Ten Hoeve
Nederlandse regering bevorderd
hoeft te worden, maar dat de drang
tot integratie doorschiet als wij ons
willen bemoeien met zo iets
persoonlijks als de taal die je met je
vrouw en je kinderen spreekt? Ik ben
ik en jij bent jij! En trouwens, is de
regering het ook niet met mij eens
dat de aanwezigheid van tweetalige
burgers voor dit land heel nuttig kan
zijn?
De beraadslaging wordt geschorst.
De heer Kox (SP): Voorzitter. Ik weet
niet hoe het aan het begin van deze
vergadering is gegaan, maar hebben
wij bericht van verhindering
ontvangen van de fractievoorzitter
van de LPF? Of heeft hij afgezien van
deelneming aan deze algemene
politieke beschouwingen?
De voorzitter: De fractievoorzitter
van de LPF heeft vanmorgen de
presentielijst getekend en was bij de
aanvang van de vergadering hier
aanwezig. Hij heeft mij meegedeeld
in de namiddag verplichtingen te
hebben in Parijs.
De heer Kox (SP): Hij is nu weg?
De voorzitter: Ik weet het op dit
moment niet precies, mijnheer Kox.
Als u het per se wilt weten, kunt u
het aan een bode vragen.
Ik attendeer erop dat wij ongeveer
een kwartier minder spreektijd
hebben gebruikt dan was voorzien.
In overleg met de minister-president
heb ik besloten dat wij daarom niet
om kwart over drie, maar al om drie
uur verder gaan met de plenaire
vergadering. Ik wijs erop dat de
reactie van de regering op de
algemene politieke beschouwingen
waarschijnlijk om vijf over drie zal
beginnen. Ik verwacht eenieder
evenwel voor de herdenking om drie
uur hier.
De vergadering van het College
van senioren vangt om half drie aan.
De vergadering wordt van 13.36 uur
tot 15.00 uur geschorst.

voor Buitenlandse Zaken van juni
1991 tot juni 1995. De heer Verbeek
speelde een prominente rol in de
provincie Zuid-Holland. Zo was hij
van 1971 tot 1988 lid van de
Provinciale Staten, waarvan de
laatste tien jaar als fractievoorzitter.
Hij maakte ook gedurende vier jaar
deel uit van de Rijnmondraad. Voor
de VVD was hij actief als voorzitter
van de afdeling en de kamercentrale
Rotterdam en als lid van het
hoofdbestuur. Niet onvermeld mag
blijven dat hij zeventien jaar
voorzitter was van de directie van
het facilitair bedrijf NOS, later de
NOB. Voorts was hij hoofdingeland
van het Hoogheemraadschap
Schieland en voorzitter van de
Stichting Humanitas Huisvesting
Rotterdam.
In zijn maidenspeech in deze
Kamer in 1984, maar ook vele malen
nadien, bepleitte hij de herinvoering
van drie moderne talen als verplicht
eindexamenvak in het middelbaar
onderwijs. Zijn buitenlandinteresse in
deze Kamer bleek uit zijn lidmaatschap van de Assemblee van de
West-Europese Unie, de raadgevende vergadering van de Raad van
Europa alsmede van de Beneluxraad.
Zijn collega's in dit huis herinneren
hem als een open en opgewekt
persoon, recht door zee en duidelijk.
Hij was zeer betrokken en idealistisch
bij zijn inzet voor zijn partij en het
werk in de senaat.
Bij het overlijdensbericht stond
een gedicht van Rawie, dat luidde:
Ik hoef mij niets meer af te vragen
Langzaam vervaagt het onderscheid
tussen de nachten en de dagen
Ik ben ontzonken aan de tijd.
Hij is niet ontzonken en zal niet
ontzinken aan onze herinnering. De
Eerste Kamer gedenkt de heer
Verbeek met dankbaarheid en
respect. Zijn familie wensen wij
kracht toe dit verlies te dragen. Ik
verzoek eenieder een ogenblik stilte
in acht te nemen.

(Zie vergadering van 9 november
2004.)
©
De heer Van der Lans (GroenLinks):
Voorzitter. Wij hebben hier vorige
week een debat gevoerd op basis
van een interpellatie van mevrouw
Meindertsma en mijzelf over wat ik
maar even noem ''de verzwegen
huursubsidiegelden''. Wij hebben bij
die gelegenheid een motie ingediend. Naar aanleiding van een
interruptie van mevrouw Meindertsma heeft de minister van VROM
toegezegd dat het zogenaamde
inverdieneffect nog onderwerp zal
zijn van bespreking met partijen en
in het parlement. Dat was ook de
strekking van deze motie. Er zou
gezegd kunnen worden dat de motie
daarbij overbodig is geworden.
Omdat wij op het communicatieve
vlak toch een niet al te eenvoudige
relatie met deze minister hebben
opgebouwd, houden wij de motie
echter voorlopig aan. Ik vraag de
Kamer daar toestemming voor.
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Van der Lans stel ik voor, zijn
motie (EK, XVIII-A) van de agenda af
te voeren
Daartoe wordt besloten.

(De vergadering neemt korte tijd
stilte in acht.)
Aan de orde is de voortzetting van:
- de algemene politieke
beschouwingen inzake het in
2005 te voeren beleid.

De voorzitter: Met leedwezen heeft
de Eerste Kamer kennisgenomen van
het bericht van overlijden van de
heer J.W. Verbeek op 10 november
jongstleden. Hij maakte deel uit van
deze Kamer van 13 september 1983
tot 8 juni 1999 voor de VVD. Hij was
woordvoerder Buitenlandse Zaken en
voorzitter van de vaste commissie

Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
interpellatie-Van der Lans/
Meindertsma over een mogelijke
meevaller in de uitgaven voor de
huursubsidie in relatie tot de
plenaire behandeling van het
wetsvoorstel Wijziging van de
Huursubsidiewet, te weten:
- de motie-Van der Lans c.s. inzake
het onttrekken van financiële
middelen aan de toekomstige
uitgaven voor de huursubsidie
voordat het parlement zich daar over
heeft uitgesproken (EK, XVIII-A).

De voorzitter: Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de minister-president op vragen,
gesteld in eerste termijn.
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