
Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 

VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

4 9 9 . VRAGEN van de heer Goudzwaard (A.R.P.) in 
verband met door de Regering in 1969 gedane 
schenkingen. (Ingezonden 17 december 1970.) 

1. Is het juist, dat door de Regering in 1969 o.a. is ge-
schonken: 

- aan de astronauten van de Apollo XII: drie fazanten; 
- aan de Minister-President in Roemenië: 1 jachtgeweer; 
- aan behoeftige bevolkingsgroepen in Suriname: 1500 stel 

hemden en broeken? 

2. Zijn door de Regering voldoende garanties getroffen ter 
voorkoming van een mogelijke verwisseling van deze geschen-
ken, zodat bepaalde bevolkingsgroepen in Suriname niet drie 
fazanten ontvangen hebben, de astronauten tezamen 1 jacht-
geweer, en de Minister-President van Roemenië 1500 stel hem-
den en broeken? 

ANTWOORD van de heer Grapperhaus, Staatssecretaris 
van Financiën. (Ingezonden 29 december 1970.) 

1. Het in deze vraag gestelde is juist. Door de Minister-
President is, zoals uit de opgave dd. 15 december 1970 aan de 
vaste Commissie voor de Rijksuitgaven blijkt, in 1969 bij wijze 
van eerbewijs aan zijn ambtgenoot van Roemenië een jacht-
geweer geschonken en aan de astronauten van de Apollo XII 
een drietal zilveren fazanten. Anders dan uit de vraagstelling 
mogelijkerwijs zou kunnen worden afgeleid werd met deze 
laatste schenking dus niet beoogd de astronauten kennis te 
laten maken van produkten van de Nederlandse wildstand. 
Voorts heeft de Minister van Defensie in 1969 een aantal voor 
de dienst niet meer nodige kledingstukken - de in de vraag 
bedoelde 1500 stel hemden en broeken - ter beschikking ge-
steld van een door een Surinaamse regeringsinstantie aan te 
wijzen instelling ter uitreiking aan daarvoor in aanmerking 
komende behoeftigen aldaar. 

2. Voor de uit deze vraag blijkende belangstelling voor de 
efficiency van de organisatie van de Staat is de ondergetekende 
erkentelijk. Het is hem een genoegen, dat hij de zorgen, waar-
van vraagsteller blijk geeft, kan wegnemen. Uiteraard is de 
mogelijkheid van vergissingen bij een zo gecompliceerd geheel 
als de centrale overheid altijd aanwezig, zij het binnen bepaalde 
grenzen. De ondergetekende durft echter de verzekering te 
geven, dat - hoe men ook moge denken over het onderschei-
dingsvermogen en de bekwaamheden van de bewindslieden en 
van de hun toegevoegde ambtenaren - daarin toch wel vol-
doende garanties zijn gelegen dat een verwisseling van eerbe-
wijzen aan daarvoor in aanmerking komende personen, laat 
staan een verwisseling van een zodanig eerbewijs met een aan-
tal overbodig geworden hemden en broeken, uitgesloten is. 
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