet wordt gebruikt. Ik
zal de aandacht van de voorzitter van de commissie hierop
vestigen.
De heer Van der Spek (P.S.P.j: Misschien vond degene,
die de tekst opstelde, het zo vanzelfsprekend dat wel een
advocaat mee kon komen, dat hij deze slip of the pen heeft
gemaakt.
Minister De Jong: Wie zal de roerselen van ieders ziel
doorgronden, mijnheer de President?
Ik kom thans tot het punt van de geestelijke verzorging.
Ik heb met bijzondere belangstelling en met veel instemming
geluisterd naar de uiteenzetting, die onder andere de geachte
afgevaardigde de heer Beerekamp hierover heeft gegeven.
Speciaal geldt dit voor wat betreft zijn zienswijze op de
noodzaak van samenwerking van de protestantse kerken. De
geachte afgevaardigde merkt terecht op dat het voor een
Minister van Defensie onmogelijk is, met iedere kerk afzonderlijk te dezer zake contact te onderhouden. Ook voel
ik mij gesterkt door hetgeen de geachte afgevaardigde zei
over de verhouding van de krijgsmachtpredikant als ambtdrager en als ambtenaar. Ik kom daarop naar aanleiding van
het betoog van de geachte afgevaardigde de heer Algra nog
nader terug.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp vroeg mij
wat ik zou doen indien een commandant op een verzoek van
een predikant om in burger zijn dienst te mogen verrichten
afwijzend zou beschikken. Aangezien ik aanneem dat een conv
mandant eerst na zorgvuldige overweging speciaal met betrekking tot de gegeven situatie in zijn onderdeel tot die beslissing
is gekomen, zal ik mij in het algemeen bij een dergelijke zienswijze aansluiten.
De geachte afgevaardigde vroeg mij voorts of mijn visie,
dat op praktische gronden mijn voorkeur uitgaat naar het dragen van de uniform door de geestelijke verzorgers, omdat zij
daardoor uiterlijk kenbaar zijn en solidair zijn met de gemeenschap, waarbinnen zij hun ambt uitoefenen, eigenlijk geen
principieel standpunt is. Nu heb ik de vraag in het voorlopig verslag, of ik in principe bezwaren zou hebben tegen het anders
dan incidenteel dragen van burgerkleding door geestelijke verzorgers, juist gezien het vervolg van de vraag naar mogelijke
praktische bezwaren, zo begrepen, dat het de vraagsteller ging
om godsdienstige, levensbeschouwelijke principes. Op grond
daarvan zie ik geen bezwaren. Wij spreken echter ook wel over
beginselen, als het gaat om doelmatigheid of praktische uitvoering. Als wij over deze categorie beginselen spreken, ben ik
het met de geachte afgevaardigde eens. Immers, door de functionele uniform is de geestelijke verzorger in de krijgsmacht
een geaccepteerde entree verzekerd.
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Ten slotte vroeg de geachte afgevaardigde mij, of, nu ik wel
mijn visie gaf op het dragen van de uniform, ook geen uitspraak wilde doen over het dragen van de rangdistinctieven. Ik
heb vroeger nooit ervaren of gehoord dat het dragen van
rangonderscheidingstekenen enig bezwaar opleverde voor
een juiste uitvoering van de geestelijke verzorging. Ik heb alleen ervaren dat het in een militaire samenleving gemakkelijk
is, zowel voor de geestelijken zelf als voor de militairen. Zou
echter blijken dat de kerk en de geestelijke verzorgers wel bezwaar zien in deze rangonderscheidingstekenen, dan ben ik
gaarne bereid mij bij deze zienswijze aan te sluiten. Zolang dat
echter het geval is, blijft — de geachte afgevaardigde de heer
Algra heeft het terecht opgemerkt — het dragen daarvan verplicht. Ik ben er de geachte afgevaardigde dankbaar voor, dat
hij er zo nadrukkelijk op wees, dat de protestants geestelijke
verzorgers geheel vrijwillig hun dienst in de krijgsmacht aanvaarden en bij deze aanvaarding weten, dat er te hunnen aanzien voorschriften en reglementen gelden. Bovendien wordt
geen enkele geestelijke verzorger, indien deze banden hem in
de loop der tijden mochten gaan knellen, tegen zijn geweten in
gedwongen, in de krijgsmacht te blijven dienen.
Dezelfde geachte afgevaardigde merkte ook nog op, dat
mijn kenschetsing van de geestelijke verzorgers als gasten
niet juist is. omdat zij burgerambtenaren zijn. Het laatste is
juist, maar toch meen ik. dat zij desalniettemin een zeer bijzondere positie innemen. Ik meen nl., dat ik niet het recht heb
een oordeel te geven over de boodschap, die zij brengen en
over de inhoud van deze boodschap. Hun geestelijke arbeid
staat niet te mijner beoordeling, dit in tegenstelling tot de
taak, die een normale burgerambtenaar vervult. Juist om dit
verschil te markeren en duidelijk te maken, dat zij een andere
positie innemen, heb ik hen vergeleken met gasten in het defensiehuis. Daarbij heb ik ook wel tevens willen aangeven, dat
voor gasten gelden de regels van het huis, waarin zij verkeren.
De geachte afgevaardigde wees er zelf ook reeds op, toen hij
sprak over de vrijwillige toetreding en de consequenties hiervan. Ik heb destijds bij de formulering van mijn standpunt ook
gezegd, dat de vrijheid, die ik daarmede schonk, ook een zekere
verantwoordelijkheid meebrengt en dat dus de kerken het ook
mogelijk moeten maken aan de overheid, dat zij haar deel van
de verantwoordelijkheid kan dragen.
De geachte afgevaardigde de heer Algra wees er ook nog
op, dat ik mijn praktische bezwaren tegen het niet dragen van
de uniform door de geestelijke verzorgers beperkte tot de
vredestijd, doch dat voor de tijd van oorlog zwaardere argumenten gelden. Ik ben dit volledig met hem eens. Ik heb door
mijn beperking tot de vredestijd alleen willen aangeven, dat er
dan ook al praktische bezwaren zijn. De geachte afgevaardigde
merkte voorts op, dat er te weinig predikanten bereid zijn.
in de krijgsmacht te werken, wellicht ook, omdat zij als theologische studenten vrijgesteld zijn van militaire dienst. Hij
vroeg namens zijn gehele fractie deze vrijstelling te beëindigen. Ik ben wel bereid, dit idee eens nader te onderzoeken op
zijn levensvatbaarheid.
De heer Algra (A.R.P.): Wat bedoelt u. Excellentie, met
„levensvatbaarheid"?
Minister De Jong: Mijnheer de Voorzitter! Als ik zou merken. dat men in grote groepen — persoonlijk verwacht ik zulks
niet — hiertegen toch ernstig bezwaar zou houden, dan zou
ik het een onverstandig beleid vinden op dit gevoelige terrein
om nu verandering te brengen in een situatie, die al stamt
van het einde van de vorige eeuw. Enerzijds is dat altijd een argument om met enige aarzeling dit soort zaken aan te
pakken: anderzijds kan het juist een aansporing zijn. Het betoog van de geachte afgevaardigde sprak mij aan de ene kant
wel aan. Het is mij ook wel bekend, dat in meerdere kringen dit
idee leeft. Het is mij onbekend, of het overheersend is. in alle
kringen leeft. Ik zou dat eerst eens wat nader willen onderzoeken. Dan kan ik mij een oordeel vellen over de levensvatbaar-
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heid, want als ik zou merken, dat het grote groepen zou grieven of zou aantasten in haar gevoeligheden, zou ik er niet mee
doorgaan.
De vraag, welke de ideale situatie zou zijn ten opzichte van
de geestelijke verzorging, heeft de geachte afgevaardigde de
heer Algra genuanceerd beantwoord. Ik kan de geachte afgevaardigde ook wel toevertrouwen, dat ook ik niet de illusie
heb, dat ik uiteindelijk van alle erbij betrokken instanties een
eenstemmig advies ter zake zal ontvangen, doch ik stel er wel
prijs op, de heersende meningen in de verschillende groeperingen te kennen, om daarmede bij mijn uiteindelijke beslissing
rekening te kunnen houden. Er zou mij daarbij speciaal veel
aan gelegen zijn, als de protestantse kerken via één orgaan —
ik denk aan het C.I.O.M. — hun visie kenbaar maakten.
Aan het slot van de bespreking van dit onderwerp wil ik nog
iets zeggen over de opvatting als zou ik mij een beetje gemakkelijk van deze kwestie afmaken, alsof ik mij een beetje verschuil achter het standpunt van de kerken. Ik wil erop wijzen,
dat, toen het belangrijke punt van wat ik maar gemakshalve
noem de atoomkwestie aan de orde kwam, wij onmiddellijk
een duidelijk standpunt hebben ingenomen, dat niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar was.
Het gaat nu over kwesties als rangonderscheidingstekenen
en uniformen, die in een bepaald verband heel belangrijk kunnen zijn, maar toch van een iets andere orde zijn dan de
atoomkwestie, die het geweten van de gehele mensheid beroert.
Wat betreft de rangonderscheidingstekenen en uniformen,
wil ik begrip vragen voor het standpunt van de kant van de
overheid. Van de kant van de overheid bestond geen behoefte
hierin verandering te brengen; ik wil nog eens herinneren aan
hetgeen ik hier al eerder heb gezegd: de overheid kan alleen
maar tevreden zijn over de gang van zaken bij de geestelijke
verzorging in Nederland. Wij hebben gezien, dat de geestelijke verzorging in oorlogstijd voortreffelijk werkte, wij hebben
gezien hoe zij in vredestijd werkte. Op het ogenblik is er op
iedere afgelegen legerplaats, in Duitsland of waar dan ook,
op ieder klein schip en op elk vliegveld een goede geestelijke
verzorging. Er is op dit terrein een unieke samenwerking in
Nederland. Het overgrote deel van de geestelijke verzorgers,
dat hiermede is gemoeid, is met deze organisatie helemaal
tevreden. Van de kant van de overheid bestaat er dus helemaal
geen aanleiding om op dit gebied enig initiatief te ontplooien.
Dit neemt niet weg, dat de overheid wel bereid is.om, indien er
van de zijde van de kerken behoefte bestaat aan verandering,
daar welwillend tegenover te staan, maar de overheid behoeft
op dit terrein, om maar een sportterm te gebruiken, geen koploper te zijn. Ik vind het een beetje teleurstellend, wanneer
mijn terughoudendheid en aarzeling — nogmaals, er is voor de
overheid geen aanleiding hierin iets te doen — wordt uitgelegd als gemakzucht. Ik meen, dat dit niet helemaal recht
doet aan het standpunt, dat wij in dezen innemen.
De geachte afgevaardigde de heer De Rijk trok uit de door
hem aangehaalde alinea op blz. 7 de conclusie, dat mijn meningsvorming niet relevant zou zijn inzake het in burger dienst
doen van de geestelijke verzorgers. Ik geef toe, dat de passage
wat ongelukkig is geformuleerd. Wat ik bedoelde te zeggen, is
dat de- mening van de hoofdgeestelijken voor mijn oordeelsvorming van groot belang is, maar dat die mening van minder
belang is voor de Kamer. Het is voor de Kamer alleen van
belang mijn mening te kennen, omdat die ter discussie staat.
De geachte afgevaardigde heeft ook nog geïnformeerd wanneer de proefperiode voor de humanistisch geestelijke verzorging eindigde. Dat tijdstip is 1 september 1967. Het zal van de
dan aan het bewind zijnde Minister van Defensie afhangen
wat na die datum met de verklaring zal geschieden. Ik kan
mij daarover op het ogenblik niet uitspreken.
De geachte afgevaardigde de heer De Rijk vroeg mij ten
slotte nog mij normaals te bezinnen op het aantal raadslicden. Ik ben daartoe wel bereid. Ik merk echter op, dat, zoals het de geachte afgevaardigde uit mijn reactie waarschijnlijk wel bekend zal zijn, ten aanzien van het juiste aantal mili-
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tairen. dat humanistische geestelijke verzorging wenst, nog
wel enig cijfermatig verschil bestaat. Ik heb maatregelen genomen om dit verschil nader te onderzoeken en te bezien
waaraan het ligt.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp heeft gevraagd,
of ik het er mee eens ben, dat vlootgeestelijken bij de Koninklijke Marine in plaats van buitengewoon lid thans gewoon lid
van de Vereniging van marine-officieren kunnen worden. Ik
kan hem mededelen, dat ik het in dezen geheel met hem
eens ben. Het is een enigszins gratuite verklaring, want ik heb
geen enkele invloed op een vereniging, die gebonden is aan
statuten, en ook niet op de besluiten van de algemene vergadering van die vereniging. De keuze om gewoon of buitengewoon lid van de V.M.O. te worden blijft aan de vlootgeestelijken voorbehouden. Op een vergadering in december 1965
is men tot dit besluit gekomen. Blijkbaar sloeg het aan. Op
I januari 1965 waren van de vlootgeestelijken 21 buitengewoon
lid. Thans zijn er 20 gewone leden en 4 buitengewone leden.
De geachte afgevaardigde de heer Matser heeft gevraagd
in hoeverre de plannen der krijgsmachtdelen tegen elkaar worden afgewogen, bij voorbeeld bij het vaststellen van prioriteiten.
In vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren wordt sinds
ongeveer 1960 een strakkere lijn gevolgd bij de toedeling van
de gelden aan de strijdmachtdelen. Enerzijds is dit noodzakelijk met het oog op een zo groot mogelijke doelmatigheid en
een zo scherp mogelijke prioriteitenvaststelling. Anderzijds is
dat nodig om voor de planning op langere termijn per krijgsmachtdeel over een zo doelmatig mogelijke indicatie te beschikken ten aanzien van de in de toekomst te verwachten beschikbare middelen. Daaraan kan nog worden toegevoegd,
dat de militaire N.A.V.O.-autoriteiten bij hun aanbevelingen
ten aanzien van de verdere opbouw en modernisering van de
nationale defensiebijdrage om redenen ook van continuïteit
in toenemende mate rekening houden met de samenstelling en
de omvang van het in elk land reeds bestaande apparaat, zodat ook die aanbevelingen geen sterke onderlinge fluctuaties
tussen de voor de verschillende krijgsmachtdelen benodigde
middelen vragen. Ik ben daarom van mening dat de bestaande toedeling van gelden nog steeds aansluit op de behoefte
welke uit onze N.A.V.O."Verplichtingen in de drie sectoren
van de krijgsmacht voortvloeien. Dit neemt niet weg dat in
voorkomende gevallen in de kassector tijdelijke verschuivingen mogelijk zijn en ook worden toegepast, indien dat noodzakelijk is.
Ik kom thans, mijnheer de President, aan een stel verspreide, kleinere onderwerpen. De geachte afgevaardigden de
heren Burger en De Rijk hebben nog gesproken over de officierseed. Ik heb weinig toe te voegen aan hetgeen daarover al
in de memorie van antwoord staat. Om elk misverstand uit te
sluiten wil ik nog opmerken dat ik het geheel eens ben met
de geachte afgevaardigde de heer Burger dat de officieren geen
aparte kaste vormen en dat het gehele apparaat ondergeschikt
moet zijn aan het wettige gezag.
Wat betreft het lidmaatschap van beroepsmilitairen van
politieke partijen heb ik in de memorie van antwoord al
medegedeeld dat ik het een ideale toestand zou vinden, als
alle mondige staatsburgers ook politiek meeleefden. Ik kom
hierop nog even terug, omdat ik meende bij de geachte afgevaardigde de heer Burger daarover enige twijfel te ontdekken.
Mocht dat zo zijn. dan geef ik hem graag de verzekering da!
daarvoor geen enkele reden behoeft te bestaan.
De geachte afgevaardigden de heren Beerekamp en Van
Riel hebben ook nog geïnformeerd naar de krantcnbericbten over het stemmen. Daaraan is geen uitbreiding gegeven.
De regeling is — zoals ik bij de beantwoording van vragen
in de Tweede Kamer al naar voren heb gebracht — een sluitende regeling; iedereen kan stemmen en iedereen, die niet zelf
daartoe in de gelegenheid is, kan dat bij volmacht doen. Die
wettelijke regeling van stemmen bij volmacht is evident ook
noodzakelijk in verband met paraatheid, troepen in Duitsland, enz. Nu zijn er altijd onvoorziene gevallen. De gemaehtigZitting 1965-1966
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de kan zwaar ziek worden, geopereerd moeten worden, overlijden. Om toch iedereen in staat te stellen te gaan sternmen, is er een soort ontsnappingsclausule gemaakt. De mogelijkheid daartoe is aan de plaatselijke commandanten gegeven.
Het is ondoenlijk in een dergelijk groot apparaat als de krijgsmacht alle gevallen te voorzien; vele zijn vaak onvoorzienbaar.
Daarom wordt de zaak gedecentraliseerd en wordt aan de
commandanten, die de plaatselijke omstandigheden en vaak
ook de persoonlijke omstandigheden kennen, een ontsnappingsclausule gegeven. Eerlijk gezegd, vind ik dit een zaak van
goed bestuur. Op deze manier decentraliseert men deze bevoegdheid en laat het over aan de mensen, die het het beste
kunnen beoordelen. Het houdt dus niet een verdere uitbreiding in. maar het is een vrij strakke centrale maatregel, waarnaast men alle verantwoordelijke autoriteiten, door het hele
land, een ontsnappingsmogelijkheid geeft om — juist in een
democratie is dit van belang — duidelijk vast te stellen dat
iedereen moet kunnen gaan stemmen.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel vroeg mij nog
wat uitvoeriger in te gaan op de gevolgde methoden, die zijn
gebruikt bij de inzameling van de gelden ter gelegenheid van
het huwelijk van Prinses Beatrix met Prins Claus. Die inzameling heeft op verschillende manieren plaatsgehad. Mondeling of schriftelijk is opgewekt tot het storten van een bedrag
op een aangewezen gironummer. Met instemming van de betrokkene is een door hem bepaald bedrag bij de wedde- of
salarisbetaling ingehouden. Er zijn lijsten neergelegd, c.q. hebben gerouleerd, voor inschrijvingen. Pelotonscommandanten
hebben bijdragen opgehaald, zonder gebruik te mkken van
lijsten of enige andere vorm van administratie. Men heeft
bakken of bussen geplaatst waarin de vrijwillige bijdragen
konden worden gedeponeerd. Mocht daarbij, zij het volstrekt
onbedoeld en ongewild, soms de indruk zijn gevestigd dat er
enige verplichting bestond om bij te dragen, dan betreur ik
dat, maar ik heb de zekerheid dat, zeker nadat ik nog eens
op de vrijwilligheid had gewezen, slechts in een enkel geval
en dan nog door een onbedoeld minder gelukkig optreden
van een enkele commandant zoiets is voorgevallen.
De heer Van Riel (V.V.D.): Excellentie, hebt u daarvan
wat gezegd tegen de betrokkenen?
Minister De Jong: Dat heb ik niet rechtstreeks gedaan,
maar dat is wel duidelijk geworden, mijnheer de President.
De geachte afgevaardigde de heer Umkers heeft mij nog
gevraagd, of ik bereid was het lezen van „De Waarheid"
weer toe te staan. Het antwoord daarop is, dat ik daartoe
niet bereid ben. mijnheer de President.
Ten slotte kom ik op de kwestie van de ,,Van Imhoff",
waarover de geachte afgevaardigde.; de heren Burger, Algra
en Van der Spek hebben gesproken. Ik heb begrip voor de
opmerkingen van de geachte afgevaardigden; ik deel hun
zorgen. Tegelijkertijd wee* ik echter niet goed, wat ik nog
moet doen. Er waren in deze zaak drie vragen, die het
geweten eigenlijk wat troubleerden: Was er order gegeven
om de Duitsers niet te redden; was er juist opgetreden: is
er een poging geweest om het geheel in de doofpot te stoppen?
Wat betreft de vraag, of er al dan geen order is gegeven
om de Duitsers niet te redden, heb ik in mijn antwoord aan
de Tweede Kamer reeds gezegd dat het telegram aan het
schip zelf helaas ontbreekt. Alle andere telegrammen spreken
echter van een zekere prioriteit voor het redden van de
Nederlandse en Nederlands-Indische onderdanen en daarna
pas de Duitsers. Gezien hetgeen nadien gebeurd is, is het
ook redelijk om aan te nemen, dat dit ook in dat eerste
telegram heeft gestaan. Niettemin geeft de betrokken gezagvoerder daarvan een wat andere versie, maar wij moeten
ons wel realiseren, dat deze zaak pas zes jaar later, na de
oorlog, is opgetekend. Dan vervagen de herinneringen soms
en herinnert men zich de zaken iets anders, terwijl men toch
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Minister De Jong
geheel te goeder trouw is, dan het geweest zou zijn als het
onmiddellijk was opgetekend. Ik ben er dus van overtuigd,
dat die order niet is gegeven, ook gezien de hele reddingsactie die daarna is ingezet en die, als men zich realiseert
dat het een maand na het begin van de oorlog is geweest,
vrij indrukwekkend was.
De tweede vraag, is er juist opgetreden, is in 1956 onderwerp geweest van een uitgebreid onderzoek door de procureur-generaal in Amsterdam. Hij is tot de conclusie gekomen, dat hierin geen aspecten zaten, die strafrechterlijke vervolging vereisten.
Dit is tevens een antwoord op de derde vraag, of deze
zaak in de doofpot is gestopt. In 1956 is de zaak helemaal
onderzocht; er is een justitieel onderzoek geweest. De zaak
is dus beslist niet in de doofpot gestopt. Ik moet u eerlijk
zeggen, mijnheer de President, dat ik na dit justitiële onderzoek eigenlijk niet goed weet wat ik nog zou moeten doen.
Ik ben echter dankbaar voor de suggestie van de geachte
afgevaardigde de heer Burger. Als wij alles, wat hierover
bekend is, alle dossiers en alle gegevens, op één punt samenbrengen, b.v. het Instituut voor Oorlogsdocumentatie, is dat
misschien wel het beste. De dossiers zijn al aan een historicus gegeven, naar ik meen. Verder zie ik niet goed, wat wij
hieraan op het ogenblik nog zouden moeten doen.
Mijnheer de President! Hiermee ben ik aan het einde gekomen van de algemene beantwoording.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
heb een antwoord gemist op wat ik heb opgemerkt over de
staatsburgerlijke vorming.
Minister De Jong: Ik wil hierop gaarne straks antwoorden, want de opmerking van de geachte afgevaardigde is
mij ietwat ontgaan.
Thans wil ik op de vragen ingaan, die met betrekking tot
de Koninklijke Luchtmacht zijn gesteld.
Ik ben erkentelijk voor de woorden van waardering, die
door de geachte afgevaardigden de heren Van Riel en Algra
zijn uitgesproken in verband met de gunstige ervaringen, die
de Koninklijke Luchtmacht met de Starfighters heeft opgedaan. Terecht hebben de geachte afgevaardigden in dit verband de bekwaamheid van zowel het vliegend als het technische personeel gereleveerd, alsmede de bekwaamheid van
de technische krachten, die in de particuliere industrie op dit
gebied werkzaam zijn.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft gevraagd, of bij de analyse voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen de Fiat G 9 1 is bekeken. De Fiat G 91 is een lichtgewicht jager-bommenwerper. De hoofdtaak van dit vliegtuig en soortgelijke typen is het geven van directe steun aan
de grondstrijdkrachten. De G 91 is om deze taak te kunnen
uitvoeren onder meer zo geconstrueerd, dat het vanaf geïmproviseerde landingsterreinen, gelegen direct achter de voorste linies, kan opereren. Om die reden wordt aan de actieradius weinig aandacht besteed. Het vliegtuig, dat wij in de
komende jaren moeten vervangen, de F 84-F, is een middelzware jager-bommenwerper, die in tegenstelling tot de G 91
voor alle voorkomende offensieve taken kan worden ingezet.
Voor dit soort vliegtuigen is juist het hebben van een grote
actieradius een van de noodzakelijkheden. Op grond van
deze overwegingen is de vervanging van de F 84-F door een
lichter type jager-bommenwerper met beperktere mogelijkheden niet wel mogelijk. De door de geachte afgevaardigde
genoemde G 91 werd niettemin opgenomen in de oriënterende voorstudie.
De heer Van Rie! (V.V.D.): Spelen de hoeveelheden geen
rol, Excellentie? U kunt voor hetzelfde geld van de Fiat
veel meer kopen.
Minister De Jong: De hoeveelheden spelen hierbij altijd
een rol, mijnheer de President, maar niet zo'n grote rol,
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dat de hoeveelheid toestellen, die men voor hetzelfde bedrag
kan kopen, de doorslag geeft, wanneer het toestel, waarvan
men de meeste kan kopen, zijn hoofdtaken niet kan vervullen. De hoeveelheden en de prijs vormen uiteraard een
belangrijk element in de uiteindelijke beslissing. Dit toestel
was ook betrokken in de eerste oriënterende voorstudie,
doch toen het werd getoetst aan de staf-eisen, die in samenwerking met de Belgische luchtmacht zijn opgesteld, is het op
grond van het feit, dat het hieraan niet voldeed, afgevallen.
De geachte afgevaardigde heeft ook nog geïnformeerd
naar de Hawk-opstellingen. De opstelling in de Bondsrepubliek vindt gestadig voortgang. De laatste met Hawks uit te
rusten groep wordt in de loop van 1966 geactiveerd. Het
totaal van de Nederlandse bijdrage in de geleide wapenzone zal in de loop van 1967 volledig zijn. Een onderzoek
naar de mogelijkheden van een verbeterd Hawk-systeem.
waarover ook mededelingen zijn gedaan in de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer, wordt voortgezet. Er kan
echter niet worden verwacht, dat dit onderzoek op korte
termijn zodanige resultaten afwerpt, dat tot produktie kan
worden overgegaan. In verband hiermede is eind 1965 gebruik gemaakt van de toen nog bestaande gelegenheid, bij
de Europese industrie een aanvullende bestelling voor Hawkprojectielen te doen. Er mag worden verwacht, dat zodoende, gekoppeld aan een geleidelijke verbetering van de geleidingsmiddelen, de periode tot aan de invoering van een volledig vernieuwd Hawk-systeem kan worden overbrugd.
De geachte afgevaardigde heeft ook nog geïnformeerd
naar de N.A.D.G.E. Ik ben er met hem bijzonder verheugd
over, dat generaal Den Toom daaraan zijn krachten wijdt. Op
het ogenblik zijn nog niet alle daarbij voorkomende moeilijkheden tot een oplossing gebracht, zodat hierbij waarschijnlijk
enige vertraging onvermijdelijk is. De „minimum facilities"
vorderen geheel volgens plan en het laat zich aanzien, dat
die ongeveer medio 1967 geheel zullen zijn voltooid.
De geachte afgevaardigde de heer IJmkers heeft ten slotte
gevraagd, of ik hem kan garanderen, dat aan een nieuw
type vliegtuig geen kosten voor modificaties zullen zijn verbonden. Mijnheer de President! Na het in gebruik nemen
van een nieuw type vliegtuig komen altijd wijzigingen, omdat verbeteringen noodzakelijk of wenselijk zijn. Ook bij het
aanschaffen van het nieuwe type, ongeacht van welk fabrikaat het zal zijn, zullen er modificaties komen. Ik wil er
even de nadruk op leggen — dit is ook al in de memorie
van antwoord aan de Tweede Kamer gezegd — dat bij de
invoering van de Starfighter. het daarmede gemoeide bedrag
procentsgewijze lager geweest is 'an dat voor de invoering
van de Hunter
De heer Van Es, Staatssecretaris van Defensie: Mijnheer
de Voorzitter! Met grote erkentelijkheid heb ik kennis genomen van de positieve uitspraken, die de geachte afgevaardigden de heren Beerekamp, Malser, Van Riel en Burger
hebben gedaan ten aanzien van dJ toekomstige bouw van
onderzeeboten met kernvoortstuwing door de Koninklijke
Marine.
De gedachten van de geachte afgevaardigde de heer Beerekamp over het belang om bij de bouw van deze boten de
Nederlandse industrie in zo ruim mogelijke mate in te schakelen, kan ik volledig delen en ik kan dan ook verzekeren, dat
het in de toekomst realiseren van deze bouwplannen steeds
in nauw overleg met de daarbij betrokken industrieën zal
plaatsvinden.
Naar aanleiding van hetgeen de geachte afgevaardigde de
heer Beerekamp over N.A.V.O.-eisen naar voren bracht, wil
ik opmerken, dat in de N.A.V.O.-aanbevelingen reeds vele jaren
een Nederlandse onderzeeboot met kernvoortstuwing is opgenomen en kortgeleden werd door S.A.C.L.A.N.T. nog eens
de nadruk gelegd op het belang van de bouw van deze boot
in Nederland en werd zelfs aanbevolen om de bouw van dit
type boot te bespoedigen.
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Het is natuurlijk jammer, dat de Verenigde Staten op dit
ogenblik nog terughoudendheid betrachten in verband met
algemene security-overwegingen. Het is echter een feit, dat
het gesprek met de Amerikanen over onderzeeboten met kernvoortstuwing nog steeds geheel open is.
Voor wat betreft de financiering van de bouwkosten, wil
ik de geachte afgevaardigde de heer Beerekamp en ook de
heer Matser, die deze kwestie aanroerde, gaarne nader informeren.
De bouw van één boot vergt ongeveer zes jaar; de bouw
van twee boten zal ongeveer tien jaar in beslag nemen. In
deze tien jaar is dan, bij een investeringsmarge van ± f 160
min. per jaar, de financiële mogelijkheid voor de bouw van
onderzeeboten met kernvoortstuwing aanwezig.
Mijnheer de Voorzitter! Bij het beluisteren van de geachte
afgevaardigde de heer Van Riel verheugde het mij nogmaals
te mogen constateren, dat hij het belang der Koninklijke
Marine zo volledig onderschrijft.
Waar de geachte algevaaruigde en ik het op dit punt dus
feitelijk geheel eens zijn, blijkt het helaas dat —• zodra gedachten blijkbaar in druk verschijnen -— er „kortsluitingen" kunnen
optreden.
Zo heeft de geachte afgevaardigde mij een slordigheid verweten, doordat ik zijn vraag betreffende het verbonden zijn
van hot voortbestaan der Koninklijke Marine aan de aanwezigheid van onderzeeboten met kernvoortstuwing en de daarbij
behorende technische kennis in de memorie van antwoord
door een stelling heb vervangen. Hier past mij alleen een excuus.
Ik onderschrijf volledig de mening, dat bij de beantwoording
van de vragen van de volksvertegenwoordiging zorgvuldigheid
dient te worden betracht, en ik geef de verzekering, dat hiernaar immer wordt gestreefd.
Wat het antwoord op de vraag betreft: men moet het zo
zien, dat het verkrijgen van nucleair voortgestuwde onderzeeboten en de daarbijbehorende technische know how van grote
invloed zullen zijn op de toekomst van de Koninklijke Marine
en van groot belang zullen zijn voor geheel Nederland. Het verkrijgen van de know how op nucleair gebied acht ik bijzonder
belangrijk, evenals de technische kennis die daarbij in de toekomst zal worden verworven. Het is echter niet zo — ik meende dit uit de schriftelijke vraag te hebben begrepen — dat
het voortbestaan van de Koninklijke Marine daarvan afhankelijk is.
Een andere kortsluiting is ontstaan met betrekking tot de
vraag, of de Verenigde Staten aanschaffing v;r-< nucleaire onderzeeboten door Nederland wel van globale betekenis achten.
De geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat, indien de Verenigde Staten het verkrijgen van deze boten door Nederland
wèl van globale betekenis achten, zij hieraan dan ook hun
technische medewerking niet zouden kunnen ontzeggen. Het is
zeker niet zo, dat het bedoelde belang niet door de Verenigde Staten wordt onderkend.
De heer Van Riel (V.V.D.): Neen, het gaat om het
woord ..globaal". Belangrijk is het natuurlijk. In het verschil
tussen globaal en belangrijk lag nu juist het punt.
Staatssecretaris Van Es: Globaal in mondiale zin?
De heer Van Riel (V.V.D.): Ja; blijft dus een voor Amerika wel interessante bijdrage tot handhaving van het
machtsevenwicht.
Staatssecretaris Van Es: Het zou een overweging kunnen
zijn. Toch moet men het probleem m.i. niet op deze nucleair voortgestuwde schepen betrekken. Het is een zuivere
ontwikkeling van een technische voortstuwingsinstallatie. Zoals men vroeger van het zeil op de turbine overging, gaat
men nu van de batterij naar de nucleaire voortstuw ingsinstallatie. Ik dacht niet dat de Verenigde Staten ons in
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verband met een overweging, die verbonden zou kunnen
worden aan wat de geachte afgevaardigde de heer Van Riel
,,de globale betekenis" noemt, de kennis t.a.v. de nucleaire
voortstuwing zouden willen onthouden.
De heer Van Riel (V.V.D.): Dan zijn wij het eens, Excellentie. Ik acht het eerder het Nederlandse belang dan het
specifieke Amerikaanse belang. Mijn redenering was daarom: de Amerikanen lopen hier zo hard niet voor. Ik geloof
zelfs, dat de Amerikanen mede uit industriële concurrenticoverwegingen zo voorzichtig zijn.
Staatssecretaris Van Es: Het zou best kunnen zijn. Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij dat de geachte afgevaardigde de heer Van Riel en ik het eens zijn. Afgezien van het
security-aspect bestaat in Amerika, evenals bij de N.A.V.O.autoriteiten, de opvatting dat de Nederlandse bijdrage in de
kernvoortstuwing aan de N.A.V.O."Strijdkrachten van wezenlijk belang is, gezien het chronisch tekort aan deze boten,
een tekort dat bij defence planning en studies duidelijk naar
voren kwam. Zoals ik echter reeds aan de geachte afgevaardigde de heer Beerekamp mededeelde, is het gesprek over
deze boten nog steeds volledig open.
Het is dan ook uit dit chronisch tekort, dat de aanbeveling betreffende de door Nederland te leveren nucleaire
onderzeeboten voortspruit.
Ik ben het niet helemaal met de geachte afgevaardigde
de heer Van Riel eens wanneer hij stelt — ik heb het zo
begrepen, ik hoop, dat ik het juist weergeef —, dat voor
hem het belangrijkste argument voor het verwerven van deze
onderzeeboten het verkrijgen van een inzicht in de nucleaire
problematiek is. Het is mijn mening, dat ook de gevechtswaarde van deze boten een bijzonder grote rol speelt. De
gevechtswaarde van een onderzeeboot die met kernenergie
is uitgerust overtreft die van een conventioneel voortgestuwde onderzeeboot. Ik wil nog een paar factoren noemen die
dit kunnen verduidelijken.
In de eerste plaats vergt een werkelijk vèr dragend onderwaterdetectieapparaat een dusdanige hoeveelheid energie, dat
deze niet door een conventionele energievoorziening kan worden geleverd. De met kernvoortstuwing uitgeruste onderzeeboot kan dit wèl en het bereik van de onderwaterdetectie
van een dergelijke boot zal veel groter zijn dan bij de op
conventionele wijze voortgestuwde hoot.
In de tweede plaats kan een Kernonderzeeboot voor onbepaalde tijd onder water blijven en zij heeft een vrijwel
absolute mobiliteit. Deze boot kan bij voorbeeld een continue
bescherming leveren voor een convooi gedurende zijn gehele
overtocht over de oceaan. Deze eigenschap heeft een conventionele onderzeeboot niet.
In de derde plaats maken de grote mobiliteit en snelheid
het mogelijk om onder water een patrouilleterrein voor zijn
rekening te nemen, dat vele malen zo groot is als dat van
een conventionele onderzeeboot.
In de vierde plaats kan de met kernenergie voortgestuwde boot, doordat zij zo lang onder water kan blijven, zich
beter verbergen dan een conventionele boot. Daardoor loopt
zij minder kans ontdekt en aangevallen te worden — dit
spreekt, meen ik. ook de geachte afgevaardigde de heer
Burger zeer aan — zodat zij een grotere overlevingskans
heeft en dus ook een grotere operationele inzetbaarheid.
De geachte afgevaardigde de heer Beerekamp vroeg zich
af. hoe het komt dat het aantal ongevallen met onderzeebootbestrijdingshelikopters bij de Koninklijke Marine hoger
ligt dan bij de Amerikaanse marine. Dit type helikopter, de
S 34 J, wordt bij de Koninklijke Marine intensiever en voor
meer doeleinden gebruikt dan bij de Amerikaanse marine,
waar men beschikt over een groot arsenaal en verschillende
soorten helikopters, die aan de verschillende doeleinden zijn
aangepast. Niettemin ligt het verliespercentage slechts iets
hoger dan bij vergelijkbare types van de Amerikaanse mari-
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ne. Het metallurgisch onderzoek bij T.N.O. betreft twee aspecten: de motoronderdelen en de bevestiging van de d rijflichamen — de emergency flotation gears. Deze drijf licha-men hebben tot doel om, als de helikopter een noodlanding
op zee moet maken, te voorkomen dat het vliegtuig direct
zinkt. Hierdoor wordt de vliegveiligheid van het personeel
zoveel mogelijk gewaarborgd.
Voor wat de motoronderdelen betreft is het onderzoek bij
T.N.O. nog niet geheel afgesloten. Het laat zich echter aanzien dat de ongevallen, waarbij motorstoring optrad, niet
waren te wijten aan het falen van één bepaald onderdeel.
De bevestiging van de drijflichamen — ook door T.N.O.
onderzocht — bleek van te hard metaal te zijn gemaakt;
door de Sikorski fabriek zijn thans vervangende delen geleverd. die worden aangebracht.
De geachte afgevaardigde de heer Burger heeft zijn instenv
ming uitgesproken met de beslissing om in de plannen op lange termijn de bouw van een onderzeeboot met kernvoortstuwing op te nemen, ook, dacht ik, in verband met de prestaties
van dit soort boten, die hij indrukwekkend noemde. Hij heeft
gewezen op het belang van het niet achterblijven van Nederland bij de nucleaire energievoorziening.
Hij heeft voorts gezegd, dat de fractie van de P.v.d.A. in de
Tweede Kamer geen principiële bezwaren tegen deze boten
had, doch wèl moeilijkheden had met het kostenaspect. In
verband hiermee heeft hij gevraagd naar de vergelijking van de
kosten van de bouw van een door kernenergie voortgestuwde
onderzeeboot en die van een vliegkampschip ter vervanging van
de Karel Doorman.
Het spijt mij dat ik de vraag van de geachte afgevaardigde,
zoals in het voorlopig verslag gesteld, niet duidelijker heb
beantwoord. Een vervangend vliegkampschip met vliegtuigen
en helikopters aan boord zou groter moeten zijn dan de huidige „Karel Doorman" daar de huidige en op de markt verkrijgbare vliegtuigen en helikopters groter worden.
Een met kernenergie voortgestuwde onderzeeboot werd geraamd op een bedrag van ongeveer 175 min. Een nieuw vliegkampschip zou aan investeringskosten zeker meer dan drie maal
zoveel geld vereisen als de bouw van een onderzeeboot van het
type, dat de Koninklijke Marine thans op het oog heeft.
De heer Van Riel (V.V.D.): Meer dan 500 min.
Staatssecretaris Van Es: Met ingescheepte vliegtuigen en
helikopters aan boord, waardoor de ontwikkeling van de
nieuwe boordvliegtuigen en de nieuwe boordhelikopters
eist, dat het vliegkampschip van hetzelfde type groter zou
moeten worden. Daardoor zou het vliegkampschip als schip
reeds veel geld kosten, terwijl de vliegtuigen ook wat duurder zijn geworden. Het totale bedrag dat nodig was om de
Doorman te vervangen door een vliegkampschip zou meer dan
drie maal zo groot zijn als de kosten voor de bouw van een
nucleaire boot.
De heer Burger (P.v.d.A.): Dat was mijn vraag niet, Excellentie, want dat stond al in de memorie van antwoord. Ik heb
gevraagd de besparing door het verdwijnen van de ..Karel
Doorman" te stellen tegenover de kosten, die nodig zijn. Dat
is natuurlijk iets anders dan u bedoelt. U stelt het tegenover
een nieuw te bouwen schip, waarvan in de memorie van antwoord is gezegd, dat het niet te betalen is. Dat Iaat ik dus Ier
zijde.
Staatssecretaris Van Es: Men komt dan bij de exploitatiekosten van het vliegkampschip vergeleken met de exploitatiekosten van een nuclair voortgestuwde boot. Het is een feit,
dat de exploitatiekosten van het vliegkampschip o.a. door zijn
veel grotere bemanning, vele malen hoger zullen liggen dan die
van een onderzeeboot. Als ik dit in een getal mag uitdrukken,
dan kan ik zeggen dat dit ligt in de orde van grootte van vier
maal zo groot als die van een onderzeeboot. Ik hoop, dat ik
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hiermede de vraag van de heer Burger bevredigender heb beantwoord.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft gevraagd
naar de reparatie, welke Hr. Ms. „Karel Doorman" moet ondergaan. Is het niet beter dit schip uit de sterkte af te voeren,
heeft de heer Van Riel gevraagd. Naar mijn mening zou dat
niet juist zijn. Het vliegkampschip levert op het ogenblik een
zeer belangrijke bijdrage voor de onderzeebootbestrijding.
vooral wanneer men de tekorten beziet, die in de gehele
N.A.V.O. op dit gebied bestaan. Het kan dez; taak, zoals nu wordt voorzien, ook in de toekomst naar behoren blijven verrichten, dank zij de zeer intensieve modernisering, die
in 1958 — dus acht jaar geleden — werd geëindigd. Hierbij
werd o.m. het gehele eiland vernieuwd, het vliegdek aangepast
aan de moderne eisen, waaronder het aanbrengen van een
hoekdek, een stoomkatapult, de landingsspiegels en nieuwe typen remkabels, terwijl de gehele radarinstallatie werd gemoderniseerd en voor een groot gedeelte vernieuwd.
Het is bijzonder onplezierig, dat het schip nu geruime tijd
een reparatie moet ondergaan. Het kwam onverwacht, maar
deze onverwachte voorvallen doen zich voor bij materieel,
waaraan hoge eisen worden gesteld. Juist aan de ketels worden hoge eisen gesteld, omdat de vliegveiligheid nauw verband
houdt met een betrouwbaar functioneren van deze ketels.
Voor het uitvoeren van vliegoperaties is noodzakelijk verschillende vaarten te kunnen lopen. Ook de maximumvaart moet
snel kunnen worden bereikt. Dit houdt een snel en sterk wisselende belasting van deze ketels in, die bij andere typen oorlogsschepen en koopvaardijschepen nauwelijks voorkomt. Daarnaast verzorgen deze ketels de stoomdruk, die voor het katapuleren van vliegtuigen nodig is. De geachte afgevaardigde
zal het hopelijk met mij eens zijn, dat de ketels zeer intensief
worden gebruikt. Het is dan ook de verwachting geweest, dat
in de komende jaren diverse reparaties aan deze ketels zouden
moeten worden uitgevoerd, zoals het verwisselen van waterpijpen.
Een reparatie zoals die, welke nu moet geschieden, werd echter niet voorzien. Een inspectie van het schip zelf heeft geen
indicatie van ouderdomsverschijnselen opgeleverd, zodat ik
de scheurvorming in de ketels een gevolg van het intensieve
gebruik van de ketels acht. Voor de zekerheid zal de gehele
voortstuwingsinstallatie aan een uitgebreide inspectie worden
onderworpen. Toen bij het laatste veiligheidsonderzoek van de
ketels enige scheurtjes werden geconstateerd, is overwogen,
met behulp van moderne lastechnieken, die heden ten dage
ter beschikking staan, de scheurtjes te lassen. De reparatieperiode zou dan beduidend korter zijn geweest. Voor een schip,
waaraan minder hoge eisen worder gesteld, zou deze procedure misschien wel acceptabel zijn geweest. In verband met de
noodzaak om de maximum veiligheid te bereiken voor het
schip zelf en voor de vliegoperaties werd de veilige weg gekozen om de stoomhouders. waarin zich hoge stoomdrukken
voordoen, door nieuwe te vervangen.
Stoomhouders zijn niet op de markt te koop of uit voorraad
leverbaar. Zij moeten dus worden besteld en aangemaakt,
hetgeen, zoals u zult begrijpen, een vrij lange tijd vergt. Daarbij komt. dat de werkzaamheden van uit- en inbouw van de
stoomhouders arbeidsintensief zijn. Een schatting van de kosten, die met deze reparatie gepaard gaan, noem ik liever niet.
omdat voor deze reparatie concurrentie wordt gesteld bij verschillende werven en een verkeerde schatting de prijs zou kunnen beïnvloeden. De geschatte prijs wil ik echter natuurlijk
graag in de Defensiecommissie ter sprake brengen.
Indien men de kosten van de reparatie afweegt tegen het
nut. dat het schip voor de N.A.V.O. heeft en het aantal
jaren, dat het schip nog in de vaart is. dan is — dit is mijn
mening — de uitgave verantwoord.
Ik hoop dat ik ook de geachte afgevaardigde de heer Burger,
die over de „Karel Doorman'" heeft gesproken, in zijn zorgen
ben tegemoet gekomen.
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Het is in verband met de vliegkampschepenkwestic misschien
wel interessant, mijnheer de Voorzitter, op te merken dat,
hoewel het een ander type vliegkampschip is, de „Ark Royal"
van de Britse marine, waarvan de kiel in 1943 werd gelegd,
in 1966 of 1967 een modernisering en een reparatie zal ondergaan, die drie jaar zal duren, het schip zal tijdens deze modernisering worden uitgerust met o.a. een nieuw hoekdek, een extra katapult, nieuwe vangkabels, een betere airconditioning,
terwijl de ketels met nieuwe waterpijpen zullen worden voorzien en de elektrische installatie, waar nodig, zal worden vernieuwd. Dit schip zal dus in 1969 of 1970 weer gereed zijn
voor de dienst om zo lang mogelijk hierna als vliegkampschip
dienst te kunnen doen overeenkomstig de plannen, die in de
Dcfence Review werden genoemd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nu gekomen aan het einde
van de beantwoording van de vragen, die aan mij zijn gesteld.
De heer Peijnenburg, Staatssecretaris van Defensie: Mijnheer de Voorzitter! Het is voor de eerste maal dat ik het
voorrecht heb in dit hoge college het woord te voeren. Ik
stel het op hoge prijs allereerst mijn dank uit te spreken voor
de woorden van welkom en ook van vertrouwen, die door
verschillende geachte afgevaardigden zijn gesproken.
De woorden van waardering over het beleid van mijn ambtsvoorganger, de heer Haex, onderschrijf ik van harte. Het beleid ten aanzien van de Koninklijke Landmacht blijft afgestemd op de doeleinden, die mijn ambtsvoorganger voor ogen
hebben gestaan. Deze doelstellingen zijn gericht op verkrijging
van een optimale gevechtskracht. Deze optimale gevechtskracht zien wij als een noodzakelijke voorwaarde om oorlog
te voorkomen. Deze gevechtskracht, met name voor het legerkorps, trachten wij te bereiken door een goed gericht pcrsoneelsbeleid, aanschaffing van modern materieel, een zo groot mogelijke geoefendheid, een doelmatige organisatie en een zuinig
beheer. Aan deze vijf punten wordt het beleid telkenmale getoetst.
Ik moge eerst iets zeggen over het personeelsbeleid. Een
belangrijke maatregel was in de afgelopen maanden de afvloeiing van bepaalde categorieën hoofdofficieren bij de
Koninklijke Landmacht. Deze maatregel heeft het beoogde
resultaat gehad en het verheugt mij dat de geachte afgevaardigde de heer Beerekamp hierover zijn tevredenheid heeft
uitgesproken: ook de geachte afgevaardigde de heer Van Riel
heeft zich in overeenkomstige zin uitgelaten en hieraan de
vraag verbonden, of deze procedure zich leent voor herhaling.
Op dit moment moet ik hierop antwoorden dat het niet in
het voornemen ligt, tot een herhaling te komen, omdat juist
door deze maatregel een betere piramidalt opbouw van het
officierskorps van de Koninklijke Landmacht is verkregen.
Het is echter moeilijk heel ver in de toekomst vooruit te zien.
Thans nog niet voorzienbare oorzaken kunnen ertoe leiden
dat er in een later stadium opnieuw een overcompleet zou
ontstaan. Dan acht ik dit een bijzonder goede maatregel om
een dergelijk overcompleet op een vooral ook voor de betrokkenen meest sociale wijze tot een oplossing te brengen,
maar. nogmaals, wij voorzien niet. dat iets dergelijks zich zal
voordoen.
Een tweede belangrijke maatregel op het gebied van het
personeel bij de Koninklijke Landmacht is geweest het in gang
zetten van het project technische specialisten, dat eveneens
door mijn ambtsvoorganger was voorbereid. Hierover hebben
de geachte afgevaardigden de heren Beerekamp. Matscr en
Van Riel gesproken. Dit project heeft vorige maand een
goede start gehad, waardoor er goede grond is voor vertrouwen in bet welslagen van deze nieuwe aanpak. Eind deze
maand moet er weer een nieuwe ploeg in dienst komen om
de nodige continuïteit te verzekeren en het ziet ernaar uit.
dat hierbij ook het aantal van 150 mensen zal worden bereikt.
Het vereist een regelmatige krachtsinspanning om dit vol te
houden en alles is erop gericht dit inderdaad tot stand te
brengen.
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De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft naar
aanleiding van de technische specialisten gevraagd welk percentage wij aan technische specialisten nastreven. Wij streven
ernaar 10 pet. van het totale aantal dienstplichtigen in de parate
operationele eenheden van het legerkorps te vervangen door
technische specialisten. Wanneer het mogelijk is, dit aantal op
te voeren tot bij voorbeeld 15 pet., dan zullen wij dit niet
nalaten, maar wij kunnen naar mijn mening al van een succes
spreken, wanneer wij een percentage van 10 hebben bereikt.
Ik ben het helemaal eens met de geachte afgevaardigden
de heren Van Riel en Matser, dat het op juiste wijze opvangen en begeleiden van de militairen een conditio sine qua
non is om tot een goed resultaat te komen en wij besteden
daaraan bijzonder veel aandacht. Hetzelfde geldt voor het
andere vrijwillig dienende personeel. Er moet een goede sfeer
zijn: een man moet zijn werk met plezier in een goed werkklimaat verrichten en dat moet hij uitdragen. Anders zul je
vergeefs de prachtigste reclamecampagnes voeren en de mooiste woorden spreken. Wij zijn van mening, dat. als het project
eenmaal loopt, de grootste propaganda moet komen van de
mensen, die besloten hebben aan het project deel te nemen
en die in hun verwachtingen niet zijn teleurgesteld.
Ook de andere suggesties, die de geachte afgevaardigde
de heer Van Riel heeft gedaan, nl. om ook naderhand contact
te onderhouden met deze jongelui, die een belangrijke bijdrage zullen hebben geleverd aan de paraatheid van ons legerkorps, zullen wij gaarne in overweging nemen.
Als het project slaagt, zullen de dienstplichtigen primair
bestemd worden — de geachte afgevaardigde de heer Van
Riel veronderstelde dit reeds — voor de functies, waarvoor
een weinig tijdrovende en kostenvergende opleiding is vereist, zodat het rendement van de dienstplichtigen zo groot
mogelijk zal zijn. Echter, met het oog op de behoefte van
de mobilisabele onderdelen, waarbij ook specialistisch personeel moet zijn. zal de opleiding van dienstplichtigen voor specialistische functies nodig blijven. Wij berekenen voor iedere
functie hoe de optimale verdeling moet zijn over technische
specialisten en dienstplichtigen om zowel nu als bij mobilisatie
een adequate bezetting van het apparaat mogelijk te maken.
De geachte afgevaardigde de heer Matser heeft gesproken
over een betere en meer moderne accommodatie. Dit heeft
onze voortdurende aandacht en wij doen ons uiterste best
om deze te realiseren: dit geldt zowel voor nieuwbouw als
voor sanering van bestaande kazernecomplexcn. Daarbij worden wat betreft de douches en het aantal wastafels de normen
aanzienlijk hoger gesteld. Er zullen enkele legeringsgebouwen
worden neergezet zonder centrale badruimte: tussen twee
kamers in komt, wat men in bouwkundige termen noemt, een
..natte cel", waarin doucheruimte en wastafels aanwezig zijn.
De mensen behoeven in die gebouwen dus niet meer over de
gang te lopen om naar een centrale wasruimte te gaan; zij
vinden annex aan hun kamer een privébadkamer. om het zo
uit te drukken. Hiermede zijn wij dus druk bezig. Deze gebouwen zullen in een aantal legerplaatsen worden gezet en
primair worden gebruikt voor het beroepspersoneel en de
technische specialisten, maar ook hij nieuwbouw voor dienstplichtigen worden hoge normen voor de huisvesting aangelegd.
De geachte afgevaardigde de heer Matser sprak in dit verband over plaatsen met oude kazernes. Ik ken deze; in Amsterdam gaan wij oude kazernes afstoten evenals wij in Schoonhoven met een bijna 100 jaar oude kazerne hebben gedaan.
Door de concentratie van de opleidingen was dit mogelijk. Er
behoefde dus niet te worden verbouwd: wij konden door concentratie een betere legering bereiken. Maar de verbetering
van de legering is een proces, dat vele jaren gaat duren.
De legering van één dienstplichtige, dus bed inclusief alle
faciliteiten, kost ongeveer f 10 000. Voor de Koninklijke
Landmacht met haar 75 000 man personeel is dit niet in één
ogenblik te realiseren.
Ik kom nu op het materieel. Er is aandacht besteed aan de
vervanging van de tanks. De geachte afgevaardigde de heer
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Beerekamp heeft daarover enkele vragen gesteld. Uit de door
hem opgesomde mogelijkheden voor deelneming aan het
post-70 tankproject hebben wij inderdaad de mogelijkheid gekozen tot aanschaffing met prioriteitsaflevering. Dit sloot
technische deelneming tijdens de ontwikkeling uit. De overweging. die daarbij heeft voorgezeten, was dat voor ons primair is. dat als de post-70 tank inderdaad in alle opzichten
aan onze verwachtingen zal voldoen, wij op tijdige aflevering
uit de eerste series kunnen rekenen. Wij hebben hierdoor echter tevens bereikt, dat wij ons nog niet definitief hebben hoeven binden op die bepaalde tank. Voor Nederland, dat in vergclijking met de hoeveelheden, die Amerika en Duitsland betrekken, een betrekkelijk klein aantal afneemt, is het gebied, dat
het zijn bewegingsvrijheid op dit punt zo lang mogelijk kan
handhaven. Alternatieve ontwikkelingen kunnen wij dus nog
altijd in beschouwing nemen, al zal dit niet zo Jang meer het
geval zijn. Dit geldt echter toch zeker tot eind 1967. Wij
hebben dan ook in de memorie van antwoord gesteld, dat het
nog te vroeg was thans stappen te doen om te bereiken, dat
technische experts van meet af aan de bouw ter plaatse konden volgen. Het is echter wel mogelijk om bij seriebouw van de
post-70 tank eigen technische experts in te schakelen. De
ervaring, die wij inmiddels bij de mechanisatie van de KoninkIijke Landmacht hebben verkregen, geeft mij de overtuiging,
dat wij door de waarneming tijdens de bouw, moeilijkheden bij
de invoering en het gebruik van de nieuwe tank kunnen voorkomen.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft nog gcvraagd: Bent u er zeker van, dat u op tijd tanks uit de eerste
afleveringen zult krijgen? Zowel minister McNamara als minister Von Hassel hebben verzekerd dat dit het geval zal zijn.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft ook geïnformeerd naar de actie-radius van de Centurion-tank. Als wij
de Centurion vergelijken met moderne tanks, die langzamerhand van de bank komen, zoals Leopard, de A.M.X. 30, de
M 60, en de Chieftain, dan zien wij dat de actieradius van de
Centurion aanzienlijk minder is. Dat komt vooral, omdat de
nieuwe tanks zijn uitgerust met motoren, die veel zuiniger
zijn dan de motoren, die in de Centurion en in de andere
tanks uit ongeveer dezelfde tijd zitten. Ook vergeleken met
de oudere, thans nog bij de bondgenoten in gebruik zijnde tanks
is de actieradius van de Centurion minder. Dat is juist de reden. dat wij de Centurion hebben uitgerust met zo'n monotrailer. waarover in de memorie van antwoord is gesproken. Die
monotrailer is een klein tankwagentje met één wiel, dat aan
de Centurion vastzit en dat mede het terrein opgaat, waarbij
de benzine automatisch uit die aanhangwagen wordt overgepompt in de tank, die in de Centurion is ingebouwd.
Op het moment dat de Centurion zijn monotrailer afwerpt,
is de Centurion helemaal met brandstof gevuld, waardoor hij
toch nog een behoorlijk eind vooruit kan. Die monotrailer is
het beste te vergelijken met de vliegtuigtips, de extra tanks
die zitten aan de vleugels van bepaalde vliegtuigen. Ook die
vergroten de actieradius en kunnen op een gegeven ogenblik.
als zij hinderlijk zouden gaan worden, bijvoorbeeld bij het aangaan van het gevecht, worden afgeworpen. Vergelijken wij
nu de Centurion. voorzien van die monotrailer, met de tanks
die op het ogenblik bij verschillende van onze bondgenoten
in gebruik zijn. dan blijkt de actieradius van de Centurion
zelfs nog iets groter, al is hij iets kleiner dan van de Russische
tanks die op het ogenblik in gebruik zijn. Wij hebben de overtuiging dat door deze maatregel de actieradius van de Centuriontank op een aanvaardbaar niveau is gekomen, mede omdat wij allerlei maatregelen hebben genomen om de logistieke
verzorging van de brandstof zoveel mogelijk te verzekeren.
Wij hebben in Duitsland opslagplaatsen en wij hebben een
groot aantal tankwagens aangeschaft, juist om een zo groot mouelijke zekerheid te scheppen. Ik ben het echter met de geachte afgevaardigde de heer Van Riel eens dat de meest zekere
oplossing is gelegen in een tank die zelf een grote actieradius
heeft zonder dat men daarvoor oplossingen van buitenaf beZitting 1965-1966
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hoeft in te schakelen. Ik kan dan ook wel zeggen dat ik met
evenveel verlangen naar de opvolger van de Centurion uitkijk als de geachte afgevaardigde.
In het aanschaffingsprogramma van de jaren 1964 tot in
de zeventiger jaren hebben wij echter prioriteiten gesteld. Als
eerste hebben wij genomen de mechanisatie van de infanterie. Immers, zonder mechanisatie was de actieradius van de
infanterist relatief nog heel wat kleiner dan de actieradius
van de Centurion.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft ook nog
gesproken over de veranderingen die aan de AMX zijn aangebracht. Ik ben gaarne genegen in de defensiecommissie
gedetailleerde inlichtingen over de getroffen voorzieningen
en de kosten daarvan te verstrekken.
Verder heeft de geachte afgevaardigde de heer Van Riel enkele opmerkingen gemaakt over het richttoestel van de Hollandse Signaalapparaten Fabriek, de L 4.5. Dit radarvuurleidingsapparaat voldoet aan heel hoge operationele eisen en is tot
werkelijk bewonderenswaardige prestaties in staat. Het is zeer
moderne apparatuur en een dergelijke apparatuur, vooral op
electronisch gebied, is gecompliceerd en gevoelig. Desalniettemin hebben wij het vertrouwen dat ook de betrouwbaarheid
aan redelijke eisen zal blijken te voldoen.
Wij zijn van mening, dat de Nederlandse industrie hiermee
een heel goed produkt heeft geleverd.' De Hollandse Signaab
apparatenfabriek heeft bovendien een grote ervaring in de vervaardiging van moderne radar-vuurleidingsapparatuur voor de
Koninklijke Marine. Wij vinden het een goede koop, al vergt
dit apparaat echt wel een Fingerspitzengefühl van het bedienend personeel.
Aan het slot van mijn beschouwingen over het materieel
wil ik graag nog ingaan op de opmerkingen, die de geachte
afgevaardigde de heer Van Riel heeft gemaakt over het stuwmeer. Om geen misverstand te laten bestaan, wil ik opmerken dat ik hieronder versta een achterwege blijven van materiële aanschaffingen, omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Wanneer ik zeg dat daarvan in het geheel geen sprake is, kan de onjuiste indruk worden gewekt dat het deel van
de defensiebegroting dat aan de Koninklijke Landmacht ten
goede komt overvloedig is en dat wij erg ruim in ons jasje zitten. Die indruk wil ik zeker niet vestigen. De kwestie is echter
dat de mogelijkheid van een bepaald legerplan niet wordt begrensd door de financiën alleen; dat is maar één facet van de
zaak. Ook de mogelijkheden op personeels, technisch en organisatorisch gebied spelen daarbij een rol. Onze huidige plannen zijn evenwichtig, wij kunnen ze naar ons gevoel zowel personeel als financieel, technisch als organisatorisch aan. Daarom zou ik niet willen spreken van een stuwmeer van materieelaanschaffingen die wij eigenlijk zouden moeten doen, maar
die wij niet kunnen doen door gebrek aan geld. De plannen
zijn evenwichtig en grotere plannen zouden wij alleen al op
grond van personele consequenties niet kunnen realiseren.
Dit is ook in de vijftiger jaren gebleken, toen aanvankelijk
heel ruime middelen ter beschikking werden gesteld. Het heeft
jaren en jaren geduurd, voordat die gelden uitgegeven konden worden. Men moet op lange termijn van een bepaald
bedrag uitgaan en daarop zijn plannen afstemmen. Geregeld
moet dat bijgewerkt worden, iets naar voren halen of iets
naar achter schuiven, ook omdat er nogal eens tegenvallers
zijn in de aflevering. Zo kan men denken dat een bepaald
wapen bijvoorbeeld in 1966 te koop zal zijn en wanneer dat
tegenvalt moet men andere zaken op het aanschaffingsprogramma met ongeveer dezelfde prioriteit naar voren halen.
Dat is altijd een heel plussen en minnen. Maar het betekent
niet dat er een stuwmeer van niet te realiseren aanschaffingen
is.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft ook nog
gesproken over de reserves. In overeenstemming met de
N.A.V.O.-aanbevclingen wordt het accent gelegd op de instandhouding en de modernisering van de parate divisies, maar in
onze plannen wordt wel degelijk ook gedacht aan de opvoering
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van de gevechtskracht van de mobilisabele eenheden, zowel in
materieel opzicht als voor wat betreft de geoefendheid en het
tijdstip waarop zij na een mobilisatie inzetbaar zullen zijn. Ons
streven is erop gericht om de man, nadat hij zijn eerste oefening
heeft volbracht, zo spoedig mogelijk een overeenkomstige mobilisatiefunctie te geven en hem daarin slechts te houden tot
hij weer vervangen kan worden door een dienstplichtige, die
zijn eerste oefening pas korte tijd achter de rug heeft.
De mobilisabele eenheden worden, voor wat betreft hun uitrusting, ten dele voorzien van nieuw aan te schaffen materieel,
maar voor het grootste deel van materieel dat beschikbaar
komt uit de parate eenheden. In deze zin komt de modernisering van de parate eenheden, door het doorschuiven van het
bestaande materieel, ook ten goede aan de materiële uitrusting
van de mobilisabele eenheden. De parate eenheden worden
dus steeds beter uitgerust, maar hetzelfde geldt voor de mobilisabele eenheden, al is er enig fase- en kwaliteitsverschil. Relaticf gaan de mobilisabele eenheden niet achterlopen door de
modernisering van het legerkorps.
Over de materieelreserves kan ik ten slotte opmerken, dat
dn N.A.V.O.-verband normen zijn aangegeven voor de aan te
houden reserves. Wij voldoen niet geheel aan die normen,
maar wij hebben toch wel een behoorlijk voorraadniveau, al is
het niet voor iedere item precies hetzelfde.
De geachte afgevaardigde de heer Matser ben ik zeer dankbaar voor de opmerking dat ook hij de hoogst mogelijke graad
van geoefendheid noodzakelijk acht voor de parate eenheden
van de Koninklijke Landmacht. Dal hiervoor gebruik moet
worden gemaakt van alle denkbare methodieken is welhaast
vanzelfsprekend. De belangrijkste blijft toch wel het oefenen
van eenheden in het terrein. In de onlangs verschenen nota
hebben wij de omvang van de behoefte aan oefengelegenheid
nader uiteengezet. Deze omvang garandeert een bepaald minimum aanvaardbaar peil van geoefendheid, maar wij blijven
zoeken naar aanvullende methodieken om die geoel'endheid
boven dit minimum-niveau uit te tillen. Op dit gebied wordt
er vooral bij de individuele vorming en de oefening der staven reeds heel wat gedaan. Ik denk aan de methodes op het
gebied van instructie inzake de vuurleiding, het panoramaschieten, de bediening van de luchtafweermiddelen, het tactisch
optreden van eenheden o.a. in gemoderniseerde zandbakoefeningen e.d. Dat zijn allemaal hulpmiddelen, die wij gebruiken,
al zijn het niet de enig zaligmakende. Wat nog een onderwerp
van studie kan zijn — ik kan in dezen de gedachten van de
geachte afgevaardigde heel goed volgen — is, in hoeverre van
nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van elektronica, film en televisie gebruik zou kunnen worden gemaakt om
de geoefend'neid, niet alleen wat betreft de individuele opleiding. maar ook wat betreft die van de kleinere verbanden, zoals peloton en compagnie, op te voeren, een soort war-game
met een computer b.v. Ik wil gaarne laten onderzoeken, of
deze mogelijkheden ook voor eenheden van de zojuist genoemde omvang kunnen worden toegepast. Men moet echter wel
bedenken, dat het daadwerkelijk oefenen in het terrein de
voornaamste mogelijkheid zal blijven om de geoefendheid der
eenheden op het gewenste peil te brengen. Het is hierbij, mijnheer de Voorzitter, als met zwemmen. Met droogzwemmen
kan men een aardig eind op weg komen, maar men haalt er
echt zijn diploma niet door, daarvoor moet men het nat kiezen. Zo is het met dit oefenen ook, daarvoor moet men het
oefenterrein in. Ik realiseer mij, dat die oefenterreinen in ons
land met zijn steeds toenemende bevolking bepaald problemen
opleveren. Voor onze problemen bestaat — gelukkig ook buiten defensiekringen — wel oog.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft met
betrekking tot de oefenterreinen gevraagd, of het in verband
met de leefbaarheid in Nederland niet gewenst is een radicale verandering in onze politiek aan te brengen. Ik ben van mening. dat de thans gevoerde politiek juist de leefbaarheid in ons
land verzekert en dat wij bepaald niet tot een wijziging van
die politiek moeten overgaan.

Zitting 1965-1966

24ste vergadering - 16 maart '66

441

Staatssecretaris Peijnenburg e. a.
Mijns inziens levert het bestaan van die oefenterreinen bovendien een bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden, daar
wij de oefenterreinen buiten de tijden dat er wordt geoefend,
zoveel mogelijk voor recreatieve doeleinden ter beschikking
stellen. Wij blijven ook nagaan, mijnheer de Voorzitter, of wij
gedeelten van terreinen geheel kunnen afstoten, bij voorbeeld
door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de aanleg van
schietbanen. Er zijn op het ogenblik prachtige terreinen voor
recreatie beschikbaar, waarvan ik zeker weet, dat zij. als Defensie er enkele tientallen jaren geleden niet de hand op had
gelegd om ze te gebruiken voor oefendoeleinden, allang zouden zijn verkaveld en bebouwd, zodat zij dan in het geheel
niet meer aan de recreatie ten goede kwamen.
De heer Van der Spek ( P.S.P.): Een aardige dialectiek.
Staatssecretaris Peijnenburg: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Matser heeft gevraagd, of die beperkte oefengelegenheid nog gevolgen heeft voor de organisatie en de materiële uitrusting. Dat is inderdaad het geval. Een
deel van onze tankbataljons is niet paraat maar mobilisabel.
Een van de redenen hiervan is, dat er, als zij paraat zouden
zijn, nog extra oefengelegenheid moest zijn. Wij zijn van mening, dat het mobilisabel zijn verantwoord is door de personeelsvoorziening die ik zojuist noemde waardoor onmiddellijk
personeel kan worden opgeheveld van de parate naar de mobilisabele tankbataljons. Ook de keuze van de voertuigen, waardoor onze gepantserde personeelsvoertuigen voor een deel uit
rupsvoertuigen en voor een deel uit wielvoertuigen bestaan, is
medegebaseerd op het feit, dat de gepantserde voertuigen meer
oefenterreinen nodig hebben.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
De Rijk heeft gevraagd, waarom de staatsburgerlijke vorming
niet wordt gegeven door leraren in de staatsinrichting. In de
memorie van antwoord stond al. dat die voorlichting wordt
gegeven door speciaal opgeleide officieren- en onderofficierenvoorlichters. Ik geloof niet, dat inschakeling van burgerleraren hiervoor mogelijk zou zijn. De geachte afgevaardigde heeft
zelf al gewezen op het tekort aan leraren bij het middelbaar
onderwijs, waar heel veel lessen door onbevoegde leerkrachten
worden gegeven. De door ons gegeven lessen worden tussen
allerlei oefenprogramma's door gegeven. Deze oefenprogramma's worden soms veranderd. Burgerleraren kunnen slechts
één of drie bepaalde lesuren per week van dan tot dan — dat
merken wij op plaatsen waar wij burgerleraren hebben —;
daaraan kan men natuurlijk niet het hele oefenprogramma
aanpassen. Ik wil er overigens wel op wijzen, dat op de Koninklijke Militaire Academie verscheidene hoogleraren in het
staatsrecht lessen in staatsinrichting geven. Ik geloof niet, dat
het praktisch realiseerbaar is, hetzelfde ir doen bij de gewone
parate onderdelen voor dienstplichtigen en wel op grond van
militaire overwegingen. Dit nog afgezien van de vraag, of het
mogelijk zou zijn een redelijk aantal leraren daarvoor aan te
trekken.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft reeds verscheidene vragen beantwoord op personeelsgebied, die behalve een
landmacht-facet ook een zeemacht" en luchtmacht-facet hadden. Ik geloof niet. dat ik daar verder op in behoef te gaan.
Ik wil eindigen met de aandacht te vestigen op en mijn dankbaarheid uit te spreken voor de vele militairen en burgers in
de Koninklijke Landmacht, die door hun voortdurende inspanning hebben bereikt, dat gisteren in deze Kamer tevredenheid
is uitgesproken over de gang van zaken bij de Koninklijke
Landmacht.
Minister De Jong: Mijnheer de President! Ik wil mijn excuses maken aan het adres van de geachte afgevaardigde de heer
De Rijk. omdat ik zijn vraag even kwijt was. Ik ben hem hierop nog het antwoord schuldig.
De term „nationaal, westers en democratisch bewustzijn"
was de heer De Rijk een gruwel en een raadsel.
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De heer De Rijk (P.v.d.A.): Ik bedoelde de eerste twee elementcn van de betreffende definitie, mijnheer de Voorzitter.
Minister De Jong: Ik hoop, dat de gruwel wat minder wordt
en dat het raadsel wordt opgehelderd, als ik zeg, dat het niet
„nationaal" in de ongunstige betekenis van het woord is, doch
dat men zich ervan bewust moet worden, dat men deel uitmaakt
van een beschaving, waaraan Nederland altijd een grote bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert. Ik kan mij overigens
heel goed vinden in de definitie, die de geachte afgevaardigde
heeft gegeven van ,.democratisch bewustzijn".
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft mij eraan herinnerd, dat hij heeft gevraagd, of kamerleden onverwacht de lessen in staatkundige vorming mogen bijwonen.
Dit gebeurt tot op zekere hoogte reeds, mijnheer de President. De leden van de Defensiecommissie hebben een doorlopend toegangsbewijs tot alle defensie-instellingen. Zij kunnen
daar altijd binnenkomen. Ik geloof niet, dat er werkelijk behoefte bestaat, hieraan uitbreiding te geven.
De vergadering wordt te 13.26 uur geschorst
en te 14.15 uur hervat.
De heer Beerekamp (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
ben bijzonder dankbaar voor de uitvoerige wijze waarop de
bewindslieden zijn ingegaan op de meeste door mij gemaakte
opmerkingen. Ik kan thans volstaan met enkele woorden
over drie punten. In de eerste plaats over het bureau voor
ontwapeningsaangelegenheden. De Minister heeft gezegd dat
wij de Nederlandse situatie niet zo maar met de Engelse kunnen vergelijken. Daarvoor heb ik begrip. Toen ik het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld stelde, wilde ik daarmee bepaald niet suggereren, dat ook Nederland zover moet gaan
dat een minister voor ontwapeningsaangelegenheden moet worden aangetrokken of zelfs maar een staatssecretaris. Ik stelde
Engeland ten voorbeeld als een natie, die het belang van ontwapeningszaken zo zwaar laat wegen, dat het op het hoogste
politieke niveau een gezagsdrager daarmee belast. Wij schieten
daarin tekort, met een bureau dat bestaat uit slechts drie officieren, die, zoals nu uit het antwoord van de Minister blijkt,
samen slechts één administratieve kracht tot hun beschikking
hebben. Een zo mager geëquipeerd bureau kan nooit goed
van de grond komen en belangrijk tegenspel leveren, waarmee niets ten ongunste wordt gezegd over die drie eenzame
hoofdofficieren.
Ik ben dankbaar voor de gedetailleerd'? cijfers over het inderdaad sporadisch voorkomen van nekkramp bij de Nederlandse strijdkrachten. Ik hoop dat de Minister gelegenheid heeft
om door zijn eigen publicitcitsmiddelen ae door hem genoemde
uiterst lage cijfers van nekkramppatiënten in bredere kring
bekend te maken, opdat het vervelende beeld, dat bij ons volk
bestaat, eindelijk tot het verleden zal behoren.
Het aanbod aan de Verenigde Naties tot het beschikbaar
stellen van de „Karel Doorman" moge, zoals de Minister heeft
gezegd, principieel geen nieuwe koers hebben betekend. psychologisch had het een heel belangrijk effect toen medegedeeld werd, dat er zo'n groot oorlogsschip met ondersteuningseenheden ter beschikking kon worden gesteld. Nu de „Karel
Doorman" voor zo lange tijd is uitgevallen, is er misschien
reden om te overwegen, tijdelijk een ander groot oorlogsschip
aan de Verenigde Naties ter beschikking te stellen. Ik wil
gaarne de mening van de Minister hierover vernemen.
De heer Van Riel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
beginnen met de Minister en de beide Staatssecretarissen mijn
dank te betuigen voor hun uitvoerige inlichtingen.
Wat de kwestie van de N.A.V.O.-politiek betreft: er was een
zekere evolutie in de bcantwoordingstechniek van de Minister,
vergeleken bij vorige jaren; ik zeg nog niet: een zekere evolutie in zijn denken, maar het één kan een voorloper van
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het andere zijn. Onder deze omstandigheden ben ik hier bereid,
mij met een dode mus blij te maken. Op andere punten niet.
Mijnheer de Voorzitter! De collecte. In het betoog van de
Minister — vooral in zijn antwoord op mijn interruptie — trof
het mij, dat hij uit een oogpunt van beleid geen reden heeft
gezien voor een persoonlijk gesprek. Doet een officiar normaal iets verkeerd, doet hij iets anders dan van een officier
verwacht mag worden, dan is het logisch dat eventueel van
de afkeuring van de Minister blijkt maar de zaak aan de
hiërarchieke chef wordt overgelaten; faalt iemand echter kennelijk met de allerbeste wil en met de allerbeste bedoelingen
bezield en volkomen te goeder trouw, alleen omdat hij een
bepaalde, nieuwe situatie niet overziet," dan is er m.i. uit
beleidsoverwegingen aanleiding toe, vooral als het een vrij
hoog geplaatst militair betreft, om met de betrokkenen —
en eventueel met collqga's — de zaak onder ogen te zien:
eenvoudig het confronteren met een nieuwe situatie. Zegt de
Minister, dat dit beter kan gebeuren door de chef van de
generale staf, van de marinestaf of van de luchtmachtstaf,
dan is mij dit wèl, maar ik vind het niet helemaal juist
handelen in onvoorziene omstandigheden, door volkomen goedwillende anders voor hun taak berekende mensen, problematiek
van een soort, die de aandacht van de hoogste chef verdient.
Ik kom dan tot het veel moeilijker punt van de „Karel Doorman". Ik zou de waarschuwing willen geven geen zaak „Karel Doorman" te laten ontstaan. Deze kwestie vraagt grote
aandacht en veel overleg. Er bestaat — vermoedelijk geheel
ten onrechte — in verschillende kampen (helemaal niet in
een gespecialiseerd of politiek bijzonder geladen kamp of kampen in Nederland) de indruk, dat de marine tot op zekere hoogte van de Doorman óók een prestigekwestie heeft gemaakt.
Uit debatten aan de overzijde van het Binnenhof in vroeger
jaren is dit herhaaldelijk gebleken. Zulke gevoelens zijn gevaarlijk. Nu was de argumentatie — èn van de Minister èn
van de Staatssecretaris, zij het in iets mindere mate — onvolledig, ook wanneer men de beperktheid in aanmerking neemt
van wat in een parlement op zulke punten kan worden gezegd.
De Minister heeft gesteld: de taak van de Doorman moet vervuld blijven worden. Dit lijkt mij niet een goed houdbare
stelling. Men kan zeggen: Nederland moet zijn bijdrage aan
de N.A.V.O. blijven leveren op de meest effectieve wijze.
Men kan ook zeggen: een deel hiervan behoort tot de taak
van de marine. De decisie echter of die taak door de Doorman moet worden vervuld is het einde van een keten van
vele vaststellingen en lange redeneringen; hierbij gaat het om
de verhouding kosten-zekerhejd-resultaat. Hierbij speelt het
element zekerheid voor mij een heel grote rol.
De Staatssecretaris heeft iets over de aard van het mankement verteld. Uit zijn verhaal heb ik afgeleid — als ik ongeIijk heb, hoor ik dit natuurlijk bij wijze van interruptie — dat
de voortstuwingsapparatuur acht jaar geleden niet is vernieuwd.
Dit betekent, mijnheer de Voorzitter, dat deze apparatuur
28 jaar geleden getekend en besteld is en 25 jaar geleden —
het kan ook 23 of 24 jaar zijn — is aangebracht. Brengt men
dit in verband met hetgeen de Staatssecretaris heeft gezegd over
de voortdurend wisselende spanningsbelastingen, dan is het duidelijk dat zich hier bijzonder gemakkelijk verschijnselen van
metaalmoeheid kunnen voordoen. Met andere woorden: als
zijn veronderstelling juist is, is het niet alleen de vraag wat
de reparatie zal kosten, maar ook of men zonder algehele
vernieuwing van de voortstuwingsinstallatie — of althans van
grote delen daarvan — kan bereiken dat de „Karel Doorman"
van 1967 of 1968 tot 1972 een schip blijft, waarop men in
oorlogsomstandigheden kan rekenen. Daarom lijkt het mij nodig,
dat het departement een onderzoek doet instellen door een buiten zijn eigen gelederen staande metallurg en door een ketelspecialist, die onder geen enkele omstandigheid belang bij een
verbouwing van de „Karel Doorman" heeft, dat men omtrent hun adviezen de Defensiecommissie oriënteert en dat
men ons daarna uitlegt, waarom nu juist in dit stadium de oceaanbeveiliging met behulp van de „Karel Doorman" een factor
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van doorslaggevende betekenis is. Het is geenszins mijn bedoeling om staatsrechtelijke verantwoordelijkheden aan te tasten;
ik wijk ogenblikkelijk voor het argument van de Minister, als
hij zegt, dat het niet op zijn weg ligt zulke dingen van tevoren
met parlementariërs te bespreken. Ik waarschuw er alleen voor,
dat hier altijd kritiek mogelijk is, en wanneer met de ketels
van dit oorlogsschip na 1967 iets vervelends gebeurt, zal het
einde van de ellende voor het gehele departement, plus de
marine, afgezien van de vraag of deze Minister en deze Staatssecretarissen dan nog hun functie bekleden, niet te overzien
zijn, gelet op de verhoudingen in Nederland. Pers en publiek
zullen zich er dan eenvoudig niet van willen laten overtuigen,
dat hier volstrekt objectief is gehandeld. Voor die facetten van
de zaak vraag ik de aandacht. Ik ben mij er volkomen van
bewust, dat ik geen metallurg ben, maar ik heb in mijn leven
wel een paar keer meegemaakt, dat stoomketels, die tussen
de 20 en 25 jaar hadden gewerkt, op waren; het kostte veel
geld om ze te vervangen. Met stoomketels die aan wisselende
hoge drukken zijn blootgesteld, is dit in meerdere mate het
geval.
Ik denk, dat vernieuwing van de voortstuwingsinstallatie ook
wel betekent, dat zeer ingrijpende wijzigingen in het elektrische
leidingssysteem zullen moeten worden aangebracht. Men zal
dan qua tijd en geld voor een mer a boire komen te staan. Wij
moeten de zekerheid hebben, dat de Doorman in zijn laatste
jaren onder oorlogsomstandigheden een volledig functionabel
schip is, een oud schip, maar een volledig functionabel schip.
Is dat niet het geval, dan is het geld weggegooid, en wat
nog erger is: wij wekken illusies.
Ten slotte kom ik dan aan het antwoord van Staatssecretaris
Peijnenburg. Ik denk over de noodzaak van reserves iets anders
dan hij, maar mijn vraag is: zijn er voor die reserves tanks beschikbaar en, zo ja, zijn dat dan de Centurions? Hebben deze
Centurions met monotrailers en upgunned nog een motorische
levensduur, voldoende om nuttig te kunnen zijn bij de reserves?
Als in 1969 of in 1970 de Duits-Amerikaanse tank is ingevoerd, hebben de reserves in elk geval behoefte aan tanks. De
vraag is of de Centurions aan die eisen, lagere eisen dus. zullen kunnen voldoen.
Mijn tweede vraag is. welk gedeelte van de Centurions van
deze monotrailerinstallatie is voorzien.
De schriftelijke reactie op onze vragen was qua formulering
niet helemaal gelukkig. Ik dank de heer Staatssecretaris Van
Es voor zijn antwoord en herhaal, dat ik meen, dat dit soort
— om in ouderwetse militaire termen te snreVen — schijnbare
nietigheden toch veel aandacht verdienen.
De heer Algra (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank
de Minister en de Staatssecretarissen voor de antwoorden, die
zij hebben gegeven op de opmerkingen van mijn kant gemaakt.
Er zijn drie punten, waarop ik nog even wil terugkomen. In
de eerste plaats op de geestelijke verzorging en speciaal op de
gasttheorie van de Minister. Het heeft mij voldoening gegeven,
dat de Minister het volkomen met mij eens is. dat de geestelijke verzorgers burgerlijke rijksambtenaren zijn. Maar, zegt
de Minister: Ik heb geen recht — ik heb het letterlijk opgeschreven — een oordeel te hebben over de boodschap die zij
brengen. Daarop is mijn kritiek: de Minister heeft de plicht
daarover een oordeel te hebben, om te kunnen nagaan, of
zij bij het brengen van die boodschap de grenzen van hun
taak mogelijk zouden kunnen overschrijden, zodat hun spreken
en handelen — ik noem hierbij ook handelen — leidt tot
ondermijning van de krijgstucht, tot aantasting van het gezag of
tot het propageren van opvattingen, die in strijd zijn met het
beleid van de Regering, wat betreft onze nationale verdediging en de verdediging van de veiligheid van het Westen. Wanneer nl. die plicht tot verdediging principieel wordt ontkend,
heeft de Minister de taak om hieraan wat te doen.
Het schijnt, dat de Minister het niet zo plezierig heeft gevonden, dat hem een zekere passiviteit in de schoenen is geschoven. Misschien is dit ook wel enigszins ten onrechte
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gebeurd, maar uit de stukken zelf blijkt, dat de Minister
eigenlijk het liefst wil wachten met een eventuele andere regeling, totdat de protestants geestelijke verzorging, de rooms katholieke verzorging en die van het Humanistisch Verbond het
met elkaar eens zijn. Wanneer inderdaad de klemtoon op dat
„liefst" wordt gelegd, dan kan de Minister wachten tot St. Juttemis. Bovendien krijgt men de indruk — de Minister kan dat
nu misschien nog redresseren — dat ook in ander opzicht de
passiviteit van de zijde van de bewindsman nogal groot is. Ik heb
erop gewezen, dat deze burgerlijke ambtenaren, deze geestelijke verzorgers, een rechtspositie hebben en ik ben van mening,
dat de Minister onvoldoende ertegen heeft gewaakt, dat die
rechtspositie werd kapot gemaakt door slecht geïnstitutioneerde
kerkelijke organen en clubs. Het is opmerkelijk, dat, wanneer
een van de legerpredikanten besluit niet meer in uniform te
verschijnen, hij dan — althans als de berichten juist zijn —
niet onmiddellijk van de Minister een standje krijgt, maar dat
hij dan op zijn nummer wordt gezet door de Hervormde raad
voor kerk en krijgsmacht. Ik meen, dat het ingrijpen van zulk
een raad volstrekt overbodig moest zijn, omdat de Minister
hier direct maatregelen zou nemen.
Het tweede punt, waarover ik nog even iets wilde zeggen,
betreft het verlof om te gaan stemmen. Hierover zeg ik alleen iets om een nadere opheldering te ontvangen. Ik geloof,
dat hieromtrent enig misverstand is ontstaan; niet alleen bij
mij. maar bij meer leden van deze Kamer is de indruk gewekt,
dat de Minister het als volgt bedoelt: Uiteraard kunnen de
militairen, die zich b.v. in Duitsland of elders bevinden, bij
volmacht gaan stemmen en het is ook normaal dat zij dat
gaan doen. Maar daar kan plotseling een calamiteit optreden,
doordat b.v. de man die de opdracht heeft ontvangen moet
worden geopereerd of op een andere manier wordt verhinderd. Dan mogen de militairen zelf naar huis om te stemmen.
De Minister kan dit onmogelijk hebben bedoeld, om de eenvoudige reden dat sedert enkele jaren zulks niet mogelijk is.
Uitdrukkelijk staat in de Kieswet (artikel K 10): ,,De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen". Een jaar of vijf, zes
geleden was het nog zo, dat de man die de volmacht had,
niet vóór twaalf uur mocht verschijnen en degene die de volmacht had gegeven kon alsnog vóór twaalf uur zijn stem
uitbrengen, waardoor de volmacht automatisch was vervallen.
Dit is sedert 1961 niet meer het geval.
Wanneer dus een militair een volmacht heeft gegeven en
het hem achteraf blijkt, dat de gevolmachtigde om persoonlijke redenen niet kan stemmen, dan geeft het absoluut niets
meer, dat hij zelf naar het stembureau reist, want dan komt
hij daar toch voor de verkeerde deur. Er sfaat bovendien bij in
artikel K 11 dat de volmachtgever, wanneer de gemachtigde
overlijdt of komt te verkeren in een toestand, als bedoeld in
artikel K I, nl. dat hij niet kan stemmen, uiterlijk op de veertiende dag vóór de stemming mededeling kan doen, dat hij
een andere gevolmachtigde aanwijst. Er is dus ruimte om tijdig
een andere gevolmachtigde aan te wijzen. Wanneer die laatste
veertien dagen zijn begonnen, dan kan dat niet meer, maar
dan kan hijzelf ook niet meer gaan stemmen. Het is mij dus
niet helemaal duidelijk, wat de Minister bedoelt met dat goede bestuur, waardoor het mogelijk is, een aantal militairen,
die een volmacht hebben afgegeven, waarbij de gevolmachtigde
niet kan gaan stemmen, dan toch op de stemdag naar de plaats
van hun inwoning te laten gaan. Dat is mij en meer leden van
deze Kamer niet duidelijk. Ik zou het hierom plezierig vinden,
als de Minister dit even nader wilde uitleggen.
Ik kom thans tot het laatste punt, mijnheer de Voorzitter.
Dat betreft de staatssecretaris van de P.v.d.A. Ik kan geheel
instemmen met hetgeen de Minister daaromtrent heeft gezegd. De Minister kan natuurlijk geen staatssecretaris kiezen,
die met de P.v.d.A. de organisatie van het departement verwerpt. Kiest hij een staatssecretaris uit de P.v.d.A.. die zich
evenwel opstelt tegenover de fractie van zijn eigen partij en
duidelijk verklaart het met de Minister eens te zijn, dan loopt
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hij de kans dat bij de eerstvolgende begrotingsbehandeJing de
tractie van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer tegen het salaris
van zulk. een staatssecretaris stemt. Dat kan, dunkt mij, alleen
anders worden, wanneer — één van tweeën — de P.v.d.A.
verklaart, dat zij indertijd, naar achteraf is gebleken, haar bezwaren te ernstig heeft genomen, dat het ergens is meegevallen, of dat zij met volkomen handhaving van haar standpunt
zegt, nu geen bezwaar te maken tegen een socialistische
staatssecretaris, die geheel aan de zijde van de Minister staat
en de opvattingen van de socialistische fractie verwerpt. Het
een of het ander is noodzakelijk om de geblokkeerde weg naar
zulk een plaats open te maken. Ik wijs er daarbij op dat de
Minister zelf — het was van hem te verwachten — zich alvast
behoorlijk heeft ingedekt, want toen er aanvankelijk taakomschrijvingen werden gemaakt voor de staatssecretarissen,
werd het bijvoorbeeld voor de Staatssecretaris van Marine aldus geformuleerd: de Staatssecretaris is belast met de aangelegenheden, de Koninklijke Marine betreffende. Punt, uit,
zou iemand zeggen. Toen echter in 1965 de Minister opnieuw
zulke formuleringen maakte, zei hij: De Staatssecretaris voor
de landmacht is belast met het behartigen van de aangelegenheden van de Koninklijke Landmacht. Neen, hij heeft er een
zin tussengevoegd: De Staatssecretaris is belast met het binnen
de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid behartigen van de aangelegenheden van de Koninklijke Landmacht.
Voor de Staatssecretaris voor de Luchtmacht heeft hij die tussenzin er net zo bijgevoegd. Nu zou men kunnen zeggen:
Maar dat spreekt toch vanzelf, want het is iedereen bekend,
dat het altijd zo is. De minister blijft verantwoordelijk en stelt
het beleid vast. Het afwijken van hetgeen vroeger gebeurde en
wat toen voor het eerst duidelijk in de taakomschrijving is gezegd, nl. dat het binnen de grenzen van het door de minister
vastgestelde beleid moet gebeuren, is echter, dunkt mij, een
duidelijke aanwijzing, dat de Minister heeft gezegd: Ik loop in
elk geval geen risico's; hiervoor zal ik oppassen. Het is opnieuw een bewijs van ver vooruitziend en duidelijk beleid. Er
is hier echter iets meer aan de orde en hierom ga ik er met
name op in. Er is hier een staatsrechtelijk en staatkundig
vraagstuk van wijdere strekking in het geding. Dit wil ik toelichten in verband met de opvattingen van de Minister. De
Minister staat blijkbaar op het standpunt: het defensiebeleid
is, wat de grote partijen betreft, niet controversieel. Hetzelfde
geldt van het buitenlandse beleid. In zulke gevallen is het wenselijk, dat die eensgezindheid tot uitdrukking komt in een topbezetting, minister plus staatssecretarissen, van die departementen. Dat is echter een verwerpelijke en gevaarlijke redenering. Men zou kunnen zeggen: Moet men dat toepassen op
elk departement of moet men de departementen in twee series
indelen, een serie, waarbij zulk een topbezetting uit alle regeringspartijen wél en een serie, waarbij zij niet wenselijk of mogelijk is? Wij kunnen echter verder vragen, waarvoor wij staatssecretarissen hebben. Aanvankelijk ic — dat weet ik wel —
gedacht aan een soort stage voor jonge politici net als de ondersecretarissen in Engeland, maar deze gedachte speelt geen
rol meer. Elke minister maakt nu in eerste instantie voor zichzelf en zijn departement uit, of er behoefte is aan een staatssecretaris, en niet in deze zin, dat hij gaat kijken, of hij op
deze manier alle regeringspartijen in de topleiding kan betrekken, maar om een geheel andere reden, nl. na te gaan, of er
bij zijn departement en juist in verband met de omvang van
zijn departement bepaalde en goed af te ronden taken zijn, die
aan een staatssecretaris onder verantwoordelijkheid van de
minister kunnen worden opgedragen. Zodra men dit echter
zou laten overwoekeren — ik heb met opzet het woord „overwoekeren" gekozen — door geheel andere motieven, met name dat de diverse zogenaamde regeringspartijen alle haar
plaatsje moeten hebben in de top van de leiding van een departement, dan loopt dat mis. Dan kan men er op den duur
niet aan ontkomen, dat er overbodige en hinderlijke plaatsen
voor staatssecretarissen worden gecreëerd. Dit loopt uit op een
soort „kabinetsformatie" in het klein voor elk departement
Zitting 1965-1966

Vaststelling hoofdstuk X (Defensie) dienstjaar 1966
Algra e. a.
afzonderlijk. Natuurlijk ligt het voor de hand dat de regeringspartijen er prijs op stellen, dat personen, representatief voor
haar partij, invloed hebben op het gehele regeringsbeleid, maar
deze invloed moet worden geëffectueerd in de Ministerraad,
waar men moet komen tot homogeniteit in het gehele beleid.
Dan is het niet nodig, mag het althans niet nodig zijn, voor
bepaalde departementen nog een soort van ministerraadje
apart te creëren om de invloed van de regeringspartijen,
van alle regeringspartijen aan de top van het departement op
die wijze tot zijn recht te doen komen.
De heer Burger (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb
niet zonder genoegen geluisterd naar het genuanceerde en afgewogen betoog dat de Minister heeft gehouden. Ik zou naar
aanleiding daarvan graag enkele opmerKingen maken. Mijn
eerste opmerking betreft het onderwerp, waarmee de vorige
spreker is geëindigd, nl. de kwestie van de kabinetsformatie.
De Minister heeft die zaak onjuist gesteld. Hij heeft gezegd:
Ik kan mij als Minister toch niet aanpassen aan het eventueel
afwijkende standpunt van een staatssecretaris. Dit is helemaal
niet in het geding en aan de orde. Waarom het gaat, is de
vraag, of de Minister zich kan aanpassen aan de nuancering
die zich voordoet in verband met de nieuwe kabinetscombinatie,
of hij vindt dat hij daarin past en of hij bereid is. de nuancering,
die daardoor in het kabinet is gekomen, te accepteren. Dan
kan eventueel als consequentie daarvan ook een staatssecretaris van zo'n groepering komen. Dat is het punt, waarover
het gaat. Als de Minister echter denkt: Ik ben Defensie en heb
met de rest van het kabinet niets te maken, wat het ook over
deze materie denkt, dan stelt de Minister de zaken naar mijn
mening onjuist. Het is geen verhouding van minister tot staatssecretaris, het is het beleid van het kabinet en daarmee
heeft de Minister wel terdege te maken. Ik vind het niet erg
gelukkig, dat de Minister het zo zegt, want wat eigenlijk een
kwestie is, die van incidenteel karakter zou kunnen en dienen
te zijn, wordt zodoende door de Minister tot een permanente
kwestie gemaakt.
Wat betreft de opmerkingen van mijn geachte voorganger
op dit spreekgestoelte, ik heb de geachte afgevaardigde de
heer Algra zo vaak verstandige en zinvolle opmerkingen horen
maken, dat men het mij ten goede zal houden, dat ik zijn
zojuist gehouden redenering pour besoin de la cause maar laat
voor wat zij is.
Mijn volgende opmerking wil ik maken over een paar essentiële dingen van 's Ministers beleid. De uiteenzetting van de
Minister met betrekking tot zijn beleid inzake de N.A.V.O. lijkt
mij volkomen juist. Ik wil op dit punt volledig van mijn vertrouwen in zijn beleid blijk geven. Zijn inzichten omtrent de
noodzaak, de handhaving en de voortzetting van de integratie
deel ik geheel.
Het derde naar mijn gevoelen essentiële punt is 's Ministers
betoog met betrekking tot de proliferatie en de daarbij door
hem gegeven omschrijvingen. Ik stel er prijs op mijn instemming te betuigen met deze strikt vitale punten in het beleid van de Minister.
De Minister heeft met betrekking tot het ontwapeningsbureau nog eens het interne karakter van de ontwapeningscommissie geaccentueerd; wat betreft de eventuele openbare
discussies heeft de Minister verwezen naar een nog niet bestaand instituut. Er zijn intussen de nodige departementale adviesinstanties, waarvan het bestaan naar buiten wel degelijk
blijkt. De Minister zal wel begrijpen, dat zijn antwoord in dit
opzicht mij weinig voldoening heeft gegeven en ik onderschrijf
in dit opzicht gaarne hetgeen de geachte afgevaardigde de heer
Beerekamp hieromtrent heeft gezegd.
Met betrekking tot de Verenigde Naties heeft de Minister
gezegd, dat hij het met mijn uiteenzetting over het nodeloos
geen contact opnemen ter zake met het departement niet
helemaal eens is. De Minister is het dus niet helemaal met
mij eens, dat deze kwestie niet zorgvuldig is behandeld.
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Ik heb niet zonder genoegen geluiterd hoe de Minister zich
heeft verdedigd ten aanzien van het verwijt van passiviteit
in de geestelijke verzorging. Ik heb voor de zoveelste keer gemerkt, dat de Minister zich goed weet te weren in situaties,
waarin hij zich sterk weet te staan. In deze zaak heeft de Minister alleen maar gezegd, dat hij het niet helemaal met mij eens
is; ik begrijp hieruit, dat hij het dus eigenlijk wel met mij eens
is, maar niet helemaal.
De Minister heeft gezegd, dat het niet de bedoeling was hel
parlement te negeren. Het is in feite wel gebeurd. Ik trek
uit de woorden van de Minister de conclusie, dat dit zich niet
zal herhalen.
De Minister heeft gesproken over artikel 195 van de Grondwet; naar mijn mening moet dit zijn artikel 194; in ieder geval
hoop ik, dat ik het goede artikel voor mij heb. Dit artikel
raakt ook de Verenigde Naties. De Minister heeft gezegd,
dat ieder conflict de kiem van een oorlog kan zijn; dat is
natuurlijk juist. Volgens de redenering van de Minister zijn de
Verenigde Naties tegen oorlog en dus kunnen wij in het kader
van de Verenigde Naties alles doen, wat wij willen, zonder
overleg met het parlement. Ik chargeer nu wat, maar dit was
de teneur van de redenering van de Minister.
Ik geloof niet, dat het zo gesteld is. Artikel 194 zegt, dat
de Nederlanders verplicht zijn mede te werken aan de handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging
van zijn grondgebied. Het eventueel deelnemen aan een
V.N.-actie moet toch ergens iets met deze omschrijving in het
grondwetsartikel te maken hebben. In eerste instantie heb ik
gezegd, dat deze terminologie niet toelaat, willen althans woorden enige zin hebben, dat Nederlanders naar een X-beliebig
oord, waar de Verenigde Naties opereren, kunnen worden
gestuurd. Beslissingen daaromtrent moeten vallen onder de
omschrijving van artikel 194. Er kan een mogelijkheid van
discussie, verschil van mening zijn, maar het is niet zo, dat de
Verenigde Naties door een frase in het statuut, volgens welke
het doel is de vrede in de wereld te handhaven, de Regering
een vrijbrief hebben gegeven om op te treden als waren er
geen wettelijke grenzen. Ik meen, dat men zich daarvan bewust moet zijn.
Toch sprekende over de Grondwet, valt mijn oog op artikel 196, de kwestie van de gewetensbezwaarden, waar
de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek zojuist over
sprak.
In artikel 196'van de Grondwet worden de gewetensbezwaarden tegen de krijgsdienst in bescherming genomen. Ik
heb er vroeger ook wel over gesproken. Het is mij nooit duidelijk geworden waarom deze mensen niet op een behoorlijke
wijze van een raadsman voorzien kunnen zijn en waarom die
raadsman met name geen advocaat mag zijn. Men behoort
zulke waarborgen loyaal ten uitvoer te leggen. Ik ben zelf te
lang advocaat geweest dan dat ik het hoe dan ook juist zou
kunnen vinden, wanneer men een advocaat geen gelegenheid
geeft om behoorlijk voor de belangen o P te komen van de
mensen, die in een situatie verkeren als hier aan de orde is.
Vervolgens, mijnheer de Voorzitter, heb ik nog gevraagd
naar een kostenvergelijking met betrekking tot het uit dienst
nemen van de Doorman en het in dienst krijgen van nucleair
voortgedreven onderzeeboten, de besparingen aan de ene kant,
de kosten aan de andere kant. Ik heb bij interruptie al gezegd,
dat de Staatssecretaris een vergelijking heeft gegeven met een
toekomstig te bouwen schip, waarvan het overigens vaststaat,
dat het niet gebouwd zal worden. Dat was niet de vergelijking,
waarop ik doelde. Mijn vergelijking betrof het uit de vaart te
nemen schip, de daaraan verbonden besparingen en anderzijds
de nieuwe kosten. Dit zal echter waarschijnlijk een vraagstelling
zijn, die zodanig afwijkt van de gebruikelijke calculaties op
het departement, dat de Staatssecretaris daarmede niet zo
gauw uit de voeten kon. Het is niet mijn bedoeling de gevraagde gegevens nu meteen over de tafel te krijgen. Als de
Staatssecretaris echter zo vriendelijk zou willen zijn eens na te
lezen wat ik daaromtrent in eerste instantie heb gezegd, dan
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vindt hij nog wel eens de gelegenheid daarop te reageren,
als op mijn vraagstelling tenminste een zinvol antwoord te
geven valt.
Ten slotte zou ik de aandacht van de bewindslieden willen
vragen voor de opmerking met betrekking tot de Doorman,
geuit door de heer Van Riel.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
ben de bewindslieden zeer erkentelijk voor de beantwoording
van de vragen, die door mij gisteren aan de orde zijn gesteld.
Naar mijn mening heeft de bewindsman zich echter onttrokken
aan een exacte beantwoording van mijn opmerking betreffende de officierseed. Ik heb gisteren geprobeerd aan te tonen,
dat het laatste deel van het antwoord van de Minister, zoals
wij dat in de memorie van antwoord vinden, niet terzake is.
Als ook volgens de Minister, zoals hij in zijn antwoord aan
de heer Burger heeft gezegd, alleen maar relevant is de staatsrechtelijke zin van de betreffende eed en niet, wat ik gisteren
heb genoemd, bepaalde particuliere devoties, dan moge de Minister de officieren vrijlaten ten aanzien van de hele scala van
gevoelsnuances ten opzichte van de Koningin; de officier kan
echter niet door wie dan ook worden vrijgelaten in zijn beleving van die gevoelsnuances anders dan in de particuliere sfeer.
Dat was het punt waarom het mij ging. Immers, behalve dat
een andere dan de staatsrechtelijke zingeving van een dergelijke eed onjuist is, zij kan ook als een vorm van provocatie
en irritatie schadelijk werken, juist voor datgene wat men als
zo dierbaar wenst te behouden en te verdedigen. Om het
wat breder te stellen: onprettige en subversief aandoende acties
kunnen nu eenmaal zelf ook geprovoceerd zijn.
Ik zou het op prijs stellen als de Minister hier alle onduideIijkheid wil wegnemen. Maar dat niet alleen. Tot nu toe heb
ik in zijn antwoord ook gemist zijn mening over het kader
waarbinnen ik de betreffende opmerkingen gisteren heb gemaakt. Nogmaals wil ik uitdrukkelijk waarschuwen tegen
wat ik genoemd heb — de term mag dan wellicht wat overtrokken zijn, daar hecht ik niet te veel aan — een soort verouderde krijgsmachtfilosofie, ideologie als men wil. Daarin
schuilen veel meer gevaren van kortsluiting tussen volk en
krijgsmacht dan velen blijkbaar menen.
Nog altijd acht ik een der mogelijkheden tot doorbreking
van een, ook door de Minister verfoeide, kastegeest een grotere
openheid in de staatsburgerlijke vorming.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter!
Wij zijn uiteraard blij met de toezegging van de kant van de
Minister, dat hij bereid is om serieuze informaties in te winnen
bij zijn ambtgenoten in België en Frankrijk over de ervaringen
met de dienstplichtigen, die daar op grond van werk overzee in ontwikkelingslanden van de dienstplicht zijn vrijgesteld.
Gaarne wil ik de vraag, die hierbij aansloot, herhalen, nl.
waarom de Minister a priori meent te kunnen stellen in de
memorie van antwoord, dat die ervaringen niet van belang
kunnen zijn voor de Nederlandse situatie. Het antwoord op
deze vraag meen ik vanochtend, toen de Minister repliceerde,
niet te hebben ontvangen.
Ten aanzien van de kwestie van de lengte van de diensttijd
één rechtzetting, mijnheer de Voorzitter. Toen de vergelijking
werd getrokken tussen de verschillende landen wat betreft
de lengte van de diensttijd, heb ik gezegd, althans impliciet
gesteld, dat ik het kwalijk vond dat Nederland zich daarbij
in het gezelschap bevond van vijf andere landen, die ik als
minder democratisch, minder op ontspanning gericht, meer
oorlogszuchtig karakteriseerde.
Wij vinden het jammer, dat de vermeende ombuiging van
het beleid ten aanzien van het toelaten van een raadsman
in de zin van advocaat bij dienstweigeringszaken blijkt te
berusten op een misverstand. De heer Burger heeft er al iets
over gezegd; ik wil het hierbij laten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht, dat de toezegging die
de Minister heeft gedaan over hetgeen nog kan worden uitEERSTE KAMER
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gezocht over de „Van Imholf'-alïaire toch wel te beperkt was,
maar ik zou willen vragen, of hij dat, wal hij bereid is ie

doel men dit niet omdat vertrouwen in medemensen iets is, dat

doen, mei energie wil aanpakken, opdat ile/e kwestie ZO vollcdig mogelijk /.al worden opgehelderd.

ogenblik dit vertrouwen zou kunnen geven. Ik meen, dal men
daardoor via de escalatie van veil rouwen het vertrouwen aan
de andere kant zou kunnen doen toenemen. Dit is een betere
weg naar een vreedzame wereld dan die via de bewapening,
gekoppeld aan uitvoerige gesprekken over ontwapening.

Bij de kwestie van de voorlichting van dienstplichtigen op
het gehied van staatsrechtelijke vraagstukken heelt de Minis-

tei op onze vraag, of hij hereid was daarbij kamerleden aan-

in hei verleden zo duidelijk is gehonoreerd — beter op het

we/.ig Ie latten zijn, geantwoord dal de leden van de Dcfensie-

commissie doorlopend toegang hebben tot al hetgeen met
defensie Ie maken heeft, Ik neem aan. dat hij hiermee bedoelde de leden van de vaste Commissie voor Defensie uil de

Tweede Kamer.
De heer Aljjra ( A . R . P . ) : Neen. de leden van de Defensie*

commissie. Dan is een staatscommissie.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Hel spijl mij. dal ik hel
verkeerd heli begrepen, mijnheer de Voorzitter! 'k wil mijn
vraag dan op een andere manier uitbreiden dan ik oorspronke
lijk van plan was. Is de Minister hereid ook de leden van de
vaste Commissie voor Defensie uil de Tweede Kamer en de

leden van de begrotingscommissie voor Defensie uit de Eerste
Kamer dezelfde faciliteiten te verlenen, alihans ten aanzien
van hel door mij genoemde punt?

Staatssecretaris Peijnenburg heelt, zoals ik reeds bij Lnterruptie opmerkte, een aardig dialectisch punt geponeerd ten
aanzien van recreatie en oefenruimte. Ik neem aan. dal incidenteel datgene, wat de Staatssecretaris heelt gesteld volkomen juist is. Wanneer clit meer algemeen juist zou zijn, dan
betekende dit, dat, willen wij tegen de tijd dat Nederland 20
miljoen inwonen zal lellen over een behoorlijke hoeveelheid
recreatieruimte beschikken, thans zoveel mogelijk moet worden

getracht, oefenterreinen voor Defensie in te pikken. Het spijt
mij te moeien zeggen, dat het standpunt van alle deskundigen
op hel gebied van de recreatie hiermee volstrekt in strijd is.

Dit geelt mij het gevoel, dat de Staatssecretaris in zijn antwoord de zaak wat overtrokken heeft.
Mijnheer tic Voorzitter! ik heb ook een antwoord gemist
van de Minister op mijn vraag, til hij bereid was alsnog te
onderzoeken, of het juist is dal de Spaanse regering naar aanleiding van dal ongeluk mot een Amerikaans vliegtuig, aan met
kernwapens uitgeruste vliegtuigen geen toestemming meer verleen! lot het boven Spaans grondgebied tanken van brandstof.
Ik zou hierop alsnog gaarne antwoord krijgen.
Ik wil ten slotte nog enkele opmerkingen maken over de
kwestie van de ambivalentie van het bewapenings- en ontwapeningsstreven. Wanneer de Minister steil, dat men met alle
energie streelt naar een totale wederzijdse volledige ontwapening, volgt hieruit, dat men bereid is met de potentiële
tegenpartij van nu akkoorden te sluiten. Dal beteken] dus.
dat men ervan uitgaat, dat hel mogelijk moet zijn, wanneer
die akkoorden eenmaal zijn gesloten, een zekere — en vanuit
de gangbare opvattingen gezien zelfs een grote — mate van
vertrouwen in die tegenpartij te stellen. Ik weel wel. dat het
daarbij gaal om een geleidelijk afbreken van die bewapening
en dal er allerhande mogelijkheden van controle ten aanzien
van kernwapens bestaan. Op de produktie en het in voorraad
hebben van B- en C-wapens. waarover ik in eerste instantie
veel uitvoeriger heb gesproken, omdat ik meen, dat die beide
sterk in opkomst zijn. is echter geen effectieve controle denkbaar. Wil men deze wapens belrekken in een ontwapeningsoverleg
en de Minister heeft met zoveel woorden uitdrukkelijk gezegd, dat dit in (ienève gebeurt — dan betekent dit,
hoe men het ook wendt of keert, dat men op een zeker ogenblik bepaald bereid is uil te gaan — ik laat in het midden waarom men daartoe bereid is. misschien is men gedwongen hiervan uit 1e gaan — van een zekere mate van vertrouwen, in
de toekomst, Hiertegenover stel ik dan onze gedachte, dat
men. wanneer men die mogelijkheid van vertrouwen te geven
ziet.
ook al is men door de noodzaak hiertoe gedreven en
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Minister De Jong: Mijnheer de Voorzitter! De geachte algevaardigden de heren lleerekamp en Burger hebben in twocde
termijn gesproken over het bureau voor ontwapeningsaangelegenhcden en gezegd, dat dit slechts mager bezet is. Ik heb
gepoogd om aan te lonen, dat de gelalssterkte er hierbij niet
veel toe doet, dal alle faciliteiten van hot departement hun ter
beschikking slaan en dal bovendien het "doel. dat de geachte
afgevaardigden aan het bureau toekennen, niet helemaal met
onze bedoelingen strookt. De studies en het wetenschappelijk
onderzoek die zij verwachten zijn beter op hun plaats hij het
intergouvernementele apparaat waarover ik sprak. Dit bureau

is daarvoor niet bedoeld en ook niet geëquipeerd. Zoals het op
hel moment is ingericht voldoet hel aan onze verwachtingen.
Ik geloof ilat het een goed advies is om met betrekking lot
de nekkramp lol publikalics Ie komen. Ik zal bezien hoe wij
dit kunnen oplossen.
Met betrekking tot hel aanbod aan de Verenigde Naties is
gezegd: uw redenering gaat gedeeltelijk wel op, maar psychokv
gisch had het een belangrijk effect. Ik geef dit toe. Het maakte
een grotere indruk dan de zaak zelf rechtvaardigde. De geachte
afgevaardigde knoopte hieraan een vraag vast en zei: is het mogelijk, nu de Doorman lijdelijk uit dienst gaat, een ander grool
schip Ier beschikking Ie stellen? Dit was al opgenomen in het
oorspronkelijke aanbod. Daarin staat een zinsnede: Eventueel
andere schepen die van nut zouden kunnen zijn: hierbij is evenlueel aan het voorraadschip gedacht.
De geachte afgevaardigde tic heer Van Riel heeft gesproken over de collecte en gezegd: Als er dergelijke fouten WOTden gemaakt, dan is het noodzakelijk dat dit onder de ogen
van betrokkenen wordt gebracht. Ik ben dit geheel met de geachte afgevaardigde eens. Het is echter de kwestie wie dh doel
en op welk niveau dit geschiedt. Br gebeuren — gelukkig niet
al Ie veel — nogal eens dingen die onder hel oog van betrokkenen moeten worden gebracht. Dit moet op een passend niveau gebeuren.
Ik heb met mijn opmerkingen bedoeld, dal ik het niet persoonlijk wil doen.
De heer Van Kiel (V.V.D.)': Ik had zo graag, dat u het wel
persoonlijk deed, omdal het niet een kwestie van een dienstfout, maar een kwestie van instelling is. Ik dacht: niet in de
vorm van een standje, maar van een bespreking met een paar
mensen, die invloed hebben.
Minister De Jong: Als z o n onderwerp aan de orde komt,
dan wordt daarover in de pers gesproken, er komen ingezonden brieven, er komen vragen, , r komt een zekere discussie
over. Dit heeft een breder effect en werkt meer instruerend en
vormend voor een ieder; de betrokkenen en geïnteresseerden
lezen het. Het zou ook bijna een fysieke onmogelijkheid zijn
om mij zelf hiermee te bemoeien. Op deze manier wordt in
de praktijk wel degelijk bereikt wat de bedoelingen van de geachte afgevaardigde zijn. Misschien geschiedt dit nog effectiever dan wanneer ik van boven af ingrijp hij alles, wat er gebeurt.
De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft nog over
de Doorman gesproken en gezegd, dat het een prestigekwestie
is. Ik geloof dat dit niet juist is.
De heer Van Riel (V.V.D.): Dat heb ik niet gezegd. Fxcellenlie. Ik geloof, dat het ten onrechte is, maar vele mensen zien
het erin.

EERSTE KAM IR

24sie vergadering - H> maart '66

Vaststelling hoofdstuk X (Defensie) dienstjaar 1966

Minister De Jong: De geachte afgevaardigde heelt gezegd:
wij moeten bekijken wat de kosten zijn, welke zekerheid men
heelt en wal de resultaten zullen zijn, en aan de hand daarvan
moeten wij onze beslissingen nemen.
Staatssecretaris Van F.s zal dadelijk op ecu en ander ingaan. Met betrekking lot de staatsrechtelijke kant kan ik zeggen, dat dit ongetwijfeld met de defensiecommissie zal worden
besproken. Morgenochtend hebben de Staatssecretaris en ik
hierover een gesprek met de vaste Commissie voor Defensie
van de Tweede Kamer. Al deze zaken worden, met alle gegevens, onmiddellijk aan de kamerleden ter beschikking gesteld.
Daarover kan niet de minste twijfel bestaan.
De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft de gasttheorie, als ik het zo mag zeggen, weer aangevallen en hij
heeft gezegd: ja, de Minister stelt nu wel, dat hij niet het
recht heeft zich een oordeel te vormen over de boodschap,
maar ik stel er tegenover, dat hij de plicht heeft, omdat het
mogelijk is dat er toch activiteiten zijn, die ondermijnend zijn
voor het gezag, die allerlei uitingen kunnen hebhen. Dit is
een wat andere interpretatie van de hoodschap. Als ik spreek
over de boodschap van een geestelijke verzorger, zie ik de
dingen meer in verhand en samenhang met het Evangelie.
Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat de overheid zich moet onthouden van de boodschap, die de geestelijke verzorger brengt.
Er is van de zijde van de overheid — ik meen dat wij vorig
jaar ook over dit punt hebben gesproken — wel degelijk een
zekere Verantwoordelijkheid. De vrijheid die wij geven aan
de geestelijke verzorgers, legt hen zelf natuurlijk ook verplichtingen op. Stel dat er — tol in het ridicule doorgeredeneerd — zou worden opgewekt tol dienstweigering. Dan
is zeer evident het ogenblik aangebroken, dat de overheid de
gasttheorie niet meer handhaaft, omdat zo iets niet kan. Daartussen zit een groot niemandsland, waar in het algemeen de
overheid moet huiveren en lang moet aarzelen om er ten opzichtc van de kerken iets tegenover de «tellen. Hel zit hem
een beetje in wat men de boodschap noemt.
Naar aanleiding van de passiviteit heeft de heer Algra gezegd: toen een van de predikanten zijn onderscheidingstekenen
van zijn uniform haalde, heeft de Minister niet direct gereageerd, maar hij hoeft gewacht totdat de commissie Kerk en
Krijgsmacht eerst reageerde. Ik meen, dat ik het zo goed heli
begrepen. Dit is zeer welbewust gedaan, omdat de betrokken
predikant daarbij een beroep deed op zijn geweien. Voordal
men het geweten van een geestelijke leidsman gaat beoordelen.
moot men dat eerst laten bekijken door de eigen kerk. Van
het ogenblik af, dat de commissie van -ijn eigen kerk — later
overgenomen door de synode — heeft gezegd', wij vinden niet.
dat hierbij het geweten in het geding is, was het duidelijk aan
de kant van de overheid. Toen heb ik onmiddellijk met de
hoofdlegerpredikant en ook met de betrokken predikant deze
zaak nader bekeken, die toen ook vrij snel in orde is gekomen.
De heer Algra (A.R.P.): Dit betekent, dal, wanneer de
raad van kerk en krijgsmacht had gezegd: „De man heeft
gelijk, wal zijn geweten betreft", u niet had ingegrepen.
Minister De Jong: Dal is weer iets te absoluut. Zodra
een kwestie van geweten bij predikanten in het geding komt,
wordt het direct een stuk moeilijker. De opinie van de kerken
wordt dan van groot gewicht. Het is altijd moeilijk te beoordelen, wat wel en wat niet onder het geweten valt. In eerste
instantie vind ik het beoordelen van dergelijke kwesties bij
predikanten thuishoren bij de kerken. Wanneer de kerken
geen uitspraak doen of wanneer er gevallen zijn, waarin dal
niet zou gebeuren, kan ik mij voorstellen, dat op een gegeven
ogenblik de bewindsman daarin een beslissing zal moeten ncmen, maar dan moeten toch wel alle omstandigheden en gegevens bekend zijn. Ik vind het moeilijk in zulk een uitermate
delicate kwestie een oordeel te vellen, vooral wanneer men
slechts de theorie kent. Vooral in godsdienstige gewetenskwes-
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lies past toch, geloof ik, van de zijde van de overheid uiterste
voorzichtigheid. Ik zou op deze theoretische vraagstelling w ' l -

len renonceren.
Wal ile kwestie van het stemmen betreft, merk ik op dat
de Ontsnappingsclausule er is voor de autoriteiten ter plaatse,
voor het geval zij worden geconfronteerd met een onvoorzienbare omstandigheid. De normale menselijke imaginatie schiet
Ie kort, als men wil bedenken, wal er zou kunnen gebeuren.
Altijd komen er weer gevallen of omstandigheden, waarbij
men moet zeggen: daaraan heeft nu niemand, geen haar op
ons hoofd gedacht. Nu vind ik hel in een grote organisatie een fout, als dal dan allemaal naar het centrale punt moei
worden verwezen. I'r moei een zekere decentralisatie zijn.
Wij laten aan onze commandanten grote veranlwoordelijkheden en grote bevoegdheden Ook op deze punten moeten wij
hen vertrouwen en zeggen: Dit is de regeling, zo maken wij de
regeling, maar tegelijkertijd geven wij toch een ontsnappingsclausule, want wij begrijpen als centrale autoriteit, dat jullie

allen kunnen werden geconfronteerd

mei omstandigheden

waarin men zich afvraagt: Ja, hoe moei het nu? Daarom maclv
tigen wij jullie, ervan af Ie wijken met het doel voor ogen, dat
iedereen zijn slem kan uitbrengen. Dal is eigenlijk de gehele

achtergrond.
De geachte afgevaardigde heelt ook

nog gesproken

over

het verschil in opdracht van de staatssecretarissen, liet staal
mij niet helemaal helder voor ogen, maar als ik hel mij wel
herinner, stamt de omschrijving van de taak van de Slaatssecretaris van Marine nog uit de tijd van de formatie van hel kabinet-Marijnen. Naar aanleiding van die omschrijving heeft er
toen een debat plaatsgevonden. Ik ben er niel helemaal zeker
van, of het niet van de geachte afgevaardigde zelf was. Dil
was een van de voordelen van hel gunstige gemene overleg,
want toen ik er de tweede keer mee werd geconfronteerd, herinnerde ik mij dat en dacht: Daar rM toch wel iets in. Toen
heb ik hel iets anders geformuleerd. Alleen de omschrijving
van de laak van de Staatssecretaris, die mee overging naar
het nieuwe kabinet, is nog de oude formulering. Voor de
twee andere staatssecretarissen gold de nieuwe formulering.
Zoals het mij op het ogenblik voor ogen staal, is dal de gang
van zaken geweesl. Daaruit kan dus geen verschil van intentie
Of wat ook worden gedestilleerd; dat moei althans niet worden gedaan.
De geachte afgevaardigde heeft voorts gezegd: Hel is niel
nodig een apart minislerrraadjc Ie houden op Defensie. Dil ben
ik geheel mei de geachle afgevaardigde eens. Hel is juist, dat
de verschillende politieke stromingen en opvallingen natuurlijk tol uiting komen in de Ministerraad. Ik zou ook geen verschil willen maken tussen het ene departement en het andere.
Wal de defensie betreft, worden van alle jongens, van het gehele Nederlandse volk toch een belangrijk deel van hun tijd
en een groot offer gevraagd. Op allerlei terrein — dit geldt
niet alleen voor dienstplichtigen — worden financiële offers
gevraagd; ik denk ook aan oefenterreinen. Op allerlei gebied
grijpen wij toch abnormaal diep in het levenspatroon, in de
levens van vrijwel elk Nederlands ge/in, van vrijwel elke jongeman in. Ik vind het dan ook op zichzelf niel zo gek, dal dan
alle stromingen in de Regering ook zijn vertegenwoordigd in
de top van Defensie, niet om nu klein niinisterraadje Ie spelen. Het is ook niet noodzakelijk — ik geloof dat ik heb geformulecrd, dat het wenselijk is —, maar ik vind het toch wel
verstandig, wijs, te nachten dat Ie bereiken. Helaas is dal niet
altijd mogelijk. De geachte afgevaardigde de heer Burger
heeft er ook over gesproken. Het is natuurlijk juist, dat het
beleid van Defensie niet een kwestie is van de Minisier van
Defensie alleen. Het is wel degelijk kabinetsbeleid. Ik heb gestekl, dat ei' tol mijn leedwezen geen staatssecretaris van de
P.v.d.A.-riehting bij Defensie was vertegenwoordigd. Deze stelling wordt gedeeld door hel kabinet. Dat is kabinetsbeleid. Die
is in deze Kamer hel laatst, naar ik meen. door de MinisterPresident bij de algemene politieke beschouwingen ook nog
eens naar voren gebracht.
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Minister De Jong
De geachte afgevaardigde de heer Burger heeft ook nog gesproken over de Verenigde Naties en heeft gezegd, dat ik het
er niet helemaal mee eens was. Ik ben het tot op zekere hoogte
met de geachte afgevaardigde wel eens.
Ik vond alleen, dat hij er te veel gewicht aan gaf. Dat bedoelde ik toen ik zei, dat ik het niet helemaal met hem eens
was.
De geachte afgevaardigde heeft de kwestie van artikel
195 of 194 van de Grondwet naar voren gebracht. Ik ben
geen staatsrechtsgeleerde, maar alle juristen van Buitenlandse
Zaken en Defensie zijn het erover eens en het is sindsdien in
verschillende wetten vastgelegd — ik zou deze op het ogenblik niet uit het hoofd kunnen opnoemen, maar ik wil hierop
nog wel eens met de geachte afgevaardigde terugkomen —
dat dit artikel de verschillende acties van de Verenigde Naties
dekt: zij vallen onder dit artikel.
De heer Burger (P.v.d.A.): Maar niet iedere actie. U hebt
volkomen gelijk, dat artikel 194 van de Grondwet Verenigde
Naties-acties dekt. maar niet iedere actie. Daar gaat het juist
om.
Minister De Jong: Op het ogenblik zijn alleen de acties van
de Verenigde Naties aan de orde. Ik kan nu moeilijk op
een theoretisch geval verder ingaan, maar het lijkt mij niet uitgesloten, dat er eens een actie komt, waarvan men zich kan
afvragen, of die wel of niet in artikel 194 past. Dat zal op het
bewuste ogenblik moeten worden bekeken. In hun algemeenheid vallen acties van de Verenigde Naties onder artikel 194
van de Grondwet.
Daarna heeft de geachte afgevaardigde artikel 196, de kwestié van de raadsman en de vertrouwensman weer aan de orde
gesteld. Deze kwestie is bij de behandeling van de wet ten behoeve van de gewetensbezwaarden aan de orde geweest. De
achtergrond daarbij was, dat dit eigenlijk geen rechtsgeding
is; dit is een kwestie van wat wèl en niet verenigbaar is met
iemands geweten. De persoon in kwestie en eventueel een vertrouwensman kunnen deze zaak alleen naar voren brengen.
Hierbij is de raad van een advocaat eigenlijk niet op zijn
plaats. Deze zaak is destijds in beide Kamers dei: Staten-Gencraal in den brede besproken. Deze materie is in de wet vastgelegd; men was het daarmede in meerderheid eens. Ik wil
hierop op het ogenblik niet verder ingaan.
De geachte afgevaardigde de heer De Rijk heeft nog gesproken over de officierseed. Hij heeft gezegd: u moet het
niet vrij laten, anders dan in particuliere zin. Hij waarschuwt
tegen een verouderde krijgsmachtsfilosofie. Dit is een moeilijk punt; ik heb niet veel toe te voegen aan hetgeen ik in de
memorie van antwoord heb gezegd. Er is een zekere tolerantie,
een zekere marge in opvattingen. In de strijdkrachten dienen
oudere en jongere officieren van verschillenden huize, en uit
verschillende streken in Nederland. Dit op zichzelf is goed.
Het moet een doorsnee van het Nederlandse volk zijn. Er moeten ook oudere officieren zijn. ook al vanwege de ervaring e.d.
maar men kan niet prijs stellen op de ervaring van ouderen
en hun tegelijkertijd het recht ontzeggen, dat zij in de ogen
van anderen een wat emotionele, wat verouderde opvatting
over de eed hebben. De een zal er wat anders over denken
dan de ander. Het is in strijd met de geestelijke vrijheid om
voor te schrijven: Zo en zo moet u allemaal denken over deze
eed.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Dat is het punt niet. Het gaat
erom cUtt die uitingen moeten worden beperkt tot hun particuliere sfeer, dat wil zeggen het mag wel zichtbaar zijn voor
anderen, maar zij mogen het niet doen als officier, gesteld
boven anderen. Op dat moment eerbiedigen zij de mening
van een ander niet. Dat zij het privé doen. is helemaal niet erg.
Minister De Jong: Mijn hart huivert als ik eraan denk, dat
ik voorschrijf wat er mag worden gezegd. Mij zou dan on-
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middellijk breidel, het aanleggen van een muilkorf worden
verweten. Er moet een zekere tolerantie, een zekere marge
zijn voor ieders mening. Zolang men niet inconstitutioneel handelt, zie ik het alleen met een zekere gelatenheid, zelfs met
een zekere vreugde aan. Ik zou het bezwaarlijk vinden als wij
maar een sjabloon-opvatting over al deze zaken in de
krijgsmacht hadden.
Er moet ruimte zijn voor een klein beetje variatie en voor
ieders persoonlijke opinie hierover.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! De
Minister is zo handig, mij in de schoenen te schuiven, dat ik
een sjabloon wil voorschrijven. Ik wil helemaal niets voorschrijven. Ik wil alleen dat, als er van de andere kant iets
wordt voorgeschreven, een waarschuwende vinger wordt opgestoken. Ik bestrijd juist het sjabloon.
De heer Van Riel (V.V.D.): Het gaat niet om voorschrijven;
het gaat om les geven. Er zijn ook wel leraren, die in antimilitairistische zin les geven.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Het gaat niet om les geven:
het gaat om andere punten.
De heer Van Riel (V.V.D.): Jawel. Een officier geeft ook les.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Ik heb genoemd die vlaggenkwestie en de inzamelingsactie.
De heer Van Riel (V.V.D.): Niemand kan een ander opvoeden, mijnheer de Voorzitter, zonder er iets van zijn eigen
persoon in te leggen.
Minister De Jong: Mijnheer de President! Ik vrees toch dat.
als ik op dit gebied te veel ga voorschrijven, ik de noodzakelijke toleranties te veel ga inperken.
De heer De Rijk (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
toch willen vaststellen, dat ik graag wil dat de Minister niets
voorschrijft en dat er alleen, als er door officieren ten onrechte
iets wordt voorgeschreven, een reactie van zijn kant komt.
Nogmaals, het interesseert mij op dit ogenblik echt niet veel
wat de Minister meent, maar ik wil nuj niet laten toedichten,
dat ik iets wil laten voorschrijven. Dat wil ik net niet.
Minister De Jong: Met dit eindresultaat ben ik zeer blij.
mijnheer de President!
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft nog
gevraagd, waarom ik het niet van belang vind om de gegevens over de vrijstelling van mensen, die in de onderontwikkelde gebieden werken, uit de andere landen op te vragen.
De heer Van der Spek (P.S.P.): De ervaringen, die men
daar heeft opgedaan.
Minister De Jong: Een van de redenen is dat het zo moeilijk vergelijkbaar is. In verschillende van die landen bestaat
geen vrijstelling van dienstplicht voor een geestelijk ambt. Daar
worden vaak missionarissen en zendelingen uitgezonden onder
het hoofdstuk van vrijstelling van dienstplicht in verband met
hun werk in onderontwikkelde gebieden. Dat zou bij ons
helemaal niet meetellen. Die gegevens zijn ook niet zo erg
vergelijkbaar.
Verder heeft de geachte afgevaardigde gevraagd of ik met
energie die kwestie van de Van Imhoff wil aanpakken. Ik zeg
hem dat gaarne toe.
Ook heeft hij verzocht de faciliteiten van de leden van de
defensiecommissie uit te breiden tot leden van de vaste commissie uit deze Kamer. Mij lijkt dat wij dan toch te ver gaan.
De groep wordt dan toch wat te groot.
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De geachte afgevaardigde vroeg ook of ik alsnog bereid
was vragen te stellen aan de Spaanse regering over de kwestie
van de nucleaire bommenwerpers en het tanken van deze
vliegtuigen. Dat zou echter in strijd zijn met de algemene
opvatting die ik daarover heb. Om namelijk de deterrentwerking van het Strategie Air Command — waarom het hier
gaat — niet onaanvaardbaar te verzwakken, lijkt het mij
beter dat over al deze plaatsen niet en publique wordt gesproken.
De geachte afgevaardigde is geëindigd met de beschouwing
dat wij bereid moeten zijn, ook op het gebied van de B- en
C-wapens eerst vertrouwen te geven voordat wij zekerheid
hebben. Wij komen hier bij de kern van het verschil van inzicht dat er altijd wel zal zijn. Iedereen wil graag het niveau
van de bewapening omlaag hebben, iedereen wil graag alle
wapens verminderen, maar voor de veiligheid moet er een
wederzijdse vermindering met controle zijn, omdat men zaken
van zo'n groot belang als het voortbestaan van de maatschappij, zoals wij die kennen, niet kan laten afhangen van zo'n
vertrouwen en het daarom maar eens kan gaan proberen.
De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb zojuist gesteld, dat
in de overwegingen van degenen, die zeggen: onderhandelen
over multilaterale ontwapening, een grote bereidheid tot vertrouwen is gecalculeerd. Waarom dan niet vertrouwen nu in
plaats van vertrouwen in de toekomst, mede omdat bij B- en
C-wapens controle is uitgesloten?
Minister De Jong: Ik ben er niet helemaal zeker van, dat
ik de geachte afgevaardigde goed begrijp. Deze kwestie is in
Genève in behandeling evenals de B- en C-wapens. Men spreekt
natuurlijk in de hoop en het vertrouwen, dat men resultaten
zal boeken. Al die besprekingen worden gehouden, uitgaande
van de voorwaarden, dat het gelijktijdig zal moeten geschieden
en dat er een zekere wederzijdse controle moet zijn. Ik geloof,
dat dit toch een eis is, waaraan wij moeten vasthouden.
Staatssecretaris Van Es: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft nogmaals gesproken over de „Karel Doorman". De geachte afgevaardigde
de heer Burger heeft zich aangesloten bij de gedachten, die de
heer Van Riel hier ontwikkelde. De heer Van Riel heeft gesteld, dat de voortstuwingsinstallatie niet is vernieuwd tijdens
de modernisatie. Het was in die periode ook niet nodig, omdat de voortstuwingsmiddelen toen in goede staat waren en
geen aanleiding gaven tot vernieuwingen.
De gebreken, de scheurtjes, die zijn geconstateerd in de
stoomhouders van de ketels zijn niet te wijten aan materiaalmoeheid. Het ketelmateriaal zag er nog zo goed uit, dat bij
voorbeeld Lloyd's London, die is geraadpleegd bij het onderzoek, zeer wel de mogelijkheid zag, de scheurtjes te lassen.
Het onderzoek naar de toestand van de ketels van de „Karel Doorman" is niet alleen door de technische dienst van de
Koninklijke Marine verricht. De ketels warden periodiek gecontroleerd, op de toestand van de waterpijpen, het materiaal
en inwendige scheurtjes. Toen bij dat periodieke controleren
van de ketels, waarbij enkele waterpijpen werden uitgenomen,
enkele haarscheurtjes werden geconstateerd, is de hulp van allerlei instanties buiten de marine ingeroepen. In de eerste plaats
werd de hulp ingeroepen van het metaalinstituut T.N.O., in de
tweede plaats van deskundigen uit Bath van de Royal Navy,
in de derde plaats van lasdeskundigen van de Technische Hogeschool te Delft en in de vierde plaats van Lloyd's London.
Lloyd's London zelf — ik meen, dat dit toch wel een maatschappij is, die bijzonder veel van ketels afweet en van alle de
meeste ervaring heeft met de geschiedenis van de ketels en de
oorzaken van defecten en ongelukken — was bijzonder onder de indruk van de toestand van het materiaal van de ketels
van de ,,Karel Doorman". De deskundigen hebben uren in de
ketels doorgebracht om deze te onderzoeken en zij waren vol
lof over de wijze, waarop het technische personeel deze ketels
Zitting 1965-1966

24ste vergadering - 16 maart '66

449

Staatssecretaris Van Es e. a.
had onderhouden. Zij hadden nog niet veel meegemaakt, dat
dit onderhoud zo goed was geweest. Het advies van Lloyd's
London, de mogelijkheid onder de ogen te zien om over te
gaan tot het lassen van de ketels was dus op zijn plaats.
Ik heb al gezegd, dat uit het onderzoek van de ketels is gebleken, dat de gebreken geen gevolg waren van materiaalmoeheid. De defecten moeten een andere oorzaak hebben. Ik weet
niet, of u dat soort ketels wel eens heeft gezien, mijnheer de
Voorzitter, maar zij worden door middel van waterpijpen verbonden met de waterhouders. Er lopen enige duizenden pijpen van de stoomhouder naar de waterhouders. Die pijpen
moeten periodiek worden vernieuwd. Dit geldt voor elk schip.
Waarschijnlijk zijn door vernieuwing van die pijpen, lang geleden, spanningsverschijnselen opgetreden, die die scheurtjes
hebben veroorzaakt. De pijpen worden in de stoomhouder en
in de waterhouder gebracht en dan op een bepaalde manier
„gerold", zoals men dat noemt. Dat rollen gebeurde van binnen uit, waar de waterpijpen bereikbaar waren, naar buiten toe.
Waarschijnlijk zijn daardoor spanningen ontstaan die de kleine
scheurtjes hebben veroorzaakt. Eerst werden deze scheurtjes
met het oog geconstateerd. Uit veiligheidsoverwegingen heeft
toen hiernaar een wetenschappelijk onderzoek plaatsgehad.
Dit is gebeurd met een magnaflux, waardoor alle scheurtjes
die direct onder de oppervlakte liggen te zien komen. Toen
bleek dat er meer loos was dan men aanvankelijk dacht.
Na dit onderzoek —- dus ook door instanties van buiten de
marine — is na veel overleg besloten om niet tot lassen over
te gaan, maar om de stoomhouders te vernieuwen; dit is dus
een gedeelte van de ketel.
Ik heb reeds gezegd, dat ook het overige gedeelte van de
voortstuwingsinstallatie nauwkeurig zal worden onderzocht.
Ik ben het geheel met de geachte afgevaardigde de heer Van
Riel eens — ik neem aan: ook met de geachte afgevaardigde
de heer Burger — dat wij de zekerheid moeten hebben dat redelijkerwijs kan worden verwacht, dat de Doorman onder oorlogsomstandigheden zijn taak kan vervullen. Het onderzoek
en de reparatie zijn hierop gericht. Het is niet zo, dat de Minister of ik, de marine of SACLANT dit schip zo maar in dienst
willen houden. Ik ben ervan overtuigd, dat de Doorman een
belangrijke taak in de N.A.V.O. verricht, bij voorbeeld te vergelijken met het Canadese zusterschip, het vliegkampschip de
„Bonne Aventure", dat volgens mededelingen langer dan de
Doorman zal meegaan, nl. tot ongeveer 1975.
De geachte afgevaardigde de heer Burger heeft nog gesproken over de vergelijking van de kosten van het uit dienst nemen van de Doorman met die van het in dienst nemen van een
nucleaire onderzeeboot. Hij heeft gevraagd of ik hem persoonlijk nader hierover wilde informeren. Dat zal ik bijzonder graag
doen.
Staatssecretaris Peijnenburg: Mijnheer de Voorzitter! De
geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft nog enkele vragen over de Centurion gesteld.
De vraag, of er ook voor de reserve tanks beschikbaar zijn,
kan ik bevestigend beantwoorden. Het lijkt mij in dit verband goed om iets over de behoeftebcpaling te vertellen. Deze geschiedt op twee manieren. In de eerste plaats gaan wij na,
wat de organieke behoefte van een bepaald uitrustingsstuk in
oorlogstijd is. Daarbij komt een percentage voor verwisselvoorraad en een percentage voor oorlogsreserve. Daarnaast
maken wij een ander rekensommetje, nl. voor de organieke
behoefte van het uitrustingsstuk voor de parate eenheden, plus
de verwisselvoorraad plus de behoefte in vredestijd voor opleidingsdoeleinden. De hoogste van de twee uitkomsten is het
aantal stukken dat wij in de sterkte willen hebben en aankopen.
Natuurlijk is de organieke behoefte in oorlogstijd afhankelijk van de samenstelling van de troepen. In de parate eerste en
vierde divisie, waarvan enkele tankbataljons mobilisabel zijn,
hebben wij een groter aantal tankbataljons dan in de geheel
mobilisatie vijfde divisie. Op het ogenblik is het aantal tankEERSTE KAMER
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Staatssecretaris Peijnenbtirg
eenheden bij deze divisie klein, maar het is de bedoeling om dit
aantal uit te breiden, als de mobilisabele infanteriedivisie door
de modernisering van het legerkorps langzamerhand tot een
mobilisabele gemechaniseerde divisie wordt omgebouwd.
Ook de vraag of ook de tanks van de reserve met monotrailers uitgerust zijn kan ik bevestigend beantwoorden.
Een derde vraag was, of de tanks na 1970 nog kunnen worden ingezet. Wij hebben de overtuiging dal deze upgunned
Centurions in de jaren zeventig nog bruikbaar zijn als reservetanks, ook omdat wij een uitstekende revisiecapaciteit in
de tankwerkplaatsen in Amersfoort hebben, waar de tanks,
als daaraan behoefte bestaat, een grote revisiebeurt krijgen.
Zij worden daar helemaal uit elkaar gehaald en zij komen als
nieuw uit de werkplaatsen.
De laatste vraag van de geachte afgevaardigde was: welk gedeelte van de Centurion is uitgerust met monotrailers. Het
antwoord is, dat alle Centurions met monotrailers zijn uitgerust, behalve een klein deel van een later model. Daarin is
de benzinetank veel groter, zodat dit model een veel grotere
actieradius heeft dan het grootste deel van onze tanks. Deze
tanks zijn dus niet met monotrailers uitgerust, maar wel alle
tanks met een kleine actieradius.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft mij
willen laten verklaren, dat wij thans alle woeste grond tot
oefenterrein moeten maken, willen wij in het jaar 2000 nog
recreatieterrein hebben. Ik geloof dat het overtrokken zou
zijn, wanneer ik dat zou beamen. Dat zou ongeveer betekenen
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dat men uit mijn stelling dat alle honden dieren zijn, zou willen afleiden dat naar mijn mening alle dieren honden zijn. Zo
wil ik het niet stellen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De Voorzitter: De heren Van der Spek en Van Pelt zal, op
hun verzoek, aantekening worden verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat het in mijn
voornemen ligt haar weder in openbare vergadering bijeen te
roepen tegen dinsdag, 22 maart a.s., des namiddags te half twee
uren, met voortzetting van de vergadering, zo nodig des avonds.
Aan de orde komen dan de wetsontwerpen Vaststelling van de
begroting van inkomsten en uitgaven van het Zuiderzeefonds
voor het dienstjaar 1966 (8300 B) en Vaststelling van de begroting van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en de Rijkspostspaarbank voor het dienstjaar 1966
(8300 G) en andere ontwerpen die op de agenda zullen worden
vermeld.
De vergadering wordt te 15.44 uur gesloten.
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