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47STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 22 MEI 1956 
(Bijcenrocpingsuur 1.30 namiddag) 

Voorzitter: de heer Jonkman 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 43 leden, te weten: 
de heren Verhey, Maenen, Kraaijvanger, Kolff, Sassen, 

Beaufort, Wittcman, Roebroek, Teulings, De Gou, Derksen, 
mevrouw Verwey-Jonker, de heren In 't Veld, Oosterhuis, De 
Loor, Schermerhorn, Broeksz, Algra, Wendelaar, Hellcma, 
Louwes, De Vos van Steenwijk, Vixseboxse, Rip, De Zwaan, 
De Dreu, Middelhuis, Geugjes, Diepenhorst, Schipper, Wibaut, 
Tjalma, Nijkamp, Reijers, Hoogland, Brandenburg, Cammel-
beeck, Kapteijn, Gerretson, Molenaar, Van Lieshout, Kropman, 

en de heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, mejuffrouw De Waal, Staatssecretaris van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de heer Van den Berge, Staats-
secretaris van Financiën, de heer Pos, Gevolmachtigd Minister 
van Suriname, en de heer Lampe, Gevolmachtigd Minister van 
de Nederlandse Antillen. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van Rijks-
wet tot verhoging van de toelagen, welke de ridders der Mili-
taire Willems-Orde en de Broeders, verbonden aan de Orde 
van de Nederlandse Leeuw, genieten (4226) (R 25) . 

Dit ontwerp van Rijkswet wordt zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Heinrich van Baal; Heinrich Gerard Har-

pering; Joseph Heider; Michacl Henk; August Clement Hövel-
meyer; Hans Albert Jachmann; Heinrich Jansen; Franz Bern-
hard Kuhlmann; Heinrich Wilhelm Landers; Franz Heinrich 
Lehnen; Pierre Jacob Lambert Marx; Heinrich Gustav Niehus; 
Antoon Peiffer; Stefan Rozmus; Paul Scherkenbach; Paul 
Gerhard Schmidt; Werner Georg Schutte; Heinrich Hermann 
Verfürth; Rudolf Max Wiener en Stanislaw Wasilewski 
(4321); 

Naturalisatie van Karl Christiaan Hubert Anna Bierbaum; 
Alexandra Bourda, weduwe van Julian Richard Bier; Abram 
Dawid Domb; Adalbert Gorka; Marjorie Hartle; Emma Amalie 
Hedwig Kraft; Jan Baptist Adrianus Theresia Van Leent; Wil-
lem Lodewijk Maubach; Cornelis Albertus Meissner; Cacilie 
Maria Caroline Schlieker; Oscar Adolph Carl Schweder; Ge-
rardus Johannes Josephus Spatgcns; Heinrich Tegelaar; Sieg-
fried Tegelaar; Paul Terentev; Cornelis Joseph Vandewal; 
Arthur Ernst Ethner; Alfons Raichert; Henryk Jozef Urbaniak 
en Henricus Maximilianus Antonius Franciscus Vandewal 
(4322); 

Naturalisatie van Max Dammann; Willem Walter Hinners; 
Erich Hölken; Theodor Bernard leking; Karel Jozef Janssen; 
Friedrich Carl Lange; Francais Novvak; Leopold Anton Ober-
hofer; Paul Ernst Olfen; Heinrich Bruno Onkels; Joseph Georg 
Katharina Pöppinghaus; Karl Friedrich Georg Rüter; Joseph 
Theodor Schade; Friedrich Karl Schafer; Heinrich Wilhelm 
Schildl; Joseph Friedrich Scholle; Wilfried Ernst August Niko-
laus Sierenberg; August Wiebrecht; Jozef Kalk en Harry Lange 
(4329); 

Verklaring van het algemeen nut der onteigening van per-
celen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, nodig 
ten behoeve van de uitbreiding van het elektriciteitsbedrijf der 
provincie Groningen (4287); 

Voorzitter e. a. 
Toekenning van een tweetal uitkeringen aan hen, wier bezol-

diging bij de wet is geregeld, alsmede verhoging van hun bezol-
diging (4291). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wetsontwerpen nos 3272 en 
4072 gezamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Wijziging van de hoger-ondcrwijswet (3272); 
Wijziging van de hoger-ondcrwijswet en de wet van 26 Juni 

1952, Stb. 377 betreffende de subsidieregeling bijzondere uni-
versiteiten en economische hogescholen (4072). 

De beraadslaging over beide wetsontwerpen wordt geopend. 

De heer Derksen: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou over deze 
drie wetsontwerpen enkele korte opmerkingen willen maken. In 
de Memorie van Antwoord aan onze Kamer zegt de Minister 
met betrekking tot het eerste wetsontwerp: 

„Naar de mening van de ondergetekende is het ter 
voorkoming van verdere vertraging van de invoering der 
verlaagde collegegelden van belang, dat de algemene maat-
regel van bestuur zeer kort nadat het wetsontwerp kracht 
van wet zal hebben gekregen, in werking kan treden.". 

Het gaat hier over de wijziging, die in artikel II, sub ƒ, 
lid 2, wordt voorgesteld ten aanzien van artikel 100 van de 
hoger-onderwijswet. In dat lid staat uitdrukkelijk: 

„Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, in 
welke gevallen vermindering van het collegegeld wordt 
toegestaan, indien twee of meer personen uit hetzelfde 
studiejaar onderwijs volgen.". 

Nu zegt de Minister, dat het moeilijk zal zijn om, wil men 
geen verdere vertraging van de invoering van het wetsontwerp 
bewerkstelligen, een algemene maatregel van bestuur uit te 
vaardigen, waarin wordt uitgewerkt wat in artikel 100, lid 2, 
wordt gesteld. De Minister zegt verder nog, dat hij bij nadere 
overweging tot de conclusie is gekomen, dat dit lid van het 
artikel toch ook bezwaren met zich brengt. Ik kan mij voor-
stellen, dat, gezien de wenselijkheid van een snelle inwerking-
treding van deze wetsontwerpen, men op het ogenblik nog niet 
overgaat tot het uitvaardigen van deze algemene maatregel 
van bestuur. Ik zou echter aan de Minister willen vragen, of 
het de bedoeling is, ook in de toekomst niet over te gaan tot 
het uitvaardigen van deze algemene maatregel van bestuur, die 
in de wet zelf uitdrukkelijk wordt genoemd. Verder zou ik wil-
len vragen, of het ook niet de bedoeling is de wet nu reeds toe 
te passen, wanneer twee personen hoger onderwijs volgen. Ik 
heb nl. uit de laatste zin: 

„wanneer althans voorlopig wordt afgezien van de ge-
dachte aan een verder gaande reductieregeling dan alleen 
tussen gezinsleden, die instellingen van hoger onderwijs 
bezoeken.", 

begrepen, dat deze algemene maatregel van bestuur in elk 
geval wel zal worden afgekondigd voor het geval, dat twee of 
meer personen uit hetzelfde gezin in hetzelfde studiejaar hoger 
onderwijs volgen. Of is het de bedoeling, dat voorlopig ook 
niet te doen? Mijn vraag komt dus hierop neer, of het ook 
niet in de bedoeling van de Minister ligt, te zijner tijd over te 
gaan tot het uitvaardigen van een algemene maatregel van be-
stuur, die deze gehele materie regelt. Ik ben het wel volkomen 
met de Minister eens, dat het niet gewenst zou zijn de uit-
voering van deze wet nog langer uit te stellen, omdat het 
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Derksen e. a. 
waarschijnlijk bezwaarlijk zal zijn zo spoedig over te gaan tot 
het uitvaardigen van de algemene maatregel van bestuur, die 
de gehele materie regelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu ik toch het woord voer, mag ik 
nog het volgende opmerken. Naar aanleiding van deze wets-
ontwerpen wenst onze fractie zich in sterke mate aan te 
sluiten bij de beschouwing, welke de geachte afgevaardigde de 
heer Stokman in de Tweede Kamer heeft geleverd met be-
trekking tot de wenselijkheid om zo spoedig mogelijk te komen 
tot een herziening van de subsidieregeling voor de bijzondere 
universiteiten. 

De heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen: Mijnheer de Voorzitter! Uit het feit, dat slechts één 
van de leden van uw Kamer het woord heeft gevoerd, mag ik 
met erkentelijkheid afleiden, dat de Kamer in het algemeen 
met deze twee wetsontwerpen instemt. 

De geachte afgevaardigde de heer Derksen heeft naar aan-
leiding van de voorgestelde wijziging van artikel 100, lid 2, 
van de hoger-onderwijswet twee vragen gesteld. In de eerste 
plaats heeft de geachte afgevaardigde gewezen op de moeilijk-
heden ten aanzien van een reductieregeling, welke verder gaat 
dan die, welke thans reeds bij het hoger onderwijs bestaat, en 
heeft hij erop geattendeerd, dat ik op grond daarvan heb mede-
gedeeld, dat het althans voorlopig bezwaarlijk is een dergelijke 
reductieregeling te treffen. De geachte afgevaardigde meent nu, 
dat deze uitleg niet geheel in overeenstemming is met de tekst 
van artikel 100, lid 2, waarin immers niet wordt gesproken 
over hoger onderwijs, maar over onderwijs zonder meer. Ik 
geloof, dat de tekst van dit tweede lid, waarin wordt gesteld, 
dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke 
gevallen vermindering van het collegegeld wordt toegestaan, in-
dien twee of meer personen uit hetzelfde gezin in hetzelfde 
studiejaar onderwijs volgen, een beperking in de zin, als voor-
lopig door mij betoogd, wel toelaat, maar ik wil de geachte 
afgevaardigde de heer Derksen gaarne toegeven — dit blijkt 
ook uit de behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal —, dat de Kamers mogen verwachten, dat zo mogelijk 
verder zal worden gegaan dan die ook thans reeds bestaande 
reductieregeling. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde: Dat voorlopig aan een 
verder gaande regeling moeilijkheden verbonden zijn, begrijp ik, 
omdat het anders nog langer zou duren, voordat deze verlaging 
kan worden geëffectueerd, maar wacht dan met het uitvaar-
digen van de algemene maatregel van bestuur. Dit zal niet 
mogelijk zijn. Mijnheer de Voorzitter, want die algemene 
maatregel van bestuur moet worden uitgevaardigd om de wet 
uit te voeren, dus ook om de verlaging van de collegegelden te 
effectueren en nader aan te geven op welke wijze de inning van 
de collegegelden zal geschieden en ook — dit in antwoord op 
de tweede vraag van de geachte afgevaardigde de heer Derksen 
—, omdat in deze algemene maatregel van bestuur in ieder 
geval een, zij het beperkte, reductieregeling zal worden op-
genomen, een reduclieregeling namelijk, die geldt, wanneer 
meer dan één persoon uit hetzelfde gezin aan een instelling 
voor hoger onderwijs studeert. Een dergelijke reductieregeling 
wordt dus terstond in de algemene maatregel van bestuur op-
genomen en zij is vrij gemakkelijk uitvoerbaar (hetgeen vooral 
nodig is, omdat zij terugwerkende kracht zal hebben tot 1 sep-
tember 1954), omdat men slechts behoeft na te gaan, of uit 
hetzelfde gezin meer personen bij het hoger onderwijs waren 
ingeschreven. Het zou echter uitermate veel nazoeken en na-
pluizen met zich brengen, wanneer zou moeten worden na-
gegaan, bij terugwerkende kracht tot 1 september 1954, of in 
de afgelopen jaren twee of meer gezinsleden, die, welke type 
van school dan ook bezochten, aanwezig zijn geweest, zodat 
de geachte afgevaardigde het met mij eens zal zijn, dat het 
praktisch onmogelijk is terugwerkende kracht te geven aan een 
verder gaande reductieregcling. 

Ten slotte wil ik hem mededelen, dat het inderdaad in mijn 
voornemen ligt te bevorderen, dat er t.z.t. een verder gaande 
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Minister Cals e. a. 
reductieregeling zal komen. Over de formulering daarvan zal 
nader moeten worden gesproken — daar zitten verschillende 
moeilijkheden aan vast —, maar de bedoeling is zo enigszins 
mogelijk te gaan in de richting, door de geachte afgevaardigde 
aangegeven. 

De beraadslaging over beide wetsontwerpen wordt gesloten. 

De wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot 
vaststelling van Hoofdstuk VI (Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen) der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1956 (4100). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Geugjes: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een deel 
van de beide Pinksterdagen doorgebracht met Minister Cals en 
de Staatssecretaris mejuffrouw De Waal. Althans met hun uit-
eenzettingen in de Memorie van Antwoord en hun redevoe-
ringen in de Tweede Kamer. Ik moet zeggen, dat, wat betreft de 
meest urgente vraagstukken, die sinds jaar en dag bij het 
onderwijs aan de orde zijn, de mondelinge mededelingen van 
de bewindslieden in de Tweede Kamer en de schriftelijke mede-
delingen aan onze Kamer zeer onbevredigend zijn. In de Memo-
rie van Antwoord kom ik herhaaldelijk tegen, dat het nieuwe 
Kabinet zich zal moeten beraden, dat de Minister ten Depar-
tcmente bereids een onderzoek heeft doen aanvangen, dat be-
paalde vragen aan de orde gesteld worden in een commissie 
van deskundigen, dat de Minister andere vraagstukken tot voor-
werp van bespreking zal maken, dat hij zich van een standpunt 
onthoudt, dat nader beraad nodig is, dat de concrete uitwer-
king een commissie langer bezighoudt dan zij verwachtte, dat 
het de Minister niet mogelijk is de vraag te beantwoorden, of er 
nog dit jaar van een wijziging sprake zal zijn, dat men nog 
niet geheel gereed is voor het houden van een bespreking, dat 
de Minister op een ander punt niet ingaat, omdat het betref-
fende punt juist in een bijzondere commissie wordt besproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Met deze en dergelijke uitlatingen 
is de Memorie van Antwoord doortrokken; het maakt het lezen 
ervan bepaald niet tot een genoegen en het bevestigt wel de 
indruk, die alom in den lande bestaat, dat er aan een krachtig 
en goed beleid op het gebied van het onderwijs zeer veel ont-
breekt. De debatten over dit hoofdstuk in de Tweede Kamer 
waren een vernietigend oordeel over de hoofdzaken in het na-
oorlogse beleid. Ik zal alle uitdrukkingen, waarmede in febru-
ari aan de overzijde het onderwijsbeleid is gekarakteriseerd, 
niet in de herinnering terugroepen. Zij culmineren in dat ene 
woord, dat de heer Van Sleen gebruikte: onderwijsramp! Zelfs 
is in de Tweede Kamer bij de woordvoerders van de P.v.d.A. 
en de V.V.D. het woord aftreden gevallen. Nu heeft de Minis-
ter zich in de Tweede Kamer verweerd door te zeggen, dat de 
critici ook aandacht moeten besteden aan de punten, waarover 
zij met waardering zouden kunnen spreken. De Minister zal 
dat misschien ook in onze Kamer als verdediging naar voren 
brengen. Evenwel, al het water van de zee wast niet weg en alle 
woorden van de Minister vlakken niet uit, dat er sprake is 
van een catastrofale ontwikkeling, dat inderdaad ons land door 
een onderwijsramp wordt geteisterd en dat — ik druk mij nog 
gematigd uit — „van het behoorlijk functioneren van het 
onderwijs in de eerste tien a vijftien jaar geen sprake kan zijn". 
Deze woorden zijn niet van mij, Mijnheer de Voorzitter, maar 
van prof. Zeegers, directeur-generaal van het Katholiek So-
ciaal Kerkelijk Instituut. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft er in de Tweede 
Kamer over geklaagd, dat de behandeling van het onderwijs-
beleid bedolven wordt onder een ontelbare hoeveelheid van de 
meest verschillende kwesties. Welnu, ik heb er geen behoefte 
aan daar nog een paar kwesties bovenop te gooien. Ik zal mij 
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Geugjes 
in hoofdzaak bepalen tot de belangrijkste zaken, zoals het 
onderwijzerstekort, de salarissen, het bouwvolume, omdat deze 
de ramp, de catastrofe, de mislukking van het onderwijsbeleid 
demonstreren. Men zou misschien kunnen opmerken: er is al 
genoeg over gezegd, maar ik meen, dat, zolang de catastrofe 
voortduurt, er niet gezwegen mag worden. 

Uit de stukken blijkt, dat de Minister moeite doet de Rege-
ring en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van de verantwoordelijkheid voor de huidige toestand vrij te 
pleiten. Zo zegt de Minister op blz. 2397 van de Handelingen 
van de Tweede Kamer, dat de taak van de Overheid ten aan-
zien van het onderwijs een secundaire taak is en dat de grote 
verantwoordelijkheid bij het volk ligt, dat daar in eerste instan-
tie de beslissing ligt en niet bij de Overheid. 

In de Memorie van Antwoord aan onze Kamer kom ik 
eveneens een aantal malen een dergelijke opvatting tegen. 
Op blz. 7 lees ik: 

„Er valt nog veel te organiseren en te verbeteren aan 
ons onderwijs, maar, het zij nogmaals opgemerkt, het is 
niet de wetgever alleen, die de meest wenselijke organisatie 
en verlangde verbeteringen van het onderwijs kan aan-
brengen.". 

En de Minister zegt verder: 
„Deze (dat is de wetgever) kan het raam aangeven, 

waarin, en de voorwaarden scheppen, waaronder die or-
ganisatie en verbeteringen tot stand kunnen komen.". 

De realisering van de voorgestane verbeteringen is in de 
eerste plaats de taak van de ouders, de organisaties, de do-
centen. 

Herhaaldelijk geeft de Minister deze opvattingen in zijn 
redevoering en de Memorie van Antwoord ten beste. Het 
klinkt misschien goed, maar het is volkomen misplaatst, in 
het bijzonder onder de huidige verhoudingen. 

Op blz. 4 verklaart de Minister, dat binnen de grenzen van 
de tegenwoordige onderwijswetten in het algemeen de moge-
lijkheid bestaat, dat het onderwijs zich vrijelijk kan ont-
plooien. Mijnheer de Voorzitter! Hoe kan de Minister het neer-
schrijven? Er is geen sprake van, dat het onderwijs zich vrije-
lijk kan ontplooien, want daarvoor zijn niet alleen wetten no-
dig, maar bovenal onderwijzers en scholen. En die zijn er nu 
juist te kort, en wel in ontstellende mate. 

In de Tweede Kamer zeide de Minister, dat het hem ver-
heugde, dat de heer Peters had gesteld, dat het de taak van de 
Overheid is de voorwaarden te scheppen, waarbij het onder-
wijs zich zo gunstig mogelijk kan ontwikkelen. En de Minister 
Iaat daarop volgen: 

„Zo heb ik mijn beleid in de afgelopen jaren ook ge-
zien.". 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, de eerste voorwaarde voor 
onderwijs is nogmaals: onderwijzers en scholen. 

Welnu, die voorwaarden heeft de Regering niet alleen niet 
vervuld, maar afgebroken. 

Ik wil één voorbeeld aanhalen uit de opvattingen van de 
Minister, waarmede hij zijn eigen beleid en dat van zijn voor-
gangers — hoewel onbedoeld — op de meest duidelijke wijze 
veroordeelt. De Minister stelt b.v. steeds, dat salarisverbete-
ring pas op de lange termijn uitwerkt. Ik ben het daarmede 
niet geheel eens, want een salarisverbetering zal zeker het weg-
vloeien van de onderwijzers remmen. Maar goed, natuurlijk 
werkt een salarisverbetering ook op lange termijn gunstig uit. 
Maar het onderwijzerstekort is niet van vandaag of gisteren. 
En wanneer dus gezegd wordt: salarisverbetering is een maat-
regel op langer zicht, dan moeten wij dus diegenen veroor-
delen, die in het verleden geweigerd hebben de onderwijzers-
salarissen op een doeltreffende wijze te verbeteren, dan moeten 
wij deze Minister veroordelen, die de beslissing ten aanzien 
van onderwijzerssalarissen ook op dit ogenblik steeds opnieuw 
uitstelt. Ik kom hier straks nog nader op terug. 

Aan de primaire voorwaarden voor goed onderwijs, nl. 
onderwijzers en scholen, heeft de Regering niets doeltreffends 
gedaan, het waren alleen lapmiddelen, en bovendien, de be-
dragen voor scholenbouw zijn zelfs nog verminderd. 

Zo zijn de feiten en dan irriteert het om in de stukken, die 
van de Minister uitgaan, steeds maar te lezen, dat in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijs 
bij het volk ligt, bij de ouders, bij de docenten, bij de organi-
saties. Op blz. 9 van de Memorie van Antwoord, waar het 
gaat over de salarissen, zegt de Minister, dat het onjuist is te 
menen, dat voldoende jongelui zich voor het onderwijs zullen 
melden als de salarissen maar hoog genoeg zijn. In dat verband 
merkt hij dan op, dat in dezen in zeer belangrijke mate beslis-
send is de vraag of er voldoende idealisme is en waardering 
voor het ambt van onderwijzer. Dat zegt de Minister, terwijl 
juist door het idealisme van duizenden oudere en jongere leer-
krachten er nog zoveel bij het onderwijs gebeurt. Dat zegt de 
Minister, die zijn waardering voor het onderwijs had moeten 
laten blijken door sneller de salarissen te verhogen en er geen 
genoegen mee te nemen, dat er minder geld voor de bouw van 
scholen wordt uitgetrokken. In 1938 werd 20 % van de Rijks-
begroting voor Onderwijs uitgetrokken. Daarvóór was het 
hoger. In de laatste jaren is dat cijfer ongeveer 10 % en nu on-
geveer 12,5 %. Het is interessant om daarnaast de stijging van 
de oorlogsbegroting van de laatste vijf jaar te leggen. 

Na deze min of meer algemene beschouwing wil ik wat uit-
voeriger spreken over het tekort aan onderwijzers en de te 
grote klassen. Wij lezen in de Memorie van Antwoord op blz. 
9, dat na het schooljaar 1956/1957 het ergste geleden zal zijn. 
Dat zal iedereen willen aannemen, want erger dan in 1956/1957 
kan het menselijkerwijs gesproken niet. Wij wisten allemaal, 
dat 1956/1957 het jaar zou zijn, waarin de nood zijn toppunt 
zal hebben bereikt. 

Ons geacht medelid, de heer Derksen, schreef in het „Katho-
lieke Schoolblad" van 7 januari van dit jaar: 

„De klassen zullen in 1956 een grootte bereiken, die zij 
zelfs in de meest ongelukkige tijd nog nooit hebben ge-
had.". 

Het is dus wel een zeer schrale troost om nu in de Memorie 
van Antwoord te lezen, dat na 1956/1957 het ergste leed ge-
leden is. Er blijft echter nog genoeg leed over om te lijden. 

In het schooljaar 1954/1955 — ik meen, dat dat het laatste 
jaar is, waarover de cijfers bekend zijn — zaten op een totaal 
van 1400 000 leerlingen op de lagere school er meer dan 
630 000 in klassen van 40 of meer leerlingen (dat is 45 pet.), 
70 000 leerlingen zaten in klassen van 50 of meer leerlingen, 
en 10 000 in klassen van 55, 60 of meer kinderen. Ik wees er 
al op, dat de Minister in de Memorie van Antwoord zegt, dat 
in zeer belangrijke mate beslissend is — dus niet gewoon be-
slissend, maar in zeer belangrijke mate beslissend — of er wel 
voldoende idealisme opgebracht wordt. Ik voel dat als een be-
schuldiging van de kant van de Minister en wil daarom een 
voorbeeld geven, dat met vele andere kan worden aangevuld. 

In Gelderland, in een klein plaatsje, is een jonge onder-
wijzer, nog geen 30 jaar oud. Hij is getrouwd en heeft kinderen. 
Hij staat 5 jaar voor de klas en hij heeft nog nooit een klas 
gehad met minder dan 50 leerlingen. Hij probeert voor de 
hoofdakte te studeren. Ondanks zijn jeugd is hij nu reeds een 
jaar overwerkt geweest. Zo zijn de voorwaarden, die geschapen 
zijn. Het betreft hier jonge mensen, die aan het begin van de 
praktijk staan; die nog moeten leren met kinderen om te gaan. 
Na vijf jaar zijn zij al gedwongen, een jaar rust te houden. Zij 
proberen in hun idealisme nog de hoofdakte te halen. Maar 
ze staan voor een overvolle klas voor een onmogelijke taak. 
Ze missen de rust om zich te verdiepen in de problemen, die 
zich voordoen. Voor de oudere leerkrachten is er geen enkel 
perspectief. Zij hebben hun idealen over goed onderwijs. Zij 
hadden die al in de jaren van de crisis, maar zij zien ze nu 
onder het bewind van de na-oorlogse Kabinetten, onder het 
bewind van de na-oorlogse Ministers van Onderwijs, Kunsten 
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en Wetenschappen, in rook opgaan. Zij zullen het niet meer 
medemaken, dat hun idealen worden verwezenlijkt. 

Voor de leerkrachten op het platteland is het, zo mogelijk, 
nog erger. Daar zitten immers op de 2- en 3-mansscholen de 
kinderen van een verschillend leerjaar in dezelfde klas. 

In alle mogelijke redevoeringen en artikelen is de onmoge-
lijke toestand geschilderd, waaronder de onderwijzers het on-
derwijs geven en de leerlingen het onderwijs ontvangen. Ik wil 
niet proberen dit ook te doen; de lengte van de rede van de 
Minister, die hij in de Tweede Kamer heeft gehouden, zou nog 
te kort schieten om alle verdrietigheden te schilderen. Ik heb 
slechts een enkel voorbeeld willen geven tegenover de droge, 
koude formulering in de Memorie van Antwoord, dat wij na 
1956/1957 het ergste alweer gehad hebben. 

Daar komt bij, Mijnheer de Voorzitter, dat inmiddels is ver-
schenen het rapport over de verlaging van de leerlingenschaal 
bij het lager onderwijs. Wij lezen daarin, dat de commissie op 
grond van een prognose van de beschikbare leerkrachten tot 
de conclusie is gekomen, dat pas in het jaar 1962 een begin 
kan worden gemaakt met de verlaging van de leerlingenschaal. 
Over zes jaar dus een begin met de verlaging van de leerlingen-
schaal. De vraag is evenwel, Mijnheer de Voorzitter, of er dan 
voldoende schoolgebouwen zullen zijn — ik kom daarop straks 
nog terug. Bovendien heeft de commissie geen rekening ge-
houden met een verlenging van de leerplicht, hoewel zo goed 
als iedereen het erover eens is, dat een verlenging van de leer-
plicht binnen afzienbare tijd gewenst en noodzakelijk is. 

En wanneer er dus in de Memorie van Antwoord wordt ge-
zegd: na 1956/1957 zit het ergste er weer op, dan moeten wij 
terdege beseffen, dat de omstandigheden op het ogenblik ab-
normaal zijn en de cijfers over wat thans het onderwijzers-
tekort wordt genoemd gunstig beïnvloeden. 

Zolang er nog geen verlaging van de leerlingenschaal is, 
zolang verder de verlenging van de leerplicht zelf niet tot stand 
is gekomen, zolang, Mijnheer de Voorzitter, zal er een tekort 
aan onderwijzers zijn, met al zijn ellendige gevolgen voor de 
leerlingen, voor de leerkrachten, voor het onderwijs. En het 
is dan ook beslist veel te mooi voorgesteld, wanneer de Mi-
nister in de Tweede Kamer zegt (blz. 2403 van de Hande-
lingen): 

„dat het hopelijk in 1959 zo zal zijn, dat wij voor het 
lager onderwijs door het onderwijzerstekort heen zijn.". 

Dat is zeer beslist in strijd met de feiten en met de „voor-
waarden", om de schone woorden van de Memorie van Ant-
woord te gebruiken, „waarbinnen het onderwijs zich vrijelijk 
kan ontplooien". 

Mijnheer de Voorzitter! Tot zover mijn opmerkingen over 
het onderwijzerstekort. Ik heb mijn aandacht in het bijzonder 
geconcentreerd op het tekort bij het lager onderwijs. Zo zou 
er ook zeer veel te zeggen zijn over het tekort bij het voort-
gezet onderwijs. 

Nu schrijft de Minister in de Memorie van Antwoord op 
blz. 9, dat de bestrijding van het docententekort met alle mid-
delen zal worden voortgezet. Dat zou inderdaad nodig zijn. Ik 
zou daarom nogmaals willen vragen, of de Minister niet van 
mening is, dat het vrijstellen van de militaire dienst ook een 
middel is. Natuurlijk is dit een middel om het onderwijzers-
tekort te bestrijden. Wanneer de Minister werkelijk meent, wat 
hij schrijft, nl. dat hij met alle middelen de bestrijding van het 
tekort wil voortzetten, dan moeten ook alle middelen, zonder 
uitzondering, worden toegepast. De Minister geeft toe (ik citeer 
de Handelingen van de Tweede Kamer), dat voor de jaren 
1957 en 1958 de vrijstelling van de militaire dienst zonder enige 
twijfel een maatregel zal zijn, die een belangrijke verlichting 
zou kunnen betekenen en misschien zelfs het tekort aan onder-
wijzers één of twee jaar eerder zou kunnen opheffen. 

Zonder enige twijfel dus, Mijnheer de Voorzitter, een zeer 
belangrijk middel. Evenwel, waar de Minister op blz. 9 van de 
Memorie van Antwoord schrijft over de strijd met alle mid-
delen, spreekt hij zich zelf op blz. 10 tegen door te zeggen, 

dat voor de kadervorming in het leger de onderwijzers niet 
permanent kunnen worden gemist. In de Tweede Kamer is 
zeer sterk voor vrijstelling van militaire dienst gepleit van ver-
schillende kanten. De heer Lucas vertaalde een mededeling van 
Minister Cals over zijn overleg met Minister Staf aldus: liever 
de onderwijsverslechtering dan een vermindering van het kader. 
Inderdaad, de heer Lucas slaat de spijker op zijn kop. Terwijl 
alle gezond denkende mensen van mening zijn, dat het gevaar 
voor een onmiddellijke oorlog is verminderd, terwijl de Sovjet-
Unie bijna 2 miljoen soldaten naar huis stuurt, terwijl de part-
ners in de N.A.V.O. op alle mogelijke manieren aan hun 
N.A.V.O.-verplichtingen proberen te ontkomen, geldt voor de 
Nederlandse Regering nog altijd het principe: Eerst Minister 
Staf en dan nog eens Minister Staf en dan pas het onderwijs. 
Ik meen, dat een uitspraak van de Kamer om onderwijzers van 
militaire dienst vrij te stellen onder de huidige omstandigheden 
volkomen op haar plaats zou zijn. 

Een ander middel — het belangrijkste middel — om het 
onderwijzerstekort te bestrijden, is de verhoging van de salaris-
sen. Ik ben het volkomen eens met de heer Van Sleen, die zeide: 
Pak het kwaad in zijn wortel aan; geef de onderwijzers een 
loon overeenkomstig de waarde van hun arbeid. Het is alleen 
maar jammer, dat de Ministers-partijgenoten van de heer Van 
Sleen er blijkbaar anders over denken. De Minister heeft in de 
Tweede Kamer medegedeeld, dat de verhoging van de salaris-
sen, zoals de A.N.O.F. heeft voorgesteld, op een bedrag van 
70 miljoen komt. Daar koopt men nog geen 20 straaljagers 
voor en die vallen na verloop van tijd te pletter. Is de be-
sJrijding van het onderwijzerstekort, is het beëindigen van de 
onderwaardering van het onderwijzersambt niet meer waard 
dan een handjevol straaljagers? Maar, zegt Minister Cals, de 
voorstellen van de A.N.O.F. komen neer op een gemiddelde 
loonsverhoging van 30 pet. Ik vind dat voor de onderwijzers 
niet te veel. De Ministers en de Kamerleden hebben enige jaren 
geleden ook een salarisverhoging van 25 tot 30 pet. ontvangen. 
Ik wil over deze salariskwestie gaarne nog wat meer zeggen, en 
wel om deze reden. Op 19 oktober 1954 — dat is dus al ge-
ruime tijd geleden — zeide Minister Cals in deze Kamer: Ik 
zou het toejuichen, wanneer ik de onderwijzers, die in een zo 
moeilijke situatie verkeren, een hoger salaris zou kunnen doen 
toekomen. Wij zijn nu echter 20 maanden verder en de 
Minister heeft nog niet kunnen juichen . 

Minister Cals heeft verder in februari 1955 aan de Tweede 
Kamer medegedeeld, dat een maatregel tot verbetering van de 
salariëring van het ondervviizerskorps op korte termijn ge-
nomen moest worden. Op korte termijn! Maar sinds februari 
1955 zijn al weer 16 maanden verstreken en de maatregel is dus 
noch op korte termijn, noch op lange termijn genomen. 

Op 21 juni 1955 zei de Minister in onze Kamer: 
„Hiermede wil ik echter niet te kennen geven, dat de 

salarissen bij het g.l.o. en v.g.l.o. niet voor een herziening 
in aanmerking kunnen komen.". 

Verder merkte de Minister op: 
„Ik kan er thans ook weinig over zeggen, doordat deze 

kwestie aanhangig is bij het georganiseerd overleg, en ik 
moet dus, zoals gewoonlijk, volstaan met de bekende zin-
snede, dat dit de volle aandacht heeft van de Regering en 
dat getracht wordt, het overleg zo spoedig mogelijk tot 
resultaten te doen leiden.". 

Wij leven nu bijna een jaar later en nu lezen wij in de 
Memorie van Antwoord bijna woordelijk hetzelfde. 

Op blz. 10 schrijft de Minister namelijk: 
„De ondergetekende meent, nu de salarissen van de 

onderwijzers in de bijzonders commissie van georganiseerd 
overleg een punt van overleg uitmaken, op dit ogenblik 
niet nader op dit vraagstuk te moeten ingaan.". 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien deze uitspraken van de 
Minister in de loop van de laatste twee jaren, die dus wel 
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spreken van grote aandacht, maar die voor de onderwijzers tot 
nu toe nog steeds niets hebben opgeleverd, meen ik, dat de 
Kamer vandaag tot plicht heeft haar grote instemming uit te 
spreken over de gang van zaken ten aanzien van de onder-
wijzerssalarissen en met kracht erop aan te dringen, dat geen 
dag langer met de verbetering wordt gewacht. 

Het ziet er naar uit, dat de Minister deze zaak uitsmeert tot 
het nieuwe Kabinet, en dan kan het spel van voren af aan be-
ginnen. 

In de Memorie van Antwoord lezen wij, dat de voorstelling 
van zaken, dat het overleg over de onderwijzerssalarissen reeds 
twee jaar zou hebben geduurd, niet in overeenstemming is met 
de feiten. Wanneer de Minister hiermede bedoelt te zeggen, 
dat de onderhandelingen over de onderwijzerssalarissen feite-
lijk nog beginnen moeten, dan ben ik dat met hem eens. Maar 
dat is dan niet de schuld van de onderwijzersorganisaties. Dat 
is de schuld van de Minister. Immers, op 1 april 1954 heeft 
de A.N.O.F. haar voorstellen ingediend. De A.N.O.F. heeft 
daarop op 26 april 1954 een korte schriftelijke toelichting ge-
geven. Zij heeft te kennen gegeven, dat zij geen schriftelijk, 
maar mondeling overleg wenst. Voor zover mij bekend is, heeft 
de voorzitter van de Bijzondere Commissie geen vergadering 
belegd. Wanneer dat gebeurd was, had de Minister net zoveel 
toelichting kunnen krijgen, als hij had willen hebben. 

Van die behoefte aan een uitvoerige toelichting is echter 
niet gebleken. Immers, de Regering wist het zonder die toe-
lichting ook wel. Op een vraag mijnerzijds in de zitting van 
12 oktober 1954 antwoordde de Minister een weck later, dat 
de voorstellen van de A.N.O.F. door de Regering niet in gun-
stige overweging waren genomen. Over een behoefte aan een 
uitvoerige toelichting werd niet gerept. 

In februari 1955 is die toelichting gekomen. Zij kon — voor 
zover ik weet — niet eerder worden gegeven, omdat pas in 
het begin van 1955 uitgebreid in het georganiseerd overleg 
over de salarissen werd gesproken. Nu zegt de Minister op 
blz. 2459 van de Handelingen van de Tweede Kamer, dat de 
voorstellen van de A.N.O.F. tot februari 1955 niet behoorlijk 
waren toegelicht. Dat wil dus zeggen, dat de Minister van 
mening is, dat die voorstellen in februari 1955 wel behoorlijk 
werden toegelicht.. Maar, Mijnheer de Voorzitter, de Regering 
heeft ondanks deze behoorlijke toelichting opnieuw een jaar 
nodig gehad om tot de conclusie te komen, dat ook nog eens 
een aantal ambtenaren voorlichting zou moeten geven. Een 
jaar heeft daar dus tussen gezeten. Dat is naar mijn mening 
geen ernstig overleg. 

Op 14 februari 1956 deelde de Minister aan de Tweede 
Kamer mede, dat de deskundige ambtenaren binnen een maand 
met hun rapport klaar zouden zijn. Dat moest dus vóór 14 
maart zijn. Inmiddels vernemen wij uit de Memorie van Ant-
woord, dat het alweer tot 4 mei heeft geduurd, voordat dit 
rapport aan de leden van de Bijzondere Commissie voor Ge-
organiseerd Overleg voor het Lager Onderwijs is toegezonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga verder niet in op de argumen-
tatie van de Minister, dat de voorstellen van de A.N.O.F. niet 
redelijk zouden zijn. De organisaties zullen de Minister wel 
van repliek dienen. 

Volgens de bewindsman (dat blijkt uit de Handelingen van 
de Tweede Kamer, blz. 2386) weten de organisaties, wat de 
Minister een redelijk salaris acht. Bijna 100 bladzijden verder 
in diezelfde Handelingen lees ik echter weer iets anders, waar 
de Minister nl. zegt: 

„Ik ben er echter niet in geslaagd een zodanig voorstel 
op te stellen, dat ik kon zeggen: dit en dat is nu bepaald 
waarop de onderwijzers recht hebben.". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou graag van de Minister ver-
nemen, welke van de twee bladzijden van de Handelingen ik 
moet geloven. 

De heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen: Beide! 

De heer Geugjes: Mijnheer de Voorzitter! Misschien wil de 
Minister dan zo vriendelijk zijn straks te vertellen, hoe men 
twee aan elkaar tegengestelde dingen tegelijk kan geloven. 

In de Memorie van Antwoord, die verleden jaar aan onze 
Kamer over dit begrotingshoofdstuk werd uitgebracht, schreef 
de Minister, dat: 

„als eerste eisen voor goed onderwijs gelden, dat de 
leerkrachten een behoorlijke bezoldiging ontvangen.". 

De voorstellen, waar wij tot nu toe over spreken, zijn de 
voorstellen van de A.N.O.F. De Minister vindt die voorstellen 
niet redelijk, maar waar zijn dan de behoorlijke voorstellen 
van de Regering? 

Als de salarisverbetering pas op lange termijn uitwerkt, wan-
neer als eerste eis voor goed onderwijs een behoorlijke bezol-
diging geldt, als de Minister tot taak heeft, de voorwaarden voor 
goed onderwijs te scheppen (Mijnheer de Voorzitter, u ziet, 
dat ik steeds de Minister citeer), als dit alles zo is, dan is het 
uitblijven van elk initiatief van de Minister om de salarissen 
behoorlijk te verhogen, dan is het oplappen en het leggen van 
noodverbanden, onder druk overigens van de steeds groeiende 
ontevredenheid, de scherpste veroordeling van het beleid van 
de Minister en van dat van diens partijgenoten-voorgangers. 

Het is te hopen, Mijnheer de Voorzitter, dat in deze Kamer 
door alle fracties het „tot hier en niet verder" zal worden uit-
gesproken en dat de onderwijzers nu eindelijk te horen zullen 
krijgen, dat hun salarissen ook inderdaad herzien zullen worden. 

Wanneer de Regering doorgaat op de weg, die nu al jaren 
wordt gegaan, dan zal het middel van de actie de enige weg 
zijn, die de onderwijzers nog openstaat. Zij zullen dat middel 
dan moeten hanteren om in het belang van het onderwijs een 
behoorlijke bezoldiging af te dwingen. 

De Twentse en Utrechtse afdelingen van de R.-K. Onder-
wijzersvereniging „St.-Lebuïnus" hebben er reeds openlijk van 
gesproken om door middel van een openbare actie kracht bij te 
zetten aan hun salariseisen. Ons geacht medelid de heer Derksen 
heeft in zijn kwaliteit van voorzitter van het Katholiek Onder-
wijzersverbond nog niet zolang geleden zeer ernstige woorden 
gesproken. Hij zei: 

„Overleg tussen regering en organisaties is een buiten-
gewoon groot goed, dat wij niet op een of andere wijze 
willen prijsgeven, zolang er op deze wijze iets te bereiken 
zal zijn.". 

Ik onderstreep de woorden „zolang er op deze wijze iets te 
bereiken zal zijn". 

„Dit laatste voegen wij er uitdrukkelijk bij", zegt de 
heer Derksen. „Is de Regering niet van plan, dit overleg op 
redelijke basis uit te voeren, dan zal het uitermate moeilijk 
zijn voor de besturen van de organisaties, doof te blijven 
voor de steeds sterker wordende geluiden uit onze leden-
kring, die menen, dat de vooroorlogse methoden toch nog 
beter waren dan dit trage overleg.". 

De heer Lootsma, de voorzitter van de Nederlandse Onder-
wijzersbond, verklaarde: 

„Is het een wonder, dat de leden weer terug willen 
grijpen naar vooroorlogse actiemiddelen?" 

Dat is geen wonder. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is een wonder, dat dit nog steeds 

niet is gebeurd. 
Ik kom nu tot een ander belangrijk punt, nl. de scholenbouw. 
Mevrouw Fortanier-De Wit heeft hieromtrent in de Tweede 

Kamer een motie ingediend. 
De gang van zaken met betrekking tot de scholenbouw is 

afschuwelijk. Terwijl er al jarenlang in het Parlement en daar-
buiten over de te grote klassen en het grote gebrek aan 
scholen wordt gesproken, is het toch kunnen gebeuren, dat er 
in 1954 20 pet. en in 1955 18 pet. van het bedrag, dat op de 
begroting voor de bouw van scholen was uitgetrokken, niet is 
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gerealiseerd. De grote nood aan scholen leidt in de praktijk tot 
wantoestanden als b.v. in Winschoten voorkomen. In deze ge-
meente is een u.l.o.-school, waarvan een gedeelte 25 jaar ge-
leden reeds als onderwijsinrichting is afgekeurd. Ondanks de 
grote nood groeit het bedrag, dat op de Rijksbegroting voor de 
scholenbouw is uitgetrokken, als een koeiestaart. In 1954 was 
hiervoor 140 miljoen, in 1955 135 miljoen en in 1956 115 
miljoen uitgetrokken. In 1954 en 1955 is dus in totaal 53 
miljoen niet gebruikt. Wanneer Minister Staf dit overkomt, dan 
komen de ongebruikte miljoenen in een spaarpotje voor de 
volgende jaren, maar voor de scholenbouw is dat niet het 
geval. Er is een tekort aan bouwvakarbeiders, zegt de Regering 
dan, maar zij gaat even zo vrolijk door met de emigratie van 
vaklieden aan te moedigen. 

Ook moet men de militaire dienst niet vergeten. De bouw-
vakarbeiders moeten 18 maanden of meer in dienst. Maar in 
een interview, gepubliceerd in de „Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant" van 18 februari van dit jaar, lees ik, dat Minister Staf 
het volgende heeft gezegd: 

„De mensen kunnen in 1 jaar worden opgeleid, ook 
bijvoorbeeld een specialist als een radar-monteur. Toch 
moet hij nog 8 a 9 maanden in dienst blijven, alleen om 
te zorgen, dat wij paraat zijn; ". 

„Ik geef toe", zegt Minister Staf, „dat dit zogenaamde spelen 
voor schildwacht vervelend werk is"; de Minister geeft ook toe, 
dat de militairen gedurende een paar maanden eigenlijk weinig 
te doen hebben. 

Ook de militairen, die bouwvakarbeider zijn, lopen 8 a 9 
maanden niets te doen. Nederland is paraat, omdat zij niets te 
doen hebben en intussen loopt de scholenbouw hopeloos vast 
en wordt ons onderwijs ondermijnd. 

In de Memorie van Antwoord zegt de Minister, dat er in 
de komende jaren ongeveer 235 miljoen per jaar nodig zal zijn 
voor de scholenbouw. Hij laat er echter op volgen, dat dit 
volume onmogelijk beschikbaar kan worden gesteld. Daar zit-
ten wij dus met het prachtige rapport over de verlaging van 
de leerlingenschaal. Als de Minister zegt, dat er niet voldoende 
gebouwd wordt, dan komen er ook niet voldoende klaslokalen 
en dan komt er van de verlaging van de leerlingenschaal ook 
niets terecht. Later in de Memorie van Antwoord komen wij 
het onderwerp „bouwen" nog eens tegen, als de Minister een 
uiteenzetting geeft over het nijverheidsonderwijs. Ook daar 
geeft de Minister aan hoeveel er wel gebouwd moet worden, 
maar hij laat er geen twijfel over bestaan, dat het programma 
niet zal worden verwezenlijkt. 

Over de gevolgen voor de verdere industrialisatie in ons land 
zal ik nu maar niet uitweiden. 

Hoe men het ook stelt, Mijnheer de Voorzitter, wij komen 
steeds weer op hetzelfde terug: Voor deze Regering is het on-
derwijs de sluitpost. Liever lanterfanten in dienst dan scholen 
bouwen. Liever emigreren dan proberen de bouwvakarbeiders 
hier te houden. Liever verslechtering van het onderwijs dan 
dat de onderwijzers vrijgesteld worden van militaire dienst. 

Het wordt inderdaad hoog tijd, dat deze Regering aftreedt 
en dat de politiek, die zij gevoerd heeft, eens en voor altijd ver-
dwijnt. Terwijl de N.A.V.O. in al haar voegen kraakt en voor 
iedereen het fiasco van de politiek van sterk maken duidelijk 
is, toont de Nederlandse Regering zich N.A.V.O.-gezinder dan 
de heer Dullcs. Wij moeten paraat zijn, wij moeten meer uit-
geven voor oorlog, zeide Minister Staf twee maanden geleden 
in deze Kamer, maar ondertussen wordt de veerkracht van ons 
volk ondermijnd door de kanker van een ontzettende woning-
nood, van een even ontzettende scholennood, van een onder-
wijsramp en wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over 
de vraag wat erger is: geen scholen of geen woningen. 

Mijnheer de Voorzitter! Terwijl zelfs het Amerikaanse Con-
gres 24 keer applaudisseert, als Sóekarno verklaart: Nederland 
houdt een deel van de Republiek Indonesia bezet, gaat ondanks 
alles de Nederlandse Regering door een miljoenen verslindend 
militair apparaat op Nieuw-Guinea op de been te houden. 

Dat heeft met kolonialisme niets te maken, zegt de Regering. 
Met onderwijs ook niet, hoor ik de Minister zeggen. Volgens 
de Regering is dat geld nodig om de Papoea te onderwijzen en 
op te voeden. Maar 70 miljoen voor de Nederlandse opvoeders 
in Nederland zelf kan er niet af. En dat heeft met onderwijs 
alles te maken. 

Dit, Mijnheer de Voorzitter, zijn de belangrijkste opmer-
kingen, die ik over het onderwijs wilde maken. Het leek onze 
fractie, nu wij aan het einde van deze Regeringsperiode staan, 
het beste om een aantal van de hoofdzaken naar voren te 
brengen en te trachten te bevorderen, dat het debat op de 
grondvraagstukken wordt geconcentreerd. Er zijn natuurlijk nog 
vele andere belangrijke kwesties, die ik eigenlijk aan de orde 
had willen stellen, maar ik doe dit ook daarom niet, omdat 
veel van wat daarover in het Voorlopig Verslag en in de 
Tweede Kamer is opgemerkt mijn instemming heeft. Ik laat 
dus vandaag o.a. rusten vraagstukken als de uitwerking van de 
wet op het kleuteronderwijs, de kwesties, die rijzen bij be-
noemingen van voorstanders van het bijzonder onderwijs op 
belangrijke posten bij het openbaar onderwijs, de samenstelling 
van de Onderwijsraad, vraagstukken inzake de reorganisatie 
van het onderwijsstelsel en een aantal detailproblemen bij het 
technisch, het voorbereidend hoger en het middelbaar onderwijs. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans aan het slot van mijn 
beschouwingen, dat gaat over afdeling 8, de radio, meer in hef 
bijzonder over de zendtijd. Verleden jaar heb ik over deze 
kwestie gesproken en de Minister antwoordde toen, dat de 
gedachte, enkele keren per jaar uitzendingen van de politieke 
partijen mogelijk te maken, zeer ernstige overweging waard 
was. Deze kwestie was nog in studie, zeide hij, en — ik citeer 
letterlijk — 

„de mogelijkheid van communistische uitzendingen 
wordt mede in die studie betrokken.". 

Wat is er nu uit die studie te voorschijn gekomen? Dit, 
Mijnheer de Voorzitter: de C.P.N, krijgt van de Minister geen 
zendtijd, omdat, zoals de Minister dat in de Tweede Kamer uit-
drukte, de C.P.N, de volksvrijheden ondermijnt. 

Wij hebben onmiddellijk in het Voorlopig Verslag laten op-
nemen de vraag: waar en wanneer heeft de C.P.N, de volks-
vrijheden ondermijnd? 

Mijnheer de Voorzitter! Al zou u duizend keer de Memorie 
van Antwoord overlezen, het antwoord op deze vraag is de 
Minister schuldig gebleven. De Minister heeft niet waar ge-
maakt zijn beschuldiging, dat de C.P.N, de volksvrijheden 
ondermijnt. Dit siert deze Minister niet. 

Wij hebben in het Voorlopig Verslag ook nog enkele an-
dere vragen gesteld. Wij hebben de Minister de vraag gesteld, 
of deze het niet tot de volksvrijheden acht te behoren, dat de 
Nederlanders naar de radio kunnen luisteren, kranten kunnen 
lezen, en het recht hebben zich te verenigen. Oo deze vragen 
is de Minister het antwoord niet schuldig gebleven. Ik lees op 
blz. 18 van de Memorie van Antwoord: 

„De vervolgens gestelde vragen, of de ondergetekende 
het niet acht tot de volksvrijheden te behoren, dat de 
Nederlanders naar de radio kunnen luisteren, kranten 
kunnen lezen en het recht hebben zich te verenigen, be-
antwoordt hij bevestigend.". 

Mijnheer de Voorzitter! Wij weten dus nu, wat er onder an-
dere tot de volksvrijheden behoort. Mag ik dan nu een klein 
gedeelte voorlezen uit een bepaald geschrift? Ik lees daar: 

„Wij blijven daarom van oordeel, dat het voor een 
katholiek ongeoorloofd is lid te zijn van socialistische 
verenigingen, zoals het N.V.V. en de daarbij aangesloten 
organisaties, of regelmatig socialistische vergaderingen te 
bezoeken, regelmatig de socialistische pers te lezen of regel-
matig de V.A.R.A. te beluisteren.". 

Daar gaan dus de volksvrijheden van de Minister. Dit ci-
taat is, zoals bekend, niet uit e^n geschrift van de C.P.N., 
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maar uit het mandement van de bisschoppen. Ik laat het maar 
de Grondwet te citeren, die de heer Romme, bij gebrek aan 
beter werk, tijdens de oorlog heeft gewrocht. 

„De C.P.N, ondermijnt de volksvrijheden". Daarom alleen 
zendtijd aan hen, die de volksvrijheden beschermen als hun 
oogappel. Daarom zendtijd aan de Nederlandse Oppositie 
Unie, aan Galliard, aan de resten van de Mussertbeweging, 
aan de neo-fascisten, aan de vrienden van de Franse neo-
fascist Poujade. De aanvoerder van de lijst van de C.P.N., 
mijn partijgenoot Wagenaar, is onderscheiden door President 
Eisenhower wegens zijn strijd in 1940—1945 voor de vrijheden 
van ons volk. Kandidaten van onze lijst voor de Tweede 
Kamer zaten in de concentratiekampen. Mijnheer Galliard, 
lid van de Duitse N.S.K.K., die tijdens de bezetting het noor-
delijk platteland terroriseerde, is ter dood veroordeeld, niet 
door de bezetters, maar door de illegaliteit in Friesland. Ik 
feliciteer de Minister met zijn vermogen om scherp te onder-
scheiden tussen degenen, bij wie de volksvrijheden wèl, en de-
genen, bij wie ze niet in goede handen zijn. 

De heer Burger van de P.v.d.A. heeft onlangs gesproken over 
de bedreiging van de democratie van de zijde der K.V.P. Wel-
nu, Minister Cals heeft die bedreiging ten uitvoer gebracht. De 
Minister grijpt in in de verkiezingscampagne! De Minister geeft 
toe, dat de radio een van de middelen is, waardoor grote 
groepen van de bevolking bereikt kunnen worden. Dat middel 
geeft hij aan de resten van de N.S.B, en onthoudt hij aan ons, 
vanwege de democratie! Wat de Minister hier doet, is een 
voortzetting van alle andere sabotagemethoden — Mijnheer de 
Voorzitter, ik gebruik het woord van de Minister-President —, 
die van de zijde van de K.V.P. worden toegepast en gestimu-
leerd. Dit is een doortrekking van het pamflet O 56. De radio-
afdrijving is de kroon op het werk van de zaalafdrijving. Het 
dichtdraaien van de luidsprekers is de voortzetting van het 
doorsnijden van elektriciteitskabels in Roermond en het gooien 
van stinkbommen in Venlo. Zelfs in Amsterdam-oost heeft 
ds. Buskcs een protestvergadering moeten houden, omdat de 
K.V.P. zich daar overgeeft aan het afdrijven van zalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het orgaan van de P.v.d.A. „Het 
Vrije Volk", heeft letterlijk geschreven over „het gore pamflet 
O 56", over de miserabele houding van de K.V.P.-leiders, over 
het feit, dat de democratie op het spel staat, over de straat-
schenderij onder leiding van de K.V.P. Allemaal volkomen 
juist geschreven, Mijnheer de Voorzitter, maar het blijven 
woorden, wanneer leden van de P.v.d.A. in deze Kamer zouden 
zwijgen over datgene, wat thans met de verdeling van de zend-
tijd is gebeurd. Ik wil een beroep doen op leden van deze 
Kamer om dit zendtijdschandaal te veroordelen. 

De heer Algra heeft ongeveer vier weken geleden hier ge-
zegd: Het Nederlandse volk heeft er recht op, de mening van 
de C.P.N, te vernemen. Ik hoop, dat de heer Algra de conse-
quentie uit deze woorden zal trekken en ervoor zal opkomen, 
dat ook wij de middelen krijgen, zoals de andere partijen, om 
onze mening te verkondigen. Verschillende politieke partijen 
staan al jaar en dag hun propaganda voor de radio te bedrijven, 
o.a. de partij van de Minister. Het gehele Nederlandse radio-
apparaat met een paar miljoen ontvangtoestellen staat in hun 
dienst. Allen, ook de communisten — daarvoor zijn zij goed — 
mogen elke maand voor hun toestel een gulden belasting be-
talen. 

De C.P.N, is een partij, die in volledige overeenstemming 
met de wetten van ons land bestaat, in het Parlement vertegen-
woordigd is en deelneemt aan de verkiezingen, of Minister Cals 
dit prettig vindt of niet. Wat de Minister doet, is onze propa-
gandamogelijkheden beknotten. Hij ontneemt onze partij een 
groot stuk overtuigingsarbeid en poogt daarmede onze partij te 
hinderen in het winnen van stemmen. Dit is angst voor de kracht 
van onze argumenten. Dit is discriminatie van de ergste soort. 
Dit is ondermijning van de volksvrijheden. Wij hopen, dat ook 
andere Kamerleden hiertegen hun stem zullen verheffen. 

De heer Algra: Mijnheer de President! De geachte afgevaar-
digde, die mij op dit spreekgestoelte voorafging, heeft af en toe 

Algra 
als tussenzin gezegd: „ik citeer letterlijk". Ik wil even vast-
stellen, dat hij ten opzichte van wat ik hier heel kortgeleden 
heb gezegd, zeer onvolledig heeft geciteerd. Ik heb niet gezegd: 
Het Nederlandse volk heeft er recht op de mening van de 
communisten te weten, maar wel: Het Nederlandse volk heeft 
er, gezien wat in deze Kamer met een motie over de behande-
ling van de Nederlandse gevangenen in Indonesië is gebeurd, 
recht op, dat het weet, hoe de communisten denken over het 
proces-Jungschlager. Dit is dus zeer toegespitst op een bepaald 
punt. Daarom geloof ik, dat, wanneer de geachte afgevaardigde 
zegt: Wij moeten, zo nodig, voor de radio onze mening laten 
horen; dat zullen wij ook doen, wanneer wij de gelegenheid 
daartoe krijgen, mijnerzijds de vraag mag worden gesteld: be-
tekent dit — en in het verband, waarin mijn opmerking is 
aangehaald, kan het moeilijk wat anders betekenen —, dat de 
communistische partij dan wel in staat en bereid zou zijn aan 
het Nederlandse volk te zeggen, hoe zij denkt over het proces-
Jungschlager? Daartoe was zij in deze Kamer niet in staat en 
bereid. Met een stroom van woorden probeerde men eraan te 
ontkomen, toen het dringend noodzakelijk leek er iets van te 
zeggen. Mijnheer de President, dit is een opmerking vooraf. Ik 
zal mij verder bepalen tot de begroting van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. 

Dan had ik eigenlijk — zo was mijn aanvankelijke bedoeling 
— een klein aperitief, maar de Minister heeft in de laatste 
minuten een nota ter verbetering van een misstelling in de 
Memorie van Antwoord doen ronddelen, waardoor mij de 
kans is ontgaan iets te zeggen over de resultaten van het reken-
onderwijs in deze tijd. De Minister zal zelf deze nota ter ver-
betering ook reeds cp de Ministerstafel hebben gevonden. In-
tussen wil ik naar aanleiding van de kwestie van het mede-
delingenblad toch nog een drietal vragen stellen. 

De Minister heeft ons medegedeeld, dat de kosten kunnen 
worden geraamd op f 45 000 per jaar. Mijn eerste vraag is nu: 
zijn dat alle kosten, ook de kosten van de redactionele arbeid 
en alles, wat daarmede samenhangt, of zijn dit alleen de druk-
kosten, de papierkosten, de verzendkosten, enz? 

In de tweede plaats deze vraag: is de Minister het niet met 
mij eens, dat men een blad als dit zo mogelijk heel zakelijk 
moet houden, zodat men zich beperkt tot mededelingen met 
betrekking tot wat erop het Departement gebeurt en dat men 
een zekere soberheid moet betrachten in het afdrukken van 
alle installatieredevoeringen en openingsredevoeringen, die zo-
wel door de Minister en de Staatssecretaris als door verschil-
lende andere autoriteiten worden gehouden? 

In de derde plaats zou ik willen vragen: Is het billijk, dat de 
geabonneerden maar ongeveer 36, 37 pet. van de kostprijs als 
abonnementsgeld betalen? 

Ik heb nog een ander puntje, dat ik als inleiding tot mijn 
beschouwingen ter sprake zou willen brengen — de Staats-
secretaris weet ervan — nl. een circulaire, die door de Staats-
secretaris is ondertekend, afdeling Lager Onderwijs, no. 30959 
(een eerbiedwaardig hoog nummer), waarin gehandeld wordt 
over een beslissing van de Onderwijsraad van 16 december 
1955, no. 38120 (alweer een indrukwekkend nummer). De 
kwestie, waarover het gaat, is, dat er een beslissing is genomen 
met betrekking tot een normale schoolweek. Op zich zelf vind 
ik dat belangrijk en juich ik het toe. Uit verschillende onder-
wijsverslagen is de noodzaak van een dergelijke beslissing wel 
gebleken. Maar nu houdt deze beslissing in, dat onder nor-
male omstandigheden een schoolweek als schoolweek alleen 
meetelt, als er vijf dagen onderwijs worden gegeven. Wanneer er 
dus door bijzondere omstandigheden één dag uitvalt, dan is er 
nog geen kou aan de lucht, behalve, en daarmede is waar-
schijnlijk geen rekening gehouden, wanneer het scholen betreft 
op het platteland, waar men op zaterdag geen school heeft 
en dus normaal niet verder kan komen dan tot vijf school-
dagen per week. De Staatssecretaris weet, dat er verschillende 
b.l.o.-scholen en u.l.o.-scholen zijn, die hun leerlingen uit de 
wijde omtrek betrekken, waarbij busverbindingen een grote 
rol spelen en waarbij men het verstandig heeft gevonden op 
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zaterdagochtend geen les te geven, maar in plaats daarvan op 
woensdagmiddag. Wat is nu het gevolg? Ik zal een voorbeeld 
geven. Wanneer een paasvakantie wordt gegeven, waarbij de 
eerste vakantiedag is de Goede Vrijdag, geen algemeen erkende 
christelijke feestdag, en de laatste vakantiedag de reismaandag, 
die op de paasweek volgt, wordt op zes roosterdagen geen les 
gegeven. Daarbij zijn echter drie „normale schoolweken" ver-
vallen, mede omdat de „reismaandag" ook weer een school-
week doet vervallen. Ik zou daarom in overweging willen geven 
deze zaak nog eens nader te bezien, gezien het feit, dat het in 
tal van streken in verband met de verre afstanden en het 
streekkarakter zo is, dat op zaterdag geen les wordt gegeven. 
Daar loopt men met deze regeling onherroepelijk vast. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze inleiding over kleine onder-
delen kom ik nu te spreken over het beleid van de Minister en 
alles, wat daarmede samenhangt. Met betrekking tot het beleid 
van de Minister wil ik allereerst opmerken, dat ik waardeer 
de activiteit en de slagvaardigheid van de Minister, zodat men 
voor zijn optreden in het Parlement en daarbuiten gerust „con 
brio" kan zetten. Daarnaast en daarna heb ik echter een 
ernstige kritiek, een kritiek, die ik wil formuleren naar aan-
leiding van een formule. Ik zou willen zeggen, dat de ware 
bewindsman regent is en geen makelaar. Dit nu — en dat is 
mijn bezwaar — heeft de Minister niet voldoende begrepen; 
hij heeft dit in zijn beleid althans niet voldoende getoond. 

Daarom blijven er tegen zijn beleid ernstige bezwaren. Nu 
kan de Minister zich gemakkelijk verontschuldigen door erop 
te wijzen, dat het een moeilijke materie is, waarmede hij voort-
durend bezig is. Er is een snelle groei en een ontwikkeling naar 
alle zijden. De Minister is zwaar gehandicapt door allerlei 
moeilijkheden op het gebied van scholenbouw en personeels-
tekort. 

En wat nog merkwaardiger en nog moeilijker is: vrijwel bij 
elk vraagstuk, dat aan de orde komt, blijkt het: zoveel hoofden 
zoveel zinnen. Maar als dat laatste, het zoveel hoofden zoveel 
zinnen, nu het beeld gaat beheersen, wat is dan de taak van 
de Minister? 

Dan kan hij mijns inziens beginnen met zich zelf nog eens 
nadrukkelijk te zeggen, dat hij de relatieve waarde van de 
onderling zeer tegenstrijdige adviezen duidelijk onderkent. Dan 
kan hij zich in de tweede plaats herinneren de gebiedende nood-
zaak van een eigen doelbewust beleid. Dan komt hij vanzelf te 
staan voor de taak, die hij dan ook met energie en zelfs met 
een zekere vreugde moet aanvaarden, dat dit eigen doelbewuste 
beleid hem zal brengen in een overleg met het Parlement, dat 
misschien niet zelden het karakter zal krijgen van een stevig 
gevecht, omdat het Parlement in de wetgeving tegelijk zijn 
partner en tegenspeler is. 

Nu is juist mijn bezwaar, dat in verschillende gevallen dit 
doelbewuste beleid en de daaruit onverbiddelijk voortvloeiende 
consequentie niet gebleken is. Dan denk ik in de eerste plaats 
aan de radio. Op blz. 18 van de Memorie van Antwoord, 
tweede kolom bovenaan, staat: 

„De ondergetekende is het voorts eens met de vele 
leden, die betreurden, dat ons radiobestel nog niet wette-
lijk is geregeld. Hij moge er evenwel op wijzen, dat de 
opvattingen over de vraag, hoe het bestel geregeld moet 
worden, blijkens het door de Tweede Kamer uitgebrachte 
Voorlopig Verslag nopens het reeds geruime tijd geleden 
ingediende ontwerp ener omroepwet zodanig uiteenlopen, 
dat de behandeling van dat ontwerp begrijpelijkerwijze 
nog enige tijd zal kosten.". 

Wat is hier „behandeling"? Betekent „behandeling" hier de-
bat in de Tweede Kamer, een debat, dat natuurlijk nogal wat 
tijd zal kosten, omdat verschillende Kamerleden met de Mi-
nister de degen zullen kruisen? Of betekent het wat anders? Ik 
stel deze vraag, omdat het wetsontwerp is ingediend op 24 
december 1953 na een zeer uitgebreid overleg binnenskamers 
met allerlei instanties en het Voorlopig Verslag van de Tweede 

Kamer is verschenen op 30 november 1954, 1 | jaar geleden. 
Er is dus aan dit wetsontwerp reeds jaren gedokterd met een 
reeks van adviseurs en de Minister heeft zich een duidelijk 
beeld gevormd van hetgeen hij wil. Hij stippelt zijn beleid uit 
en concretiseert het in een wetsontwerp. De Kamer komt met 
een Voorlopig Verslag en dan komt de vraag: wat doet de 
Minister nu, wanneer er groot verschil van mening blijkt? Dan 
kan hij zeggen: hoewel ik mijn mening bepaald had en mijn 
koers duidelijk had uitgestippeld, gaat het gehele wetsontwerp 
opnieuw naar de werkplaats; wij gaan weer zoeken naar een 
nieuw compromis, een grootste gemene deler. Dan krijgen wij 
een methode van eindeloos gedokter. Of zegt de Minister: Dit 
wetsontwerp was waarlijk geen proefballon; ik heb mij goed 
gerealiseerd wat mijn koers was; nu in de Tweede Kamer 
sprake is van verschillende stromingen, zal ik een van tweeën 
doen: of ik zal het wetsontwerp resoluut intrekken of ik zal 
ervoor vechten en op korte termijn komen met een klinkende 
Memorie van Antwoord en dan kan het grote debat beginnen. 
Dat laatste is normaal. Wij hebben nu 1| jaar gewacht en er 
is nog geen Memorie van Antwoord. Ik krijg de indruk, dat 
in zulke gevallen het streven voorop zit, niet om in een royale 
open strijd te winnen of te verliezen, maar om net zolang als 
makelaar tussen verschillende groepen op te treden tot er 
eindelijk wat uitkomt, dat niemand bevredigt en waar niemand 
tegen stemt. 

Een tweede voorbeeld, dat ik in hetzelfde verband wil noe-
men, is hetgeen wij lezen over de Wereldomroep. Er staat op 
dezelfde bladzijde: 

„De huisvesting van de Wereldomroep werd door ver-
scheidene leden ter sprake gebracht. Ook de ondergete-
kende acht snelle hulp aan deze instelling noodzakelijk, 
doch is met vele andere leden van mening, dat bij de be-
studering van deze aangelegenheid niet mag worden voor-
bijgegaan aan de vraag, of coördinatie met de bouwplan-
nen van de Nederlandse Radio Unie nuttig en nodig is. 
Het overleg hierover tussen de Unie en Radio Nederland 
Wereldomroep is nog gaande.". 

Het is luce clarius, dat de huisvesting van de Wereldomroep 
beschamend is, al sedert jaren. Wie dit niet zelf heeft gezien, 
heeft eigenlijk geen recht erover te praten, omdat men hier al-
leen met oordeel kan spreken, als men het zelf gezien heeft. Die 
Wereldomroep betekent veel voor „de Nederlanders, waar ook 
ter wereld", waarbij wij de emigranten niet vergeten. Er heb-
ben verder uitzendingen plaats in het Engels, Spaans, Arabisch, 
Indonesisch en Afrikaans, waarvoor telkens een team aan-
wezig is om de uitzendingen op deskundige en verfijnde wijze 
te verzorgen. Dat alles is gehuisvest op een manier, die alle 
beschrijvingen tart. Na veel moeite is het zo ver gekomen, dat 
deze Wereldomroep de beschikking krijgt over zenders, die 
mee kunnen doen, en de eerste van deze zenders komen dit 
jaar gereed. Maar terwijl die zenders gereed komen, beschikt 
de Wereldomroep niet over een outillage, waardoor hij er het 
gebruik van kan maken, dat gewenst is. Ik meen nu, dat de 
Minister, die weet hoe moeilijk de situatie is, niet langer mag 
dulden, dat door allerlei nieuwe bestuderingen, enz. deze zaak 
nog langer op de lange baan wordt geschoven. Er is overleg 
geweest naar alle kanten. Het gebouw voor de studio is allang 
gepland in de bouwplannen, waarbij ook de Radio Unie is be-
trokken. Het bouwvolume is door de Minister van Weder-
opbouw toegestaan en er blijft niets anders over dan te be-
slissen. Ik meen, dat deze Minister aan zijn eer verplicht is 
snel te beslissen, deze maand, en voordat hij deel uitmaakt van 
een demissionair Kabinet. Want anders zal ik tot mijn spijt 
moeten constateren, dat ik hier alleen maar van beleid van een 
Minister kan spreken onder de restrictie, dat ik tijdelijk ver-
geet, dat beleid ook is op tijd een beslissing nemen. 

Een derde voorbeeld, dat in moeilijke kwesties de Minister 
moeilijk tot een vaststelling van zijn eigen beleid kan komen, 
zodat hij de strijd op parlementair vlak begint, vind ik ten 
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opzichte van de h.b.s. met zesjarige cursus, waaromtrent op 
blz. 3, tweede kolom, wordt gezegd: 

„Hoewel de ondergetekende en de Staatssecretaris aan-
vankelijk verwachtten, dat het betreffende wetsontwerp 
nog in de loop van dit zittingsjaar aanhangig zou kunnen 
worden gemaakt, blijkt dit niet mogelijk ten gevolge van 
de vele tijd, welke met de omvangrijke voorbereidende 
werkzaamheden en het inwinnen van de adviezen van 
diverse instanties is gepaard gegaan.". 

Mijnheer de President! Daar hebben wij, al staat het er mis-
schien niet zo duidelijk, maar een ieder, die de zaak ook maar 
enigszins kent, weet het, weer hetzelfde streven: net zó lang 
adviezen inwinnen en overwegen, dat men tot een soort van 
compromis komt. En dit leidt in de praktijk tot niets. Dat weet 
de Minister ook wel. Hij zegt zelf, dat in de meeste gevallen 
deze adviezen toch dwars tegen elkaar ingaan. Het ware daar-
om verstandig, indien de Minister zou zeggen: ik ben bereid 
adviezen te ontvangen en te overwegen, mits zij in ieder geval 
altijd binnen een bepaalde strikte termijn worden verstrekt, 
anders stel ik daarop geen prijs. 

Een volgend punt betreft de kwestie van de wetsontwerpen 
nos. 2594 en 2595 ter regeling van het voortgezet onderwijs. 
Ik moet erbij zeggen, dat de Minister, of liever reeds zijn voor-
ganger, bijna op een dood spoor is terechtgekomen. De Mi-
nisters zijn gaan werken met onderwijsnota's. Toen de onder-
wijsnota no. 2233 was gepubliceerd, heeft men op het Departe-
ment 2} jaar moeten wachten voordat de Tweede Kamer asem 
gaf. Wat de onderwijsnota inzake het technisch onderwijs be-
treft, moest men zelfs drie jaar wachten voordat er asem kwam. 
Daarna heeft de Minister een jaar gewerkt om tot een ant-
woordnota te komen. De Minister is hier dus niet alléén en 
zelfs niet in de eerste plaats schuldig aan het feit, dat de be-
handeling van deze materie zo sterk is vertraagd. De behande-
ling van deze materie door notawisseling is zeer problematisch 
gebleken. Heeft die notawisseling het karakter gehad van een 
peiling, dan is zij mislukt, want er is slechts uit te voorschijn 
gekomen een diversiteit van meningen, die reeds bekend was. 
Heeft die notawisseling ten doel gehad een soort van commu-
nis opinio te vinden door middel van een bepaald compromis, 
dan zit er een beleidsfout in. De Minister dient zelf zijn beleid 
vast te stellen en aan de hand van dat vastgestelde beleid zijn 
wetsontwerpen in te dienen en op grond daarvan de strijd met 
de Staten-Generaal te voeren. Ik vind het een schrale troost, 
wanneer ten slotte van deze hele lijdensgeschiedenis resulteert 
wat op blz. 3, eerste kolom, van de Memorie van Antwoord 
staat, nl.: 

„Uiteraard zal het nieuwe Kabinet zich na zijn optreden 
over deze kwestie moeten beraden. De ondergetekende 
meent dan ook thans te moeten volstaan met als zijn me-
ning uit te spreken, dat — gezien de huidige stand der 
voorbereidingen — het mogelijk geacht moet worder. in 
het komende parlementaire jaar een beslissing terzake te 
nemen.". 

Ik vind dit een schrale troost. Ik denk daarbij bovendien: 
stel je nu eens voor, dat de Minister in dat nieuwe Kabinet 
een opvolger krijgt en hij dus zelf van dit Kabinet geen deel 
meer uitmaakt, zullen wij dan weer niet de geschiedenis krij-
gen, dat de opvolger van de Minister een nieuwe nota aan de 
Tweede Kamer stuurt en dat de Kamer hem dan weer enkele 
jaren laat wachten op asem, voordat men verder kan gaan? Ik 
geloof, dat moet worden gezegd, dat deze wijze van behande-
ling een volkomen fiasco is gebleken. Ik geloof, dat wij en de 
Minister moeten terugkeren tot de oude, normale methode: de 
Minister stelt zijn plannen vast, concretiseert ze in wetsont-
werpen en zegt: hier ben ik; wij kunnen beginnen; ik ben klaar 
voor de strijd, en daarmede uit. Ik zou de Minister in dit geval 
soms willen vergelijken met een opperbevelhebber, die een staf 
heeft, die hem allerlei berichten stuurt, vaak ook tegenstrijdige 
berichten. Die opperbevelhebber moet echter deze ene grote 
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kwaliteit boven alle anderen hebben, dat hij in die chaotische 
situatie van berichten en adviezen zeer doelbewust moet zeggen: 
zó wil ik het hebben; zó zal ik ervoor strijden; daar sta of val 
ik mede. Maar wanneer de politiek hoe langer hoe meer ver-
loopt in eindeloos gedokter aan compromissen, zoals bij dit 
Departement dreigt te ontstaan, dan is er niet meer een be-
windsman, die werkelijk het beleid in handen heeft. De Minis-
ter vindt het misschien minder prettig, dat ik dit zeg, maar ik 
heb het rondborstig gezegd en wil hierover gaarne met hem 
verder in discussie treden. 

De heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen: Ik ook! 

De heer Algra: Dat begrijp ik. Ik zeg evenwel niet: In 
Philippi zien wij elkander weder, want die uitdrukking heeft 
een te dreigend karakter. 

Wat het kleuteronderwijs betreft, betreur ik het, dat de 
Koninklijke besluiten zo laat komen, waardoor er inderdaad 
enorm veel moeite ontstaat. Nu moet de Minister niet zeggen: 
Ik heb uit deferentie voor deze Kamer — beter was allereerst uit 
deferentie voor de Koningin, die de wet ook niet had getekend; 
die moet men in dergelijke gevallen niet vergeten — niet de 
ontwerp-Koninklijke besluiten het Departement doen verlaten, 
vóórdat het wetsontwerp wet was geworden. Op zich zelf ge-
voel ik daar iets voor, maar ik geloof, dat het toch mogelijk is 
om binnenskamers zoveel adviezen in te winnen en de ontwerp-
besluiten in zoverre gereed te hebben, dat men kan zeggen: 
Als het wetsontwerp wordt aangenomen — en er was grote 
kans op —, dan zijn wij in korte tijd gereed. Maar hier heeft 
weer dat streven, dat ten dele — ik geef het gaarne toe — 
plichtmatig is geworden, maar ten dele overtrokken wordt, om 
zoveel overal adviezen uit te halen, de zaak vertraagd. 

Ik ben blij, dat de Minister heeft gezegd, dat van hem soepel-
heid kan worden verwacht in de overgangsperiode. Dat is ook 
nodig, want ten opzichte van de lokalen staan tal van besturen 
voor een onmogelijke situatie. Wanneer nu van de zijde van 
ambtenaren die moeilijkheden nog worden verzwaard door het 
stellen van willekeurige eisen, dan wordt de zaak beslist on-
mogelijk. Dan wordt alles gefrustreerd. Daarom ben ik blij,, 
dat de Minister heeft gezegd: Laat men met klachten bij mij 
komen, dan zal ik ze onderzoeken. Ik zal er mijnerzijds van-
daag reeds mee beginnen. 

Ik kom nu tot het u.l.o. en wil daarover enige opmer-
kingen maken. Ik heb er bezwaar tegen, dat de Minister zegt, 
dat hij het u.l.o. niet in de steek heeft gelaten, omdat hij niet 
tijdig gezorgd zou hebben voor een regeling van de salarissen, 
die meer bevredigend was. Die nieuwe regeling — dat z.g. 
noodverband — is inderdaad een belangrijke verbetering. Ik 
ben blij, dat deze er gekomen is. Maar de Minister zal het met 
mij eens zijn, dat het zeer veel moeite heeft gekost en dat het 
langer heeft geduurd dan niet alleen ik, maar ook hij heeft ge-
wenst. Er zijn ten opzichte van de positie van de u.l.o.-onder-
wijzers enige opmerkingen te maken; ik zal er echter kort over 
zijn. Ik wil alleen opmerken, dat de Minister zich niet juist 
heeft laten voorlichten, toen hij in de tweede Kamer mede-
deelde, dat het aantal klokuren, dat door u.l.o.-onderwijzers 
wordt gegeven, geschat moest worden op hoogstens 26. Ik heb 
uit de resultaten van een enquête, die ik de Minister ter hand 
zal stellen, geconstateerd — deze enquête is gehouden in 1708 
klassen in Nederland op 298 christelijke u.l.o.-scholen; er zijn 
er 302 —, dat het gemiddelde aantal klokuren iets boven 29 
ligt en dus niet op 26 uren. 

Wanneer men mij vraagt, of ik bezwaren heb tegen het 
noodverband, dan zeg ik: behalve dat het een noodverband is 
en dit geëncadreerd moet worden in de algemene salarisrcge-
ling, heb ik er in de eerste plaats bezwaar tegen, dat de hoofd-
akte als zodanig te licht is gehonoreerd. De hoofdakte vervult 
bij het u.l.o. een belangrijke functie, omdat zij als een bevoegd-
heid wordt beschouwd voor een reeks van vakken, zoals aard-
rijkskunde, Nederlands, kennis der natuur, en in die vakken 
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ook opleidt voor het examen. Er is echter ook een divergentie 
ten aanzien van de middelbare A-akten. Uit de regeling blijkt, 
dat men op de middelbare A-akte Nederlands praktisch geen 
prijs stelt. 

Maar belangrijker is de kwestie van de uittocht. Als iemand, 
die bij het u.l.o. werkzaam is, klaar komt voor zijn middelbare 
B-akte, dan is het normaal, dat hij naar het middelbaar onder-
wijs gaat. Akkoord. Dat zal niemand tegenspreken. Ik zou het 
abnormaal vinden, wanneer iemand met een B-akte toch bij het 
u.l.o. zijn leven zou doorbrengen. Het gaat hier echter om 
mensen met een A-akte. De Minister heeft daaromtrent gezegd: 
de A-akte geeft voor het middelbaar onderwijs geen bevoegd-
heid en is voor het u.l.o. niet nodig; daar is een lagere akte 
voldoende. De A-akte was oorspronkelijk bedoeld voor de drie-
jarige h.b.s., die niet tot ontwikkeling is gekomen, terwijl het 
u.l.o. de positie van de driejarige h.b.s. voor een deel heeft 
ingenomen. Het komt echter voor, dat mensen, die alleen in 
het bezit zijn van een A-akte en die dus onbevoegd zijn, en 
zelfs mensen zonder A-akte, die daarvoor nog slechts studeren, 
naar het middelbaar onderwijs gaan. Ik ken daarvan verschil-
lende voorbeelden. Ik ken voorbeelden van mensen, die een 
jaar voor hun middelbare akte bezig zijn en toch bij het mid-
delbaar onderwijs benoemd worden. Ik ken gevallen, dat een 
hoofdaktebezitter, bij het u.l.o. werkzaam, leraar biologie aan 
een middelbare school wordt. Nu kan men zeggen: dit is een 
noodsituatie. Dat kan ik niet tegenspreken. Ik heb er echter 
wel bezwaar tegen, dat men dergelijke onbevoegde krachten, 
die krachtens hun papieren bij het u.l.o. horen, naar een mid-
delbare school haalt, door hun een aantal faciliteiten te ver-
schaffen. Men kent hun bij voorbeeld een aantal fictieve les-
uren toe, opdat zij de tijd, die zij aldus na het les geven over-
houden, voor de studie kunnen gebruiken. Dergelijke dingen 
moet men nalaten, anders geschieden er onbillijkheden. 

Wat de positie van het u.l.o. betreft: het u.l.o. zit in ver-
schrikkelijke moeilijkheden. Het sterkste voorbeeld, dat mij 
bekend is, is wel dat van een van de grootste en beste u.l.o.-
scholen in het noorden van het land, waar op 1 januari 1954 
11 l.o.- en twee m.o.-akten aanwezig waren, terwijl er op het 
ogenblik nog slechts twee l.o.-akten zijn en twee vacatures, 
waarbij vergeefs wordt gezocht naar nieuwe leerkrachten. 

Ik moge in dit verband nog een vraag aan de Minister rich-
ten. Mij is een geval bekend, waarbij de leerlingen van een 
bepaalde u.l.o.-school, bij voorbeeld van klasse 3, 's ochtends 
de bus nemen om 15 kilometer verderop in de klas van een 
andere u.l.o.-school te stappen. Waarom gebeurt dit? Omdat 
men aan de eigen school geen man voor wiskunde meer heeft, 
reizen de leerlingen naar de andere school. Nu denkt een mens 
met een normaal verstand — en ik meen, dat ik dat toch ook 
bezit —: dan is het toch veel praktischer, dat de man met de 
wiskundebevoegdheid één of twee dagen naar de eerste school 
gaat om daar les te geven. Dat kan niet, want er is bepaald, 
dat wie als vaste kracht aan een bepaalde school is verbonden, 
daar alle uren beschikbaar dient te zijn. Wil zulk een leraar 
naar een andere school, dan valt hij onder de gemeentelijke 
regeling voor vakleraren. Dan verliest hij alle vastheid. 

Daarom wil ik er bij de Minister op aandringen, dat hij 
probeert in deze situatie een oplossing te vinden, zodat mensen 
met bevoegdheden, die op het ogenblik zeer spaarzamelijk zijn 
gezaaid, zoals wiskunde en handelskennis, de gelegenheid krij-
gen om aan verschillende scholen in te vallen, wanneer er geen 
andere oplossing is te vinden. 

Wat het u.l.o. verder betreft, Mijnheer de Voorzitter, wil ik 
nog de volgende opmerking maken. Dat in die naam de letter 
„1" voorkomt, is voor de ontwikkeling van dit onderwijs een 
enorm voordeel geweest, want het was „lager" onderwijs en 
het viel dus onder de regels van de pacificatie bij een uitwer-
king, die men van zekere zijde voortdurend „automatisme" 
noemt. Daardoor kon dit u.l.o.-onderwijs zich aan de hand 
van wettelijke normen ontwikkelen en heeft het christelijk on-
derwijs hier ook de volledige kans gekregen in tegenstelling 
met andere vormen van voortgezet onderwijs. 

Intussen echter is dat u.l.o.-onderwijs gegroeid. Het heeft 
een belangrijke functie in de maatschappij gekregen. Ik meen, 
dat het tijd wordt om op korte termijn bepaalde maatregelen 
te nemen, die leiden tot een eigen status van dat onderwijs. Zo 
zou ik de Minister in overweging willen geven, na te gaan of 
het geen aanbeveling verdient, dit onderwijs in de overlegsin-
stantie een eigen plaats te geven en tevens of het niet gewenst 
is tot een eigen inspectie voor het u.l.o. te komen. 

Het is merkwaardig, dat de ontwikkeling en groei van zulk 
een gezonde onderwijstak op een bijzondere wijze in bepaalde 
onderwijskringen weer leidt tot hostiliteit, die zich min of meer 
laatdunkend kan uiten. Ik denk hierbij met name aan het 
v.h.m.o. en het oordeel van leraren bij het v.h.m.o. over het 
u.l.o.-onderwijs. In het orgaan van het v.h.m.o. schrijft een 
inzender, een leraar bij het v.h.m.o.: 

„De u.l.o.-scholen proberen reeds lang op alle moge-
lijke manieren zich op te trekken en zijn er daarbij niet 
vies van om bij gelegenheid het m.o. een trap te geven. 
Dit blijkt soms uit allerlei kleinigheden, zoais b.v. uit het 
feit, dat veel u.I.o.-onderwijzers zich leraar laten noemen.". 

Ja, dat is ook wel heel erg, Mijnheer de Voorzitter! Ik moet 
hierbij wel denken aan een soort Duitse mentaliteit, waar men, 
zoals u weet, Mijnheer de Voorzitter, ook nogal op een juiste 
onderscheiding in de titulatuur is gesteld. Het is mij zelf eens 
overkomen, dat ik op een congres in Duitsland (het was voor-
dat Hitler daar aan het bewind was) een rede zou houden. 
Ik was in die tijd leraar aan een kweekschool. Ik weet, dat men 
toen in Duitsland enige tijd heeft gedokterd over de vraag, 
hoe men mij in het Duits moest aanspreken. Men heeft toen 
gevonden, dat ik was „Herr Seminar-Oberlehrer". Maar tijdens 
het congres vergiste de voorzitter daarvan zich en noemde mij 
— ik bloos er nog van, Mijnheer de Voorzitter! — „Herr 
Studienrat". Ik weet, dat dit typisch Duits is. Ook bij een 
andere gelegenheid is mij dat weleens gebleken. Een bepaalde 
dame sprak men toen aan met: „Frau Korvettcnkapitan". Zij 
was nl. gehuwd met de kapitein van een korvet (dat is een niet 
al te groot oorlogsschip). 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou aan dat gemillimeter met 
die titels geen aandacht hebben geschonken, wanneer ik niet 
vreesde, dat het soms een symptoom is van de omstandigheid, 
dat verschillende onderwijssectoren leven in een soort van 
isolement ten opzichte van elkaar, een isolement, waarin zij 
zich trachten te handhaven. De ouderwetse schoolmeesters, 
waarop — ik heb dat vroeger al eens gezegd •— de dominees 
neerzagen, zijn mensen geweest, die midden in het leven ston-
den, die behoorden bij de kleine luiden en die bij de emanci-
patie van de vierde stand een grote rol hebben gespeeld. Maar, 
hoe hoger eisen worden gesteld, hoe sterker het isolement wordt 
van de school en het isolement van het vak. Zodoende kreeg 
men bij het onderwijs een overschatting van het vak als zo-
danig, van de compleetheid van de stof, van het genele middel-
baar onderwijs. 

Ik ben het met de Minister volkomen eens, dat wij er ons 
best voor moeten doen om het peil van het onderwijs zo hoog 
mogelijk op te voeren. 

Maar met betrekking tot dat peil van het onderwijs heerst 
er een ellendig misverstand. Men is nl. in vele gevaHen van 
mening, dat de hoogte van het peil in de eerste en beslissende 
plaats afhankelijk is van de enorme hoeveelheid leerstof, die men 
te verwerken geeft. Die hoeveelheid groeit voortdurend aan 
en zij wordt langzamerhand op vele scholen tot een ramp. 
Wanneer men weer leert zien, dat een bepaald, hoewel beperkt, 
kwantum van parate kennis noodzakelijk is, en tevens begrijpt, 
dat het middelbaar onderwijs het niet beneden zich moet ach-
ten, deze kennis bij te brengen, en dat het verder de taak van de 
school is, de leerling, voor zover het het leergedeelte betreft, 
een conspectus te geven, zodat hij ziet, hoe wijd de wereld is, 
hoe lang de weg, die achter ons ligt, en hoe hoog en heerlijk de 
hemel, dan betekent dit meer dan dat men al maar nieuwe on-
derdelen in de leervakken opstapelt. Hierbij is een moeilijke 
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vraag aan de orde, waarover de Minister het een en ander heeft 
gezegd. Hij vond dit zo belangrijk, dat hij het later nog eens 
heeft herhaald. 

Op blz. 1 van de Memorie van Antwoord zegt de Minister: 

„Ook naar zijn inzicht dragen ouders, schoolbesturen, 
docenten, jeugdbeweging e.d. de eerste en grote verant-
woordelijkheid, terwijl de Overheid de voorwaarden dient 
te schappen, waaronder het onderwijs zich zo goed moge-
lijk kan ontwikkelen.". 

Zich zelf parafraserend, zegt de Minister op blz. 7 van de 
Memorie van Antwoord: 

„Er valt nog veel te organiseren en te verbeteren aan 
ons onderwijs maar, het zij nogmaals opgemerkt, het is 
niet de wetgever alleen die de meest wenselijke organisatie 
en verlangde verbeteringen van het onderwijs kan aan-
brengen. Deze kan het raam aangeven, waarin, en de 
voorwaarden scheppen, waaronder die organisatie en ver-
beteringen tot stand kunnen komen; de vulling van dat 
raam en de realisering van de voorgestane verbeteringen is 
in de eerste plaats de taak van hen, die primair tot de ver-
zorging van het onderwijs zijn geroepen: de ouders, de 
organisaties op het terrein van het onderwijs en de docen-
ten van de verschillende typen van scholen.". 

Hoewel ik in het begin van mijn redevoering wel wat kritisch 
tegen de Minister ben geweest — waarover wij nog wel verder 
zullen discussiëren —, op dit punt ben ik het volkomen met de 
Minister eens. 

Hierbij rijst echter een moeilijke vraag. Zijn de ouders in 
vele gevallen niet verlamd door een gevoel van machteloosheid 
en is de school niet het slachtoffer van een verbijzondering in 
de zin van een zich opsluiten in eigen onderwijstaak en in haar 
streven naar perfectie, dat gevaarlijk wordt, waardoor een 
nationale visie van het onderwijs zelf op deze urgente en be-
langrijke vraagstukken niet langer mogelijk is? 

Ik wil nog een opmerking over de pacificatie maken. Er is 
gesproken over een nieuwe schoolstrijd. In „Het Schoolblad", 
het orgaan van de Nederlandse Onderwijzersvereniging, wordt 
over de nieuwe schoolstrijd gezegd, dat men die strijd niet 
schuwt, want 

„de openbare school is de school voor allen; het is de 
school, waarin plaats is voor alle kinderen, ongeacht de 
godsdienstige opvattingen van de ouders; het is de school, 
waarin het jonge kind de eenheid in verscheidenheid dage-
lijks beleeft.". 

„Wij zijn van mening, dat een probaat middel tegen de 
verzuiling is het jonge kind dagelijks in een sfeer van ver-
draagzaamheid te brengen. Dat doen wij op de openbare 
school. Deze gedachte is voor ons de inzet van de nieuwe 
schoolstrijd. Tegen de verzuiling. Vóór de volkseenheid.". 

Daartegenover stellen wij ons zonder aarzeling aan de zijde 
van de christelijke school. Wij verwerpen als vijandig en on-
rechtvaardig de term verzuiling. Wij zeggen, dat het hierin 
spelen met termen als „levensbeschouwelijke basis" gevaarlijk 
is, want het gaat voor ons om de christelijke school, de 
school met de Bijbel als het boek, dat onfeilbaar is, omdat het 
is het Woord van de Levende God. Daartegenover staan 
scholen, die men wel graag christelijk noemt, maar zonder de 
Bijbel, in de zin, zoals ik het genoemd heb, en waarbij niet 
centraal genoemd wordt Christus als de Redder der wereld, als 
de Enige, waarvan het geldt, dat het buiten Hem nergens 
veilig is. 

Wanneer men die tweeërlei opvatting wil bijeenbrengen om 
te komen tot een compromisschool, dan is dat een onding. 
Wanneer er mensen zijn, die dat onding willen, en men, wat de 
schoolstichting betreft, voldoet aan de wettelijke normen, dan 
spreekt het vanzelf, dat de Overheid haar medewerking ver-
leent. Maar de Overheid mag nooit doen, alsof de compromis-
school óók een realisering is van de pacificatiegedachte, die ook 
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voor ons aanvaardbaar zou moeten zijn. Propaganda voor de 
compromisschool als een integere realisering van de pacificatie-
gedachte is in wezen propaganda tegen de stichting van christe-
lijke scholen. De praktijk wijst dat herhaaldelijk uit, ze wijst 
dat zelfs ieder jaar verscheidene malen uit en ik ben bereid dat 
desgewenst met een reeks van voorbeelden te illustreren. 

De pacificatie ten aanzien van het voortgezet onderwijs is 
urgent in verband met het ontbreken van objectieve normen 
voor het stichten van zulke scholen. Ik wil erop wijzen, dat in 
de tijd van de schoolstrijd de kwestie zich toespitste op het 
„volksonderwijs", met name in verband met de leerplicht. Maar 
de lagere school is niet meer volksonderwijs in de oude zin, 
want dat betekende meteen eindonderwijs. De tijd is immers 
niet ver meer, dat ieder kind, dat de lagere school verlaat 
enige jaren voortgezet onderwijs zal moeten volgen en daarbij 
zelfs voor een deel onder de leerplicht valt. In zulk een situatie 
is het noodzakelijk, dat op korte termijn de zaak van de objec-
tieve normen voor het voortgezet onderwijs wordt geregeld. 

Nu staat er in de Memorie van Antwoord een merkwaardige 
opmerking, waar de Minister zelf erkent, dat hier een moeilijke 
kwestie ligt, dat men reeds lange tijd gezocht heeft naar het 
doorbreken van de vicieuze cirkel, maar telkens opnieuw in 
moeilijkheden is geraakt, maar waar de Minister ten slotte 
zegt: 

„In de Tweede Onderwijsnota heeft de ondergetekende 
bijzondere aandacht aan dit probleem gewijd en daarvoor 
een naar zijn mening aanvaardbare oplossing gegeven. Hij 
hoopt, dat deze kwestie bij de regeling op het voortgezet 
onderwijs zal worden opgelost.". 

Daaruit blijkt, dat de Minister van mening is, dat hij hier 
een oplossing heeft gevonden en dat hij in staat is een eigen 
lijn te volgen. Nu hoop ik, dat het gevolg hiervan niet zal 
zijn, dat, als het ministeriële leven van deze Excellentie wordt 
gespaard, hieruit een eindeloze activitet in het kader van een 
makelaarschap zal voorkomen, maar dat de Minister in zijn 
eigen uitspraak, zoals het in de Onderwijsnota is genoemd, 
een aanknopingspunt zal vinden voor het doortrekken van een 
eigen lijn, waarbij za! blijken, dat hij in de volle zin van het 
woord „bewindsman" zal zijn. Dat kan voor hem een over-
winning betekenen en ook een nederlaag, maar het geeft in 
elk geval strijd en vraagt vastberadenheid; het vraagt om con-
cretisering van wat hij zich heeft gedacht in wetsontwerpen, 
zodat een vruchtbare discussie mogelijk is, en het zal deze Mi-
nister of zijn opvolger ten slotte de gelegenheid geven hier te 
komen met de voltooiing van een arbeid, die beslist nood-
zakelijk is, een voltooiing, waarop niet lang meer mag worden 
gewacht. 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Schermerhorn: Mijnheer de Voorzitter! Bij de be-
handeling van een begroting voor het laatste jaar van een vier-
jarige periode, dat bovendien reeds bijna voor de helft ver-
streken is, staat een Kamerlid voor de keuze om of, in het ver-
leden blikkende, de balans op te maken van hetgeen in deze 
vier jaren wèl en niet werd bereikt — ik heb de indruk, dat de 
heer Algra dit in sterke mate gedaan heeft — óf, vooruit-
kijkend naar de enkele weken, die ons nog van de verkiezingen 
scheiden en van het aftreden van dit Ministerie, er het zwijgen 
toe te doen. Geen van deze beide oplossingen bevredigt mij 
geheel. Ik acht deze keuze ook onjuist, omdat er nog een derde 
mogelijkheid is, nl. die, welke gebaseerd is op de verwachting, 
dat een aftredende Minister een soort politiek testament op-
maakt, dat eventueel aan de komende Kabinetsformateur ter 
hand kan worden gesteld. In zulk een politiek testament passen 
de ervaringen van de Minister en misschien ook een enkele 
richtlijn voor de ontwikkeling van het toekomstig beleid, zoals 
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die blijkt in het Parlement te leven. Daarom wil ik mij niet 
overgeven aan de behandeling van detailvraagstukken, doch 
enkele lijnen trekken, waarvan ik meen, dat die voor een toe-
komstig beleid van betekenis zijn. 

De Minister heeft intussen in de Memorie van Antwoord op 
blz. 7 weliswaar geen beleidslijn uitgestippeld, maar dan toch 
een ervaring neergelegd, die voor de toekomst van enige bete-
kenis kan zijn, nl. waar de bewindsman zegt, dat een eenstem-
mige openbare mening in onderwijsaangelegenheden vrijwel 
nooit wordt bereikt. Het is veeleer zo, zegt de Minister, dat de 
ingewonnen adviezen lijnrecht tegen elkaar ingaan. 

Dat is de ervaring van de Minister en ik vraag mij af, of 
deze ervaring misschien ook opgedaan wordt door het Parle-
ment, dat blijkbaar veel tijd nodig heeft om uit de veelheid van 
reacties op de onderwijsnota's tot een conclusie te komen. Zo-
als ook de geachte afgevaardigde de heer Algra opmerkte: in-
dien men ziet, dat het 2\ jaar heeft geduurd, alvorens het ver-
slag op de onderwijsnota 2233 door de Tweede Kamer werd 
uitgebracht en dat het 3 jaar duurde voor de nota technisch 
onderwijs, terwijl de Minister daarna nog eens resp. 2 jaar en 
1 jaar nodig heeft gehad om de Nota naar aanleiding van dit 
Verslag aan de Kamer over te leggen, dan is het duidelijk — mijn 
algebra is net voldoende om dit te kunnen uitrekenen, Mijn-
heer de Voorzitter —, dat het zowel voor het Parlement als 
voor de Regering kennelijk uitermate moeilijk is geweest om 
al deze tegenstrijdige adviezen aan elkaar te breien. Ik mag 
deze Minister en de Staatssecretaris dan althans de lof niet ont-
houden, dat het hun althans is gelukt een vaste lijn te constru-
eren. Het is werkelijk te hopen, dat de Minister in zijn politiek 
testament het bovenstaande zinnetje duidelijk onderstreept op-
neemt als een waarschuwing tegen een al te groot aantal advi-
seurs. Hoogstens indien het gaat om een kwestie, waarmee de 
poes en de hete brei iets te maken hebben, zou het misschien 
kunnen zijn, dat de wenselijke lange baan, waarop zulk een 
zaak moet worden geschoven, kan worden geconstrueerd door 
middel van een overmatig groot aantal adviseurs. Ik dacht even 
aan dit zinnetje, toen de geachte afgevaardigde de heer Algra 
over de radio sprak. 

Indien men echter de jaarta'len nagaat, die staan achter het 
begin en mondelinge behandeling van de fundamente'e onder-
wijsnota's, dan dringt ook vanzelf de gedachte zich on. dat het 
uiterst betreurenswaardig zou zijn, indien wij nu in 1956 met 
een nieuwe Regenng weer onnieuw met een schone lei moeten 
beginnen. Komt dan de mondelinge behandeling van het resul-
taat der nieuwe overwegingen pas in 1960? H ;er rijst het vraag-
stuk van de continuïteit in het beleid, dat in het bijzonder on 
het Denartement van Onderwijs van zo grote betekenis is. 
Zeker, men zegt: het Denartemcnt blijft en de Ministers komen 
en gaan. maar de gedachte, die achter deze uit'ating schu'lt, 
gaat benaald niet zover, dat het volstrekt onverschillig zou zijn, 
welke Minister op het Denartement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen zijn intrede doet. Moge het in ieder geval 
iemand zijn, die begrijpt, dat on het ogenblik handelen over-
eenkomstig de nu uitvoerig bediscussieerde lijn van beleid be-
langrijker is dan de vraag, of de komende Minister misschien 
met elk detail ervan kan instemmen. Het 'ijkt mij volstrekt 
catastrofaal, indien na 1956 een Minister zou optreden, die 
eerst onnieuw moest gaan studeren. Kort en goed gelegd: wij 
hebben iemand nodig, die weet wat hij wil, in staat is hieraan 
op zeer korte termijn vorm te geven en bereid is daarvoor te 
staan of te sneven. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen de geachte afgevaardigde de 
heer Algra een vergelijkbare gedachte uitte, dacht ik even 
aan een figuur, die zeven jaar achter deze groene tafel heeft 
gezeten, de heer Lieftinck, die menigmaal heeft gedreigd 
inderdaad te willen sneven. Ik heb de Kamer nog weleens 
horen brommen, maar de verantwoordelijkheid is in dat 
geval ten slotte gebleven bij de Minister. Ik geloof, dat de 
wil om te werken en desnoods ook te sneven, zowel tegen-
over het Parlement als in het Kabinet, voor de Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die straks komt, uiter-
mate noodzakelijk is. 

Een andere figuur is ook denkbaar, nl. een Minister, die 
bereid is zich te laten leiden door de in deze periode door 
zijn ambtsvoorganger en de Staatssecretaris uitgestippelde 
lijn en door het apparaat van het Ministerie, dat die mede 
heeft ontworpen. Het Nederlandse onderwijs kan bepaald 
niet iemand aan dit Departement aanvaarden, die zich op 
het standpunt stelt, dat hij het nu eerst weleens rustig zal 
uitzoeken en bestuderen. In deze bewindsperiode is nuttig 
werk gedaan en is veel gestudeerd en nagedacht over de 
toekomstige ontwikkeling zowel van de zijde van de Rege-
ring als door de Kamers der Staten-Generaal. Het is thans 
nodig te handelen, d.w.z. de uitgestippelde gedachten een 
wettelijke vorm te geven. Een eventueel uit te nodigen kan-
didaat voor het Ministerschap, die daartoe niet op korte 
termijn de mogelijkheid aanwezig acht, zal ons onderwijs de 
beste dienst kunnen bewijzen door het ambt niet te aan-
vaarden. 

Ik kom hiermede aan het belangrijke vraagstuk van de 
verhouding tussen het arbeidsveld van de Overheid en dat 
van de wereld van onderwijs en ouders. Ik wil direct voorop-
stellen, dat de opvattingen van deze bewindsman en de mijne 
op menig veld in de praktijk zeer vermoedelijk geen al te 
grote verschillen zullen vertonen. Ik vermoed echter, dat in 
de gedachtenwereld, waarin het bijzonder onderwijs leeft, en 
meer speciaal het confessionele bijzondere onderwijs, in ster-
kere mate de neiging leeft de taak van de Overheid te klei-
neren dan zulks met de Minister blijkens de Memorie van 
Antwoord het geval is. Men dient daartegenover dan bepaald 
wel te bedenken, dat de Overheid ten slotte exploitant is 
van een groot aantal scholen, waarvoor de Overheid, Rijk 
en gemeenten, de directe en volledige verantwoordelijkheid 
draagt. Het gehele openbare onderwijs hangt niet alleen af 
van de Overheidskassen — dat doet het bijzonder onderwijs 
ook voor verreweg het grootste gedeelte —, maar wordt ook 
volledig door de Overheid bepaald. „Overheid" dan hier 
weer te nemen in het begrip Rijk en gemeenten. 

Hier geldt dus niet alleen, dat de Overheid ervoor zorgt, 
dat er gedaan wordt, maar, om in de terminologie van de 
Minister in de Memorie van Antwoord te blijven, hier ligt 
ook de verantwoordelijkheid voor wat er gedaan wordt vol-
ledig bij de Overheid. In geen enkele tak van Staatsdienst 
maakt de Overheid zich tot een functie van de ambtenaren 
en verschuilt de Minister zich bij de verdediging van het 
beleid achter de ambtenaren, onder mededeling, dat het geven 
van vorm en inhoud aan de functie van de ambtenaren tot 
de eigen taak en rechten van de ambtenaren behoort. Voor 
het onderwijs stelt de Minister dit kennelijk anders en meent 
hij daar wèl te mogen stellen, dat het geven van vorm en 
inhoud van onderwijs en opvoeding niet tot de directe taak 
van de Overheid behoort en dat de Overheid slechts de 
voorwaarden dient te scheppen, waarbij het onderwijs zich 
vrijelijk kan ontplooien. 

Ik geloof niet, dat de Minister van Waterstaat bereid is 
een dergelijke formule te hanteren ten aanzien van het korps 
toch werkelijk bekwame ingenieurs van de Rijkswaterstaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is de gedachtengang, die wel 
volledig past voor de sector van het bijzonder onderwijs. 
Ik kan mij er daar geheel mee verenigen. Ik wil er echter 
met nadruk op wijzen, dat de situatie van het openbaar on-
derwijs een volstrekt andere is en dat de Overheid er daar 
m.i. niet mee af is zich als het ware te verontschuldigen, 
door te zeggen, dat haar ambtenaren — om het maar eens 
onvriendelijk uit te drukken —, d.w.z. haar onderwijzers en 
leraren, binnen de grenzen, die de wet stelt, nu eenmaal 
kennelijk niet meer vormgevende kracht bezitten dan zij ten 
toon spreiden en dat de Overheid er dus verder niet veel 
aan doen kan. Ik vraag mij in dit verband weleens af, waar-
om het zuivere pionierswerk op onderwijsgebied maar al te 
vaak in de sfeer van het bijzonder onderwijs is verricht. 
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Neen, al ben ik het in de sfeer van het bijzonder onderwijs 
geheel met de Minister eens, ik. moge met nadruk stellen, 
dat de Overheid nog altijd de volle verantwoordelijkheid 
draagt voor de wijze, waarop het openbaar onderwijs func-
tioneert. Dat betekent dus ook de verantwoordelijkheid voor 
de mate, waarin vernieuwing en verfrissing van het onder-
wijs in die sector tot stand komen. Het betekent ook, dat 
de Overheid de directe verantwoordelijkheid heeft voor de 
vorming van hen, die straks op de Overheidsscholen dat 
onderwijs vorm en inhoud zullen geven. Deze situatie brengt 
met zich mede, dat m.i. de Regering ook directe verantwoor-
delijkheid heeft voor de wijze waarop en de mate waarin 
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onderwijs en 
opvoeding functioneert. Op het ogenblik realiseert de Over-
heid deze verantwoordelijkheid door het verlenen van sub-
sidie aan pedagogische centra, in de verwachting daarmede 
de uitvoering van dergelijk wetenschappelijk werk te stimu-
leren. Het staat echter ook vast, dat de Regering daarbij 
speculeert op de energie, bekwaamheid en het enthousiasme 
voor vragen van opvoeding en onderwijs van betrekkelijk 
willekeurige individuen. Ik ben mij bewust, dat in ons land 
met zijn aan de ene kant uiterst zegenrijke oplossing van 
het probleem van vrije schoolkeuze een optreden van de 
Overheid zelf in de wetenschappelijke leiding en onderzoek 
ten behoeve van de door haar geëxploiteerde Overheids-
scholen helaas gemakkelijk tot politieke moeilijkheden kan 
leiden. Toch is dit bij enig nadenken onjuist en onnodig. 
Op zijn minst zou men op dit gebied samenwerking tussen 
zulke wetenschappelijke Overheidsorganen of semi-Overheids-
organen en die, welke uit het bijzonder onderwijs voortkomen, 
als normaal moeten leren aanvaarden. Het is thans zo, dat het 
door de Overheid verzorgde onderwijs wetenschappelijk voor 
een groot gedeelte drijft op datgene, wat door organen van het 
bijzonder onderwijs of door die van vakverenigingen van onder-
wijzers wordt tot stand gebracht. 

Ik laat hierbij natuurlijk — en dat kan men mij verwijten — 
buiten beschouwing al hetgeen door het apparaat van het 
Ministerie, dat werkt tussen de scholen en het Ministerie zelf, 
nl. de inspectie, wordt gedaan. Het zou de moeite waard zijn 
over dit onderwerp op zich zelf van gedachten te wisselen en 
na te gaan, in hoeverre in feite dit apparaat van de inspectie, 
bij zijn huidige bezetting, samenstelling en omvang, in staat is 
meer werk te verrichten dan het zuivere inspecteren. 

Activering van de Overheid op dit terrein, niet alleen als sub-
sidiërend element, zou bij een goede samenwerking tussen bij-
zonder en openbaar onderwijs ook bepaald aan het bijzonder 
onderwijs ten goede kunnen komen. Immers, met alle verschil, 
dat er dan ook moge zijn, blijkt, dat in vraagstukken van onder-
wijsvernieuwing en verfrissing beide vormen van onderwijs in 
ons land zeer veel gemeen hebben. Methoden, die goed functio-
neren in een groep van 35 kinderen in een openbare school, 
kunnen nooit slecht zijn voor even grote klassen van een bij-
zondere school. 

Mijn conclusie hieruit is dus, dat op zijn minst voor het 
openbaar onderwijs het voor de Regering niet alleen gaat om 
het scheppen van mogelijkheden, maar dat de Regering daar 
althans de volle verantwoording heeft niet alleen voor dat, maar 
ook voor wat er wordt gedaan. Nu moge de Minister verwijzen 
naar enkele pedagogische bureaus van de grote gemeenten. Men 
dient dan echter wel te bedenken, dat de grote meerderheid van 
het openbare onderwijs gegeven wordt in gemeenten, die van 
dergelijke hulpmiddelen verstoken blijven. 

Ten slotte, last but not least, blijkt, dat het grootste deel 
van het zo belangrijke v.h.m.o., dat, voor zover het openbaar 
is, regelrecht onder 's Ministers verantwoordelijkheid functio-
neert, ook bestaat uit en behoefte heeft aan wetenschappelijk 
werk op zuiver pedagogisch-didactisch terrein. Wat doet de Mi-
nister zelf op wetenschappelijk terrein ten behoeve van deze 
laatste zo bij uitstek belangrijke tak van voortgezet onderwijs? 

Het tweede vraagstuk, dat ik gaarne ter discussie zou willen 
stellen, houdt nauw verband met het eerste en betreft de doel-
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stelling van de wettelijke regelingen betreffende het onderwijs. 
In de Memorie van Antwoord worden hierover behartigens-
waardige opmerkingen gemaakt op blz. 6, linkerkolom, voor-
laatste alinea. Ik kan mij geheel verenigen met de conclusie 
van de voorlaatste zin, waar gezegd wordt, dat een wilde groei 
in het onderwijsbestel moet worden voorkomen en dat wettelijke 
regeling ook niet kan worden ontbeerd met het oog op de be-
kostiging van die scholen, de vereiste bevoegdheden en de 
rechtspositie van de leraren, alsmede de rechten, welke aan het 
einddiploma zijn verbonden. Ik kan mij voorstellen, dat de 
Regering niet bereid is, elke willekeurige opzet, waarop het 
etiket school wordt geplakt, te subsidiëren. Aan het onderwijs 
moeten dan ook zekere eisen worden gesteld met betrekking 
tot de resultaten. De ervaring leert echter, dat dit probleem tot 
oplossing wordt gebracht onafhankelijk van de toekenning van 
de rechten, welke aan een einddiploma van een school zijn ver-
bonden. Ik neem hierbij als voorbeeld eens de ook de Minister 
welbekende z.g. I.V.O.-schoIcn. Dit zijn door de Overheid ge-
subsidieerde scholen, doch tot heden vond helaas geen vast-
stelling van de waarde der einddiploma's plaats, noch de aan-
wijzing van rechten, welke hieraan zijn verbonden. De Regering 
heeft dit nu al vele jaren aan het maatschappelijke leven over-
gelaten. Het is dus duidelijk, dat het in de Memorie van Ant-
woord gestelde verband tussen wettelijke regeling en bekostiging 
van die scholen niet opgaat. Op zich zelf zou ik dit in het 
minst geen bezwaar achten — ik ben geen bewonderaar van 
diploma's —, ware het niet, dat voor allerlei functies in Over-
heidsdienst, bij de spoorwegen, gaat u maar door, en soms zelfs 
particuliere bedrijven, die zich hieraan bezondigen, met name 
genoemde diploma's vereist worden, zodat in zulk een geval 
sprake is van discriminatie van gesubsidieerde scholen, ten 
gevolge van het starre systeem van aan diploma's verbonden 
bevoegdheden, dat nu eenmaal in ons land heerst. 

Nu zegt de Minister, dat aan differentiatie van het onderwijs 
binnen een bepaald schooltype de wet geen verhindering in de 
weg mag leggen. Indien ik nu blijf bij die I.V.O.-scholen, vraag 
ik mij af, of de Minister daarin nu ziet differentiatie van het 
onderwijs binnen een bepaald schooltype of een geheel nieuw 
schooltype met een wezenlijk andere inrichting en doelstelling 
van het onderwijs dan de wetgever heeft beoogd. Ik ben geneigd 
deze onderscheiding, die in de Memorie van Antwoord wordt 
gemaakt, als weinig exact te beschouwen. Immers, men kan 
evengoed zeggen, dat I.V.O.-scholen door het consequent 
hanteren van het proevenstelsel in plaats van eindexamens een 
geheel nieuw schooltype met een wezenlijk andere inrichting 
van het onderwijs zijn dan de wetgever heeft beoogd, als dat 
men ze beschouwt als een differentiatie van het onderwijs binnen 
een bepaald schooltype, nl. binnen de m.u.l.o.-scholen. De 
twijfel omtrent de keuze wordt nog versterkt door het feit, dat 
in de doelstelling natuurlijk geen wezenlijk verschil aanwijs-
baar is. 

Ik heb dit voorbeeld van de I.V.O.-scholen genoemd om daar-
aan te demonstreren, dat de redenering, die in de Memorie van 
Antwoord wordt gehanteerd, althans mij niet volkomen duide-
lijk is — dat kan natuurlijk ook aan mij liggen —, en dat enige 
nadere toelichting wel van belang kan worden geacht. Immers, 
al zijn wij het eens met de Minister, dat de wilde uitgroei van 
het onderwijsbestel moet werden voorkomen, aan de andere 
kant is het ook van betekenis, dat er een gepaste vrijheid van 
ontwikkeling aanwezig is en dat de erkenning van bepaalde 
nieuwe typen door middel van vaststelling van de rechten, die 
de einddiploma's van zulke scholen geven, niet de indruk 
maakt, dat de Overheid uit gepaste voorzichtigheid op onge-
paste wijze achter de feitelijke ontwikkeling aanloopt. 

Ik kom hierbij voor de zoveelste keer op de vraag, op welke 
manier de Overheid meent mede te kunnen werken aan de 
wetenschappelijk verantwoorde groei van ons onderwijsbestel, 
zowel met betrekking tot methoden van onderwijs en opvoeding 
als van schooltypen. Het moge juist zijn, dat in de bestaande 
wettelijke regeling voor ieder schooltype bepalingen voorkomen, 
die afwijkingen toelaten, op grond van ervaringen moge ik toch 
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vaststellen, dat dit ook bij de uiterste welwillendheid van depar-
tementale zijde voor bepaalde tendensen in ons onderwijs niet 
voldoende is. Dit geldt zeker in de eerste plaats vóór alles, wat 
betreft de examenregeling. Deze zijn zodanig vastgenageld, dat 
er slechts uiterst weinig, zoal enige vrijheid van handelen aan-
wezig is. De Minister levert zelf daarvoor het bewijs, nu in de 
Memorie van Antwoord wordt gesteld, dat de matige wijzi-
gingen, die men in de eindexamens v.h.m.o. heeft geprojecteerd, 
helaas nog geen voortgang kunnen vinden, omdat de daarvoor 
nodige wettelijke regeling nog niet tot stand kon komen wegens 
de vertraging, o.a. veroorzaakt door het stelsel van adviezen. 
Dat zijn blijkbaar die beruchte adviezen, waar het zinnetje op 
slaat, dat ik straks met zekere vreugde citeerde. Ik geloof trou-
wens niet, dat alle eindexaminandi van het jaar 1956 deze 
adviserende instanties erg dankbaar zullen zijn, hoe gedegen 
hun adviezen dan ock mogen zijn. 

Moeilijkheden rijzen ook, indien het systeem van de compre-
hensieve scholen in Nederland verdere uitbreiding zal krijgen. 
Dit laatste is bijzonder waarschijnlijk te achten. De belang-
stelling hiervoor is sterk groeiende. Een commissie van het 
Nutsseminarie is met steun van zuiver wetenschappelijk onder-
zoek enige weken in Engeland geweest voor de bestudering 
van dit ook voor Engeland nieuwe schooltype. Ter zijde — gun 
mij dit kleine plezier — zij opgemerkt, dat ik mij enigszins 
verwonderd heb over de uitlatingen in het verslag, waarin 
wordt vastgesteld, dat in Nederland met dit schooltype: nog 
geen ervaring bestond. Het is niet zonder humor, dat vrijwel 
op hetzelfde ogenblik in Engeland een boek wordt gepubli-
ceerd door een der gezaghebbende leden van de New Educa-
tion Fellowship onder de titel: „De Werkplaats adventure", 
waarin aan de Engelse scholen de schepping van Kees Boeke 
en zijn medewerkers ten voorbeeld wordt gehouden. Men 
moet blijkbaar liever buiten de deur gaan kijken. Dat gebeurt 
hier over en weer. In zoverre zijn de Engelsen en wij quitte. 

Op de onlangs te Amersfoort gehouden onderwijsconferentie 
van het Comité voor opvoeding tot democratie zijn de erva-
ringen van deze studiecommissie getoetst aan de Nederlandse 
ervaringen van de Werkplaats en aan de wensen en problemen, 
die op verschillende plaatsen in ons land thans in dezelfde 
richting gaan. Het blijkt, dat voor dit type een sterk groeiende 
belangstelling bestaat en dat de praktische betekenis ervan 
belangrijk groter is geworden sedert ik hierover voor de eerste 
maal in deze hoge vergadering aandacht mocht vragen. Deze 
versterkte aandacht is m.i. toe te schrijven aan het feit, dat 
door deze schoolorganisatie enkele fundamentele problemen 
dichter tot een oplossing worden gebracht, terwijl de enorme 
sociale betekenis van een gemeenschappelijke opvoeding van 
kinderen met verschillende mogelijkheden en verschillende 
daaruit voortvloeiende toekomst steeds meer erkenning vindt. 
Wil men echter het volledige voordeel van dit schooltype reali-
seren, dan is het niet voldoende een algemene schoolgemeen-
schap op te bouwen uitsluitend voor het voortgezet onderwijs. 
De opbouw van onderop van kleuter- door lagere school naar 
allerlei vormen van v.o. is essentieel. Juist de geleidelijke over-
gang van het l.o. naar de gedifferentieerde vormen van het v.o. 
in dezelfde opvoedingsinrichting is een der belangrijke resul-
taten, die men met deze schoolvorm kan bereiken. De opbouw 
van een onderwijsmethode als gaaf geheel, waarbij niet de 
bovenliggende de wet voorschrijft aan de vorige, is echter 
eveneens van grote betekenis. Ik wil van deze plaats een waar-
schuwing richten tot al diegenen, die met plannen in deze 
richting rondlopen, zich er rekenschap van te geven, dat men 
geen comprehensieve school krijgt door aan een v.h.m.o.-
school een m.u.l.o. te verbinden. Weliswaar verkrijgt men dan 
de mogelijkheid van horizontale verplaatsing, doch de meest 
essentiële voordelen van de comprehensieve school worden 
daarmee of in het geheel niet of slechts gebrekkig gerealiseerd. 

Ik kom hiermede echter vanzelf weer terug tot mijn uitgangs-
punt, nl. dat een dergelijke school beslist niet past in de huidige 
wettelijke systemen. Evenzeer als men zulk een inrichting van 
het gezichtspunt van de opvoeding uit slechts goed kan laten 

functioneren als eenheid, zo is het bestuur slechts op rationele 
wijze mogelijk, indien dit ook van wettelijk standpunt als een-
heid kan worden beschouwd. Hoezeer ik mij verheug over de 
volhardendheid, waarmede de Minister vasthoudt aan de ge-
dachte van één wet voor het gehele voortgezet onderwijs, ik 
moge eraan toevoegen, dat, indien men al bezwaren zou 
hebben tegen de vroeger door mij bepleite wetgeving voor be-
paalde experimenteerscholen, in zulk een wet op het voortge-
zet onderwijs in ieder geval de mogelijkheid moet worden ge-
schapen, in een school voor voortgezet onderwijs het lagere en 
ook het kleuteronderwijs te incorporeren. De laatste opmerking 
betekent echter geenszins, dat ik van de gedachte aan een 
bijzondere regeling voor bepaalde door de Minister aan te 
wijzen scholen, die hebben getoond op wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze te kunnen bijdragen tot modernisering van 
onderwijs en opvoeding, zou willen afzien. Ik moge de Minister 
opmerkzaam maken op de eenstemmige uitspraak van het 
hiervóór bedoelde onderwijscongres in Amersfoort, die dezelf-
de richting uitgaat. 

Daar werd de volgende motie voorgesteld en aangenomen: 

„De deelnemers aan de negende onderwijskonferentie 
van het Werkkomité voor Opvoeding tot demokratie, ge-
houden te Amersfoort op 26, 27 en 28 april 1956, ver-
zoeken het Werkkomité, er bij de bevoegde instanties op 
aan te dringen, dat een artikel in de onderwijswetten worde 
opgenomen, waarbij de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen de bevoegdheid wordt verleend ten 
behoeve van erkende experimenteerscholen af te wijken 
van die bepalingen in wet en uitvoeringsbesluiten, welke 
het slagen van het experiment in de weg zouden staan.". 

Tot zover dit onderwerp. 
Een derde onderwerp, dat van ver strekkende betekenis is, 

raakt het vraagstuk van de docenten bij alle takken van onder-
wijs. Ik heb met veel genoegen gehoord hetgeen de geachte 
afgevaardigde de heer Algra in dit verband heeft gezegd. Ik 
sluit mij, zoals uit het volgende zal blijken, daarbij volledig aan. 

In de Memorie van Antwoord is de Minister niet ingegaan 
op de invloed van het maatschappelijk standsverschil en geeft 
hij er de voorkeur aan, de moeilijkheden voor het grootste ge-
deelte te herleiden tot het vraagstuk van vraag en aanbod. Ik 
geef toe, dat dit vraagstuk er is. Toch meen ik, dat het nood-
zakelijk is hierop nog eens terug te komen, niet zozeer vanuit 
het gezichtspunt van het docententekort als wel vanuit het alge-
mene klimaat in de wereld van het onderwijs. Indien ergens een 
rector van een gymnasium zich verzet tegen nieuwbouw van 
een gymnasium op hetzelfde terrein, waarop ook een nieuwe 
li.b.s moet verrijzen, dan heeft dit verschijnsel iets te maken, 
niet zozeer met een maatschappelijk als wel met een geestelijk 
standsverschil, dat misschien nog erger is. Indien men de 
achtergrond van deze en dergelijke verschijnselen wil begrij-
pen, moet men mijns inziens de verschuiving in de verhou-
dingen in de wetenschappelijke wereld van de laatste 50 jaar in 
het oog vatten. In het verleden was het beperkte korps van 
academisch gevormde leraren tevens het reservoir, waaruit de 
beoefenaren van de wetenschap aan de universiteit werden ge-
recruteerd. Voor een aantal vakken geldt deze situatie nog 
altijd. Dat zijn vooral die, welke betrekkelijk weinig andere 
maatschappelijke mogelijkheden voor haar beoefenaren bieden. 
Nu ziet men echter twee verschijnselen, die in sommige op-
zichten de situatie grondig veranderen. In de eerste plaats is 
het aaptal leraren voor het v.h.m.o. sterk gestegen en zal dit 
mijns inziens in de toekomst nog sterker toenemen. In de 
tweede plaats ziet men, dat voor een aantal vakken nieuwe 
mogelijkheden van hoog wetenschappelijk gehalte in het maat-
schappelijk leven worden geopend. Ik denk b.v. zelfs aan een 
vak als wiskunde, dat mogelijkheden biedt in grote laboratoria, 
in instituten voor toegepaste wiskunde e.d. Ook voor geografen 
ziet men thans een zelfde verschijnsel. Ik heb heus niet aan de 
Staatssecretaris gedacht, toen ik dit neerschreef, Mijnheer de 
Voorzitter. Misschien is dit voor de klassieke talen nog het 
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minst het geval. In zulke beroepen is de ontwikkeling van de 
wetenschap dus geenszins meer uitsluitend aangewezen op hen, 
die werkzaam zijn als leraar. Een derde verschijnsel, dat ook 
vermeld dient te worden, is de steeds toenemende specialisatie 
ook in de universitaire studie en de daardoor groeiende afstand 
tussen het object van wetenschappelijk onderzoek en de dage-
lijkse arbeid van de leraar. Dit alles te zamen heeft ten gevolge, 
dat voor allerlei vakken het lerarenkorps niet meer dezelfde 
betekenis heeft voor de ontwikkeling van de wetenschap als 
zulks 50 jaar geleden het geval was. 

Een andere vraag is, in hoeverre de Westeuropese volken 
beschikken over voldoende intellect om, naast voorziening in 
de stijgende behoeften aan academici voor allerlei maatschap-
pelijke functies, waarvoor deze vroeger in veel mindere mate 
werden gebruikt, ook het in de toekomst sterk stijgend aantal 
leraren v.h.m.o. te leveren, indien men daaraan dezelfde eisen 
van het doctoraal examen van dit ogenblik blijft stellen. Ik be-
twijfel zeer, of deze mogelijkheid reëel aanwezig is. Zeker geldt 
dit bij het sociale beleid van dit ogenblik. Ik zeg dit ook in 
het aangezicht van het sterk toegenomen aantal studiebeurzen. 
Alvorens wij steeds verder in een noodtoestand wegzakken in 
vergelijking tot het heden, dient men twee middelen tot ver-
zachting van het kwaad te overwegen. Het eerste is, dat door 
middel van studiebeurzen of betaalde studie het daarvoor ge-
schikte intellect ook uit de financieel niet draagkrachtige be-
volkingslagen kan worden gedraineerd. De tweede vraag is, in 
hoeverre het werkelijk juist is, dat men in Nederland voor de 
leraarsfunctie dezelfde eisen blijft stellen, die thans gelden. 
Deze vraag is vooral daar gerechtvaardigd, waar voor de con-
tinuïteit in de hoogste wetenschapsbeoefening niet meer primair 
een beroep op het lerarenkorps behoeft te worden gedaan. 

Ik heb er geen behoefte aan deze vragen heden te beant-
woorden. Ik acht ze echter dringend genoeg om ze hier te 
stellen, hoezeer ik mij ook bewust ben van de weerstand, die 
de hierin uitgestippelde gedachten in bepaalde kringen zal 
wekken. Regeren is echter vooruitzien en het is in zulke dingen 
niet voldoende het motto te laten gelden, dat het leven sterker 
is dan de leer en dat de moeilijkheden zich zelf wel zullen op-
lossen. 

Ik geloof, dat deze Minister in de laatste vier jaar ruim-
schoots heeft ervaren, dat er ook vraagstukken zijn, die geen 
oplossing krijgen, en dat niet elke geschiedenis een happy ending 
heeft. 

De speculatie in dit opzicht op een economische crisis lijkt 
mij dan ook uitermate bedenkelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermede ben ik gekomen aan het 
einde van mijn betoog over de meer algemene punten van be-
leid, ten aanzien waarvan ik drie principiële opmerkingen wilde 
maken. Toch wil ik nog gaarne een enkele opmerking maken 
over enige bijzondere punten. Door de uitlating, die de Minis-
ter op bladzijde 12 van de Memorie van Antwoord heeft ge-
daan met betrekking tot het Ministerie, acht ik mij wel be-
vredigd. Er staat alleen dat beruchte zinnetje: 

„Naar zijn gevoelen weegt de betekenis van deze advie-
zen in de meeste gevallen ruimschoots op tegen het tijd-
verlies, dat met het inwinnen ervan gepaard gaat.". 

Ik vind dat, eerlijk gezegd, niet helemaal in overeenstemming 
met de verzuchtingen te dezer zake, die op andere bladzijden 
van deze Memorie van Antwoord toch wel duidelijk aan de 
dag treden. De grootst mogelijke voorzichtigheid met dat 
soort adviezen lijkt mij bepaaldelijk geboden. 

Over het hoger onderwijs nog een enkele opmerking. Over 
de bestuursvorm wil ik thans niet veel zeggen. Dat kan mijns 
inziens beter ter sprake komen bij de behandeling van het 
wetsontwerp betreffende het technisch hoger onderwijs, waar-
bij zal blijken, dat ik, voor wat dit punt betreft, nog wel het 
een en ander op mijn hart heb. 

Ik kan echter niet geheel instemmen met de beschouwingen 
van de Minister over een interim-rapport van de Commissie-
Rutten. Wanneer het er daarbij om gaat, een actiever beleid 

inzake de studentenhuisvesting als het ware van zich af te 
schuiven, dan kan ik dat niet aanvaarden. Wanneer men zegt: 
„wij kunnen de financiële consequenties van de verschillende 
maatregelen, die de Commissie-Rutten zal voorstellen, niet 
overzien", dan gaat dat op ten aanzien van de onderwerpen, 
waarover men verschillend kan denken. Ten aanzien van een 
zo nijpend probleem als de studentenhuisvesting geldt deze 
overweging mijns inziens beslist niet. 

Het zal de Minister bekend zijn, dat in een stad als Eind-
hoven, waar men dan nu een tweede Technische Hogeschool wil 
stichten, indien de Eerste Kamer dat goedvindt, op het ogen-
blik voor alleenwonende personen nauwelijks kamers zijn te 
krijgen, laat staan voor studenten. Het zal de Minister ook be-
kend zijn, dat straks in Delft naar alle waarschijnlijkheid 
minstens 400 studenten dakloos zullen zijn of gehuisvest zul-
len worden op een manier, die eigenlijk de naam huisvesting 
niet verdient. 

Ik weet, dat men op het ogenblik weer plannen heeft voor 
noodgebouwen. Ik heb nu persoonlijk, door zeer nauwe be-
trekkingen, enige ervaring gekregen met hetgeen dergelijke 
noodgebouwen eigenlijk betekenen. Het zijn onrustige, la-
waaierige vormen van huisvesting, die voor de efficiency van 
geschermd, weinig bevorderlijk zijn. Ik wil de Minister per-
soonlijk nog weleens vertellen, welke mijn eigen familie-
ervaringen te dezer zake zijn. Ik waarschuw uitdrukkelijk 
tegen dit soort van dingen. 

Men zal zich moeten realiseren, dat, wil men goede stu-
dentenhuisvestingen bouwen, dit een kostbare zaak is, waarbij 
maandhuren betaald zullen moeten worden, die met de huidige 
bedragen, die een student gewend is per maand uit te geven, on-
vergelijkbaar zijn. Ik heb nu persoonlijk, zoals de Minister 
weet, enige ervaring opgedaan met het probleem wat een der-
gelijk huisvesting ongeveer zal kosten, al gold het dan de huis-
vesting voor de studenten van een internationaal studiecen-
trum. Ik kan u verzekeren, Mijnheer de Voorzitter, dat, indien 
men een dergelijke huisvesting opzet op een manier, die zo'n 
gebouw akoestisch bewoonbaar maakt voor een belangrijk 
aantal studenten, dit zulke hoge kosten met zich brengt, dat 
het er praktisch op neerkomt, dat de gehele kosten van rente 
en afschrijving door de Overheid zullen moeten worden be-
kostigd, wil de gemiddelde student in een dergelijk complex 
kunnen wonen. 

Of de Regering het nu doet op de ene of op de andere ma-
nier, langs de weg van het verlenen van zodanige beurzen, dat 
de studenten deze gebouwen zullen kunnen bewonen, of door 
de kosten van rente en afschrijving geheel voor haar rekening 
te nemen, lijkt mij een probleem van linker- en rechterbroek-
zak, maar in de grond van de zaak weinig belangrijk. Het 
probleem van de huisvesting zelf is echter van de grootste 
urgentie. 

De Minister heeft in de Memorie van Antwoord, misschien 
wel terecht, de gedachte bestreden, dat, wanneer te gelegener 
tijd de woningnood zal afnemen, dan pas de mogelijkheden 
voor studentenhuisvesting op de klassieke Nederlandse manier 
weer zullen toenemen. Ik geloof inderdaad, dat de moderne 
huizenbouw daarvoor weinig mogelijkheden biedt. Hetgeen op 
het ogenblik wordt gebouwd laat zo weinig overtollige ruimte 
aan het gezin, dat het geen van beide partijen enige bevrediging 
zal schenken, nog een student op te nemen. 

Dit probleem van de studentenhuisvesting is urgent en het 
kan niet wachten. Ik zou de Minister met nadruk willen vra-
gen om, als het rapport van de Commissie-Rutten er dan nog 
niet is, zelf de vrijheid te nemen, dit urgente vraagstuk van 
hoger onderwijs in zijn politiek testament op te nemen. 

Ik wil nu nog iets zeggen over de studie. Bij mijn beschou-
wingen over het docentenprobleem heb ik al enigermate in-
direct het baccalaureaat aangeraakt. 

Mij is bijgebleven een uitlating van collega Holst — ik heb 
die uitlating niet zelf gehoord, maar ik ken haar wel —, die hij 
bezigde bij zijn aftreden als curator van de Technische Hoge-
school. Deze deed op de hem eigen wijze de volgende uit-
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spraak: Wij moeten in het hoger onderwijs naar een onderwijs-
organisatic, waarbij de dommen korter en de knappen langer 
studeren. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat dit inderdaad 
de kern is, waarom het draait. Men moet het woord „dommen" 
natuurlijk nemen op de wijze, waarop Holst dit heeft bedoeld. 
Wij moeten degenen met de beperktere gaven, degenen, wier 
intellectuele begaafdheid niet verder reikt dan een bepaald 
niveau en die toch de universiteit betreden en die later op hun 
eigen en toch verdienstelijke wijze een functie in de maat-
schappij kunnen vervullen, de mogelijkheid geven, met een 
redelijk diploma de maatschappij te betreden. Daarnaast moeten 
wij voor de zeer begaafden de mogelijkheid scheppen voor een 
studie, die nog belangrijk verder reikt dan degene, die wij op 
het ogenblik aan de Technische Hogeschool kennen. In dit op-
zich neemt het technisch hoger onderwijs echter zijn eigen 
plaats in. Door de sterke ontwikkeling en de grote betekenis van 
het middelbaar technisch onderwijs is er tussen het diploma van 
de m.t.s. en het ingenieursdiploma weinig ruimte voor variatie. 
Ik kom hierop bij de behandeling van het wetsontwerp 4114 
misschien nog wel even terug, wanneer ik de Minister een paar 
vragen zal stellen over de gelijkwaardigheid. 

Ik wil nog een enkele opmerking over het v.h.m.o. maken. 
Met betrekking tot de zesjarige h.b.s. zegt de Minister ergens 
in de Memorie van Antwoord, dat die 25 pct.-theorie, dit is dus 
de theorie, dat 25 pet. door de jaren heen altijd het getal is ge-
weest, dat het aantal afgewezenen weergaf, naast het feit staat, 
dat de stof is verzwaard. Ondanks die verzwaring van de stof is 
die 25 pet. toch blijven gelden, zodat er toch 25 pet. in de tak-
ken is blijven hangen. Dit is een sterk bewijs, dat die theorie 
van de 25 pet. wel juist is. Ik vraag mij nu met enige angst af: 
Zal dit nu met die zesjarige h.b.s. anders worden? Ik hoop het. 
Er rijst intussen nog een andere vraag, nl.: Wat doet men met 
de zeer begaafder.? Voor hen zijn die zes jaar bepaald niet 
noodzakelijk. Deze maatregel wijst in de richting van een veel 
soepeler klassesysteem. Die zes jaren wijzen in de richting van 
het moderne onderwijs, dat wij bij de lagere scholen kennen, 
maar dat, als ik goed ben ingelicht, weinig ingang heeft gevon-
den bij de h.b.s.-en en dat geen ingang heeft gevonden bij de 
gymnasia, welke laatste trouwens zo graag apart gelaten wor-
den. Deze kunnen wij dus rustig buiten beschouwing laten. Ik 
vrees, dat dit zesjarige systeem zonder dit openbreken van het 
klassikale systeem hier en daar wel tot moeilijkheden zal leiden. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, nog een opmerking over 
het lager onderwijs. Misschien is het belangrijkste verschijnsel 
in het concrete onderwijs in de laatste vier jaren het rapport 
van de commissie ter bestudering van de leerlingenschaal bij 
het lager onderwijs. Ik heb de indruk, dat door het lezen van de 
eerste publikaties over dit rapport er allerwege bij het onder-
wijs grote bevrediging heerst. Bevrediging vanwege de motive-
ring van de verlaging, de erkenning, dat de huidige situatie 
onmogelijk leiden kan tot goed en bevredigend onderwijs, laat 
staan tot een evenwichtige opvoeding; ook om het verschijnsel, 
dat dit nu eens een commissie betreft, waarin drie belangrijke 
Departementsambtenaren mede de verantwoordelijkheid heb-
ben voor wat hier is neergeschreven. Belangrijk is het ook, 
omdat er gezegd is: Wij stellen een programma op zoals het 
onderwijskundig verantwoord is, ongeacht wat het kost. Dat 
zou dus kunnen betekenen: wij laten het aan de Minister van 
Financiën over om het vanwege de gevolgen toch maar de hals 
om te draaien. Neen, het bevredigt bijzonder, omdat er nog 
een belangrijk zinnetje in staat, dat ook in datzelfde testament 
thuishoort, nl., dat deze miljoenen een wijze van investering 
betekenen, die op de lange baan volstrekt verantwoord is. De 
vraag is wat er nu gaat gebeuren. Deze commissie heeft een 
wetsontwerp met toelichting kant en klaar aan het rapport toe-
gevoegd. Wanneer de Minister — verondersteld, dat het drie 
maanden eerder gekomen was — dit alsnog aan de Kamer zou 
hebben aangeboden, zou ik weleens de politieke partij willen 
zien, die de euvele moed zou hebben gehad hiertegen ,,neen" 
te zeggen. Hier zou de Minister bepaald niet met zijn porte-
feuille behoeven te rammelen. Maar, Mijnheer de Voorzitter, 
dan gaat het daarna om de consequenties, om de vraag of de 

politieke partijen ook bereid zijn de financiële consequenties, 
die hieraan zijn verbonden, te aanvaarden. Wanneer dat zou 
blijken niet het geval te zijn, zou de Minister van Onderwijs 
met deze wet in de zak uitermate sterk staan. 

Gebouwen en mensen, daarom gaat het. De kwestie van de 
gebouwen is bijna nog tragischer dan die van de mensen. De 
mensen zijn er vandaag niet, dat staat vast. Maar dit is een 
project op een betrekkelijk lange zicht. Ik kan mij voorstellen, 
dat het voor sommigen te lang is. Maar aan de andere kant, 
indien dit ontwerp van wet aangenomen wordt, zal het perspec-
tief, dat daardoor ontstaat, een aantrekkingskracht uitoefenen 
op een jonge generatie om deze school binnen te treden, die 
misschien wel even sterk als het salaris is. Immers de school, 
die hier geprojecteerd is, biedt gans andere perspectieven dan 
de massa-school van het ogenblik. Dit wil niet zeggen, dat ik 
zou willen betogen, dat er niet tegelijk een salariskwestie is. 
Beide is het geval. Ik heb reeds eerder gezegd, dat de functie 
van hen, die het opkomende geslacht op elk vlak vormen, bij 
uitstek van belang is. De eisen, die men aan dezen stelt, niet 
alleen wat betreft kennis, maar vooral wat betreft menselijk-
heid, bekwaamheid tot opvoeding, zijn buitengewoon groot. 
Het aantal van hen, die geestelijk en menselijk aan deze eisen 
voldoen, is slechts beperkt. Ik ben geneigd te zeggen, dat de 
waarde van een mathematicus, die ergens in een hoek uiterst 
sinistere formules uitvindt, misschien nauwelijks groter is dan 
de waarde van iemand, die een school maakt tot een wezenlijk 
instituut van opvoeding van jonge mensen. Niettemin is deze 
mathematicus maatschappelijk oneindig veel hoger geclassi-
ficeerd dan degene, die mensen maakt. 

Er is altijd nog een maatschappelijke misstand in de vorm 
van dit soort onjuiste classificatie van de eigenschappen van 
het individu. 

De posten, die deze Minister bezet, zijn uitermate belangrijk. 
Zij kunnen naar mijn overtuiging belangrijker zijn dan die van 
de Minister van Economische Zaken en belangrijker dan die van 
de Minister van Sociale Zaken, ook al verheugt deze zich dan 
over de totstandkoming van de wet op de ouderdomsvoorzie-
ning. Het gaat hier niet om de ouden, om het verleden, het 
gaat niet alleen om de economische kracht van ons volk van-
daag, het gaat om de toekomst. De relatie tussen de jeugd 
enerzijds en deze Minister en dit Ministerie anderzijds zijn van 
belang. De jeugd ziet helaas dit Ministerie vooral, ik wil niet 
zeggen: als de vijand — de Minister weet wel aan welke open 
brief ik denk —, maar de afstand is vaak te groot. Elders in 
de wereld ziet men deze dingen misschien wat rationalistischer 
dan ik. Ik heb vóór mij een stuk met gegevens over Rusland, 
een stuk uit een interpellatie, gehouden in de Duitse Bonds-
dag, waarin een van de leden van de Bondsdag de Minister 
van Opvoeding voor de neus houdt — ik wil dat ook gaarne 
deze Minister doen —, dat er in het jaar 1954 in de Sovjet -
Unie 175 technische scholen op universitair niveau waren met 
300 000 studenten — in de Verenigde Staten de helft — en dat 
er 3700 technische scholen waren met 1,6 miljoen leerlingen; 
dat verder de technische studenten voor vijf jaar geen mili-
taire dienst behoeven te vervullen en dat voor alle begaafden 
de vorming geschiedt op kosten van het Rijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is de rationalistische kant van 
de opvoeding. Al heb ik dan ook het grootste deel van mijn 
leven aan de techniek gewijd, ik wil deze bepaald niet over-
schatten. Ik erken volkomen de betrekkelijke betekenis ervan. 
Dit is één aspect. Wanneer wij niet meer weten op te brengen 
dan dat ene aspect aan de technische zijde, zullen wij het als 
volk toch nog afleggen. Maar het gaat ook om de gsestelijke 
vorming, om de opvoeding tot mensen. Die opvoeding nu, 
Mijnheer de Voorzitter, ligt, ondanks het afwijzen van directe 
verantwoordelijkheid, indirect in belangrijke mate besloten in 
de gevolgen van de activiteit van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in dit land. Wanneer ik dat zeg, 
wi! ik daarmede geenszins de enorme waarde kleineren van 
allerlei andere geestelijke krachtcentra als kerken e.d., maar 
desniettemin meen ik, dat hetgeen ik hier gesteld heb als eis 
aan ons Nederlandse onderwijs juist is. 
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De heer Berksen: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou willen be-
ginnen met even te memoreren, dat de heer Van Veldhoven, 
die anders een gedeelte van de taak op zich neemt bij de be-
handeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, door ziekte verhinderd is hier aanwezig te zijn, 
waarschijnlijk zelfs gedurende enige weken, zodat nu dat ge-
deelte van de taak door mij zal moeten worden overgenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik naging, welke punten naar 
aanleiding van de begroting verdienden te worden behandeld 
en ik daarnaast het plan maakte, mij te beperken, kwam ik, 
na vergelijking van deze twee eisen, die ik stelde, toch tot de 
ontdekking, dat, hoezeer ik ook zou willen aansturen op een 
beperking, ik toch wel genoodzaakt zou zijn, over verschil-
lende punten min of meer uitvoerig te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Op het in november van het vorige 
jaar te Amsterdam gehouden congres „Juga 1955" werd, om 
met een blad te spreken, dat dit congres aan een nabeschouwing 
onderwierp, de school in staat van beschuldiging gesteld. 

De school, zo was het daar in verschillende inleidingen en 
conclusies naar voren komende oordeel, heeft de verandering, 
die de wetenschappelijke inzichten hebben ondergaan, de struc-
turele wijzigingen in de maatschappij, niet kunnen bijhouden. 

Ik laat in het midden, Mijnheer de President, of dit alles 
voor 100 pet. juist is, maar ik erken gaarne, dat het Neder-
landse onderwijswezen te lang een gesloten gebied is geweest, 
een gebied daarnaast, dat ook weer op eigen terrein de nodige 
samenhang miste. In de Eerste Onderwijsnota constateerde 
Minister Rutten voorts, dat het onderwijsgebouw in Nederland 
niet was gebouwd volgens vastomlijnde plannen, maar dat het 
in velerlei opzicht min of meer toevallig de huidige vorm in 
structuur had verkregen. Als derde punt moet worden gevraagd, 
of het Nederlandse onderwijs voldoet aan de eis, dat het de 
mensvorming in het centrum stelt. 

De eerste twee vragen, Mijnheer de President, zijn vragen 
van organisatorische aard, die allereerst moeten worden opge-
lost, en ik begrijp de verzuchting, die de Minister in de Tweede 
Kamer uitte, nl.: 

„dat het weleens zo is, dat men door de verplichte ad-
viezen van vele commissies, instanties en raden weleens 
radeloos wordt, omdat er niet kan worden doorgetast op 
het moment, dat men zelf, na rijp beraad, de overtuiging 
heeft gekregen: dit of dat moet gebeuren.". 

Van de andere kant moet het noodzakelijk worden geacht, 
dat de meningen van hen, die tot oordelen bevoegd zijn, van 
de bij de organisatie van het onderwijs betrokkenen en van 
de groepen en personen, die tot de direct belanghebbenden 
moeten worden gerekend, worden gepeild en dat hun adviezen 
worden ingewonnen en bestudeerd. 

De twee geachte medeleden, die vóór mij het woord hebben 
gevoerd, de heren Algra en Schermerhorn, hebben ook reeds 
gewezen op de moeilijkheden, die aanwezig zijn in het vragen 
van zovele adviezen. Ik wil daar nog even verder op ingaan. 

De geachte bewindsman, hoezeer de zoeven door mij ge-
citeerde verzuchting ongetwijfeld uit zijn hart voortkwam, zal 
de eerste zijn om deze noodzaak van advies van de genoemde 
instanties te erkennen. Opgemerkt moet echter worden, dat in 
de loop der laatste jaren het aantal adviserende colleges, per-
sonen en instanties sterk is gegroeid en in de toekomst nog 
sterker zal groeien. Hieraan zit het gevaar vast in een doolhof 
te geraken, waaruit men nimmer de goede weg zal kunnen vin-
den, het gevaar ook, dat de wetgevende arbeid ernstig wordt 
bemoeilijkt, ja in sommige gevallen schier onmogelijk wordt 
gemaakt. 

Hoe kan men hier ten slotte uit de impasse geraken? Begrij-
pelijk is het, dat sommigen gedacht hebben aan een reorgani-
satie van de Onderwijsraad. Men heeft vergelijkingen gemaakt 
tussen de S.E.R. en de Onderwijsraad en gevraagd, of het niet 
mogelijk zou zijn de Onderwijsraad een zelfde structuur in or-
ganisatievorm te geven als de S.ER. heeft. Anderen hebben ge-
vraagd, maar dit gaat juist min of meer in tegen deze ge-

dachte, om ook de ontwerpen van algemene maatregelen van 
bestuur te publiceren, opdat de daarbij belanghebbende instan-
ties hun gevoelen daarover kunnen doen kennen en een open-
bare mening zich zou kunnen vormen. Het is begrijpelijk, dat 
de geachte bewindsman hierbij de zoeven bedoelde verzuchting 
met andere woorden herhaalt, als hij opmerkt, dat de ervaring 
heeft geleerd, dat een eenstemmige openbare mening in onder-
wijsaangelegenheden vrijwel nooit wordt bereikt en dat het 
veeleer zo is, dat de ingewonnen adviezen lijnrecht tegen elkaar 
ingaan. 

Wat de eerstgenoemde mogelijkheid betreft, dus de reorga-
nisatie van de Onderwijsraad, hierover verwijst de Minister 
naar de uiteenzetting, gegeven in de Memorie van Antwoord 
aan de Tweede Kamer op de Onderwijsbegroting 1955. Ik heb 
deze Memorie van Antwoord gelezen; vrijwel hetzelfde wordt 
nu door de Minister herhaald. De Minister merkt op, dat, 
wanneer de Onderwijsraad advies uitbrengt, dit e;n interne aan-
gelegenheid is, die zich hoofdzakelijk afspeelt tussen Regering 
en Onderwijsraad. Het is dus zo, dat de Onderwijsraad als ad-
viserend college uitsluitend optreedt ten behoeve van het Mi-
nisterie. Ik laat buiten beschouwing de werkzaamheden van de 
Onderwijsraad van administratieve aard. Zijn adviezen worden 
niet gepubliceerd en al nemen wij graag aan, dat de Minister 
— zoals hij in de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer zegt — de deskundige en doorwrochte adviezen van 
de Onderwijsraad op hoge prijs stelt, dat hij er ernstig rekening 
mee pleegt te houden en dat deze adviezen dikwijls belangrijke 
wijzigingen in de oorspronkelijke opzet van voorgestelde maat-
regelen tot gevolg hebben, de buitenwereld — en daarbij inge-
sloten de onderwijswereld — verneemt hier vrijwel niets van. 
Als de Minister dan dus verder zegt, dat voorstellen tot een her-
vorming van de Onderwijsraad van hem niet te verwachten zijn, 
rijst de vraag of niet op een andere wijze kan worden getracht 
te komen tot een vereenvoudiging van het geheel van adviseren-
de colleges en instanties, die recht hebben gehoord te worden 
en die, en dat moet niet vergeten worden, als zij met zorg hun 
advies voorbereiden en uitbrengen, ook recht hebben, dat dit 
advies meeweegt bij de uiteindelijke vaststelling van wetsvoor-
stellen, van algemene maatregelen van bestuur, enz. Daarom 
zou ik de Minister willen vragen toch eens te overwegen of in 
plaats van de warwinkel van adviserende lichamen colleges en 
instanties, waarmee hij nu volgens zijn zeggen te maken heeft, 
niet een algemeen adviserend lichaam zou kunnen worden in-
geschakeld, waarin al deze colleges, enz. vertegenwoordigd zijn, 
welk lichaam een soort trait d'union zou vormen tussen Re-
gering, maatschappij en onderwijswereld. De adviezen zouden 
naar gelang het karakter van het te beadviseren onderwerp, 
enz. vertrouwelijk of openbaar kunnen zijn. Zeker, ook dan zal 
niet altijd, ja misschien zelfs zelden eenstemmigheid worden 
bereikt, maar ik zie de volgende winstpunten: De instanties, 
enz., die recht hebben te worden gehoord, zijn via dit alge-
mene advieslichaam alle ingeschakeld, kunnen althans alle 
ingeschakeld zijn. In dat algemene advieslichaam kunnen de 
verschillende meningen met kracht van redenen worden uitge-
wisseld en kan wellicht reeds daar getracht worden — ik geef 
u toe, dat ik moet spreken van: getracht worden — te komen 
tot een zekere eenstemmigheid of althans tot een grootste ge-
mene deler van de heersende opinies. Opgemerkt moet worden, 
dat, zonder een — ook in het Voorlopig Verslag bepleite —• 
coördinatie van de bestudering der diverse vraagstukken men 
nooit tot een enigszins bevredigende oplossing zal komen. 

Ik heb met grote belangstelling geluisterd naar hetgeen de 
geachte afgevaardigde de heer Algra heeft gezegd, toen hij de 
Minister min of meer beschuldigde te zijn geweest makelaar en 
niet bewindsman. Ik zou die beschuldiging niet gaarne over-
nemen. Ik meen, dat de taak van de Minister wel degelijk is te 
regeren, maar daarnaast ook om de verschillende meningen, 
die er op verschillende punten heersen, tegen elkaar af te 
wegen en naar aanleiding daarvan zijn beslissing te nemen. 

Ik zou er in dit verband op willen wijzen, dat bij de huidige 
toestand steeds diverse meningen naar voren komen in de uit-
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gebrachte adviezen, die zijn afgestemd op de ideeën en menin-
gen, heersende in de min of meer enge kring van belang-
stellenden, belanghebbenden of bij een bepaalde tak van onder-
wijs betrokkenen. 

Als de Minister in de Memorie van Antwoord aan onze 
Kamer opmerkt, dat de betreffende vraag in het Voorlopig 
Verslag — de betreffende vraag over de coördinatie — door 
hem bevestigend wordt beantwoord, en hij daaraan toevoegt, 
dat hij reeds stappen in deze richting heeft ondernomen, heeft 
hij ongetwijfeld hierbij op het oog de instelling van een com-
missie ter bestudering van het vraagstuk van het onderwijs aan 
de jeugd tussen 12 en 15 jaar. En juist hierbij wil ik een op-
merking maken, Mijnheer de President. Ik zou de instelling van 
deze commissie geheel kunnen toejuichen, wanneer deze com-
missie werkelijk dit gehele vraagstuk zou gaan bestuderen. 
Maar lees ik de betreffende passages in de Memorie van Ant-
woord goed, dan is het helemaal niet het geval. Deze in te 
stellen commissie krijgt tot opdracht de moeilijkheden tussen 
v.g.l.o. en n.o. te bestuderen, terwijl ook het land- en tuinbouw-
onderwijs erin vertegenwoordigd zullen zijn. Hoe nuttig en wei-
licht noodzakelijk zulk een commissie ook kan zijn, het blijft 
een deeltaak, die kan worden opgedragen. Het u.l.o. en het 
v.h.m.o. met name blijven hier geheel buiten. Bovendien is het 
een eenvoudige opdracht. Mijn voorstel omtrent een centraal 
adviesorgaan heeft een veel wijdere en verdere strekking. Ik 
zou met grote aandrang de Minister willen verzoeken eens 
te willen vragen of er z.i. plaats is voor zulk een algemeen 
adviserend lichaam, dat de diverse vraagstukken van alle 
kanten — ook met inschakeling van het maatschappelijke 
en culturele leven — kan bestuderen, en als deze plaats er 
werkelijk zou zijn, hoe dan zulk een adviserend lichaam kan 
worden samengesteld. Ik begrijp, dat de Minister hierop mor-
gen niet direct een antwoord kan geven, maar misschien zou in 
het politieke testament van de Minister, waarover de heer 
Schermerhorn heeft gesproken, de bestudering hiervan kunnen 
worden opgenomen. Op den duur zal m.i. zulk een lichaam een 
belangrijke plaats kunnen innemen in het onderwijsbestel en 
leiden tot een grote vereenvoudiging in de procedure, die ge-
volgd moet worden, voordat een wetsvoorstel wordt ingediend, 
een algemene maatregel van bestuur wordt afgekondigd of een 
nota wordt uitgebracht. 

Ik wil bij die kwestie van de uitgebrachte nota's nog even 
stilstaan, Mijnheer de President! Er zijn in de nu bijna voorbije 
Regeringsperiode van de beide bewindslieden een vrij groot 
aantal nota's verschenen, even zovele bewijzen van de activiteit 
van Minister, Staatssecretaris en het daarbij betrokken ambte-
narenkorps. Vele van deze nota's zijn onderwerp van uitvoerige 
besprekingen geweest, in en buiten het Parlement. Ik maak 
daar geen aanmerking op, Mijnheer de President, ik ben ook 
van mening, dat deze nota's grote betekenis hebben gehad, maar 
ten slotte is het toch ook zo, dat deze nota's slechts een be-
trekkelijke waarde hebben. Uiteindelijk zullen er wetsvoorstellen 
moeten komen, waarin de gedachten, in de nota's neergelegd 
— al of niet gewijzigd; ik onderstreep deze woorden —, zijn 
uitgewerkt. 

Nu ben ik werkelijk geschrokken van een passage in het 
Voorlopig Verslag van onze Kamer, te vinden op blz. 4, 
rechterkolom. Daar wordt door „sommige leden" de Minister 
in bescherming genomen tegen de „onsamenhangende opmer-
kingen van individuele leden" en deze sommige leden willen 
zich van alles onthouden, wat de Minister zou dwingen nog-
maals door de spitsroeden te lopen, omdat de toch reeds over-
belaste arbeidskracht van de Minister naar vermogen dient te 
worden gespaard. Het spreekt vanzelf, Mijnheer de President, 
dat dit alles geen reden was om te schrikken. Wie zou voor zulke 
edele gevoelens geen eerbied hebben, ja, wie in deze Kamer 
zou de sympathieke Minister niet willen sparen voor onbe-
kookte kritiek en voor onoordeelkundige opmerkingen en zeker 
voor het lopen van spitsroeden. Deze leden verklaren verder het 
met bepaalde hoofdpunten in de Tweede Onderwijsnota niet 
eens te zijn. (De Minister informeert in de Memorie van Ant-
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woord welke dit zijn.) Maar, zo gaan zij verder, de Nota is 
nu eenmaal aangenomen en daaruit volgt voor de Kamer de 
plicht om haar kritiek te beperken tot de uitvoering van de 
daarin gegeven richtlijnen. Er zal, zo zeggen zij, immers nooit 
een samenhangend geheel kunnen ontstaan, wanneer men 
steeds opnieuw tracht deze richtlijnen om te buigen. 

De Minister zegt in zijn antwoord, dat hij daarover verheugd 
is, omdat ook hij van mening is, dat men nooit tot een samen-
hangend geheel van onderwijsvoorzieningen zal kunnen komen, 
wanneer steeds opnieuw getracht wordt — en nu komt er een 
klein verschil — eenmaal aangenomen richtlijnen om te buigen. 

Het zijn gelukkig niet precies dezelfde woorden, die de 
Minister hier gebruikt. Want tegen de hier door sommige leden 
geuite bewering zou ik krachtig stelling willen nemen. Er is 
m.i. geen sprake van, dat de Tweede Onderwijsnota is aanvaard 
en dat dus de daarin neergelegde richtlijnen niet meer zouden 
kunnen worden veranderd of omgebogen. De Tweede Onder-
wijsnota is geen raamwet of iets dergelijks. 

Zij is — vanmiddag is reeds enige malen gezegd hoe de 
historie van het ontstaan is geweest — als antwoordnota 
op het verslag, dat de Tweede Kamer heeft uitgebracht 
op de Onderwijsnota-Rutten, in die Kamer ook mondeling 
behandeld. Een beslissing over deze tweede nota, die boven-
dien in verschillende opzichten vrij sterk afweek van de 
eerste nota en over de daarin behandelde punten, of, om 
met sommige leden van deze Kamer te spreken, over de 
daarin neergelegde richtlijnen, is niet genomen. Dit kon trou-
wens ook niet. De nota is ten slotte door de Tweede Kamer 
slechts voor kennisgeving aangenomen, nadat daar gebleken 
was, dat er in vele kringen — ook over de hoofdlijnen dezer 
nota — sterk afwijkende meningen bestonden. 

In deze Kamer is deze nota nimmer als zodanig besproken. 
Ik begrijp trouwens ook niet wat de Minister in de Memorie 
van Antwoord aan onze Kamer bedoelt in zijn overzicht op 
blz. 4 van de Onderwijsnota en de Nota Technisch Onderwijs, 
respectievelijk de stukken nos. 2233 en 2056, waarbij hij zegt, 
dat deze Kamer ze op 21 juni 1955 mondeling zou hebben 
behandeld. De nota is hoogstens bij de verleden jaar, evenals 
dit jaar, zeer late behandeling van de Onderwijsbegroting 
enige keren gememoreerd en is als zodanig in deze Kamer 
ter sprake geweest. Maar er is geen sprake geweest van een 
mondelinge behandeling in deze Kamer. 

Deze opmerkingen worden werkelijk niet zonder reden 
door mij nu gemaakt. Ik zou er ernstig bezwaar tegen moe-
ten maken wanneer men aan ingediende — al of niet behan-
delde — nota's een waarde ging toekennen, die zij onmoge-
lijk kunnen hebben. 

Ik maak deze opmerking speciaal ook, Mijnheer de Pre-
sident, met het oog op het door de Minister ingediende kweek-
scholenplan. Dit is ongetwijfeld een uiterst belangrijk stuk 
werk, waarvoor de Minister zeker grote dank verdient. Een 
dilettantistisch karakter daaraan toe te kennen, zoals door 
verscheidene leden dezer Kamer in het Voorlopig Verslag 
wordt beweerd, lijkt mij een ongemotiveerde onderschatting 
van de aan dit plan bestede moeite en tijd en van de weten-
schappelijke arbeid, hierin verwerkt. Dit wil echter geenszins 
zeggen, dat wij met de in dit stuk gepropageerde ideeën en 
plannen zouden kunnen meegaan. Ook wij zien in, dat het 
in bepaalde omstandigheden aanbeveling zou verdienen, wan-
neer nieuw te stichten kweekscholen niet klein of, liever ge-
zegd, vrij groot van omvang zouden zijn. Maar wij menen, 
dat de eisen van utiliteit en efficiency, die toch wel in hoofd-
zaak de richtlijnen zijn, volgens welke dit plan is opgebouwd, 
niet de enige zijn, die bij een kweekschoolplan in het oog 
moeten worden gehouden. Er zijn daartegenover pedago-
gische en psychologische aspecten, die bij de vorming van 
de toekomstige onderwijzers niet uit het oog mogen worden 
verloren en die wellicht juist zich verzetten tegen kweek-
scholen met een te grote omvang. Daarnaast zijn er factoren 
van historische, sociologische en organisatorische aard, die 
in het kweekschoolplan van de geachte bewindsman wellicht 
niet die aandacht hebben gekregen, waarop zij recht hebben. 
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genoemd, zal dat speciaal hierom zijn, dat dit katholiek 
sociaal kerkelijk instituut bij zijn methode tot onderzoek niet 
is uitgegaan van de huidige verhoudingen in de lagere kweek-
schoolbevolking, maar van de door dit instituut in de toe-
»omst verwachte verhoudingen. Hier is dus een aanmerkelijK 
verschil in uitgangspunt. 

Maar het belangrijkste bezwaar, dat m.i. tegen het kweek-
schoolplan moet worden ingebracht, is, dat het in het geheel 
niet steunt op welke wettelijke basis dan ook. Bedoelde de 
Minister misschien min of meer vooruit te lopen op een wij-
ziging van de Kweekschoolwet in de geest van dit plan? Ik 
veronderstel, dat hiertegen toch wel ernstige bezwaren zou-
den rijzen. Maar bepaald gevaarlijk wordt het, wanneer later 
dan sommige Kamerleden uit het feit van de indiening van 
dit plan en van een vluchtige, misschien provisorische of acci-
dentele bespreking ervan in onze Kamer of aan de overzijde 
hieraan conclusies zouden verbinden als zij thans — o.i. vol-
komen ten onrechte — hechten aan de behandeling van de 
Tweede Onderwijsnota in de Tweede Kamer. 

In dit verband vraag ik de aandacht voor wat de Minister 
zegt over een door hem reeds opgemaakt, maar nog niet 
voor publikatie geschikt plan voor de opleidingsscholen voor 
kleuterleidster. Zulk een plan heeft m.i. belangrijke kanten. 
Het moet voldoende spreiding bieden, maar ook gezien worden 
in verband met de kweekscholen, omdat er misschien soms een 
mogelijkheid zal bestaan en in feite ook vaak bestaat tot com-
binatie van beide schooltypen. Zoiets en het feit, dat nu reeds 
in vele plaatsen combinaties van velerlei schooltypen onder 
één bestuur en vaak zelfs in één instituut of inrichting bestaan, 
kan m.i. bij het opstellen van een kweekschoolplan of een plan 
voor de opleidingsscholen voor kleuterleidster niet uit het oog 
worden verloren. En is dit niet min of meer het geval geweest 
bij het kweekschoolplan, zoals dat door de Minister aan onze 
Kamer is toegezonden? 

In de Memorie van Antwoord houdt de Minister vast aan 
zijn voornemen, te komen tot één wet voor het voortgezet 
onderwijs. Men zal het mij niet kwalijk kunnen nemen, Mijn-
heer de President — ik hoop althans, dat men dit niet zal doen 
—, wanneer ik dit voornemen toets aan wat ik zoeven heb ge-
zegd over een mogelijk te scheppen algemeen advieslichaam 
voor het onderwijs en speciaal aan het andere voornemen van 
de Minister om de onderwijssituatie voor de 12- tot 15-jarigen 
door een commissie te laten onderzoeken, maar zich bij dat 
onderzoek te beperken tot het v.g.l.o. en het n.o. M.i. zijn deze 
twee voornemens niet met elkaar te rijmen. Optimisme is een 
benijdenswaardige eigenschap, speciaal bij een Minister en een 
Staatssecretaris, maar ik vind het een bij uitstek sprekend 
voorbeeld, zelfs bij deze bewindslieden, fan dit optimisme, 
wanneer zij schrijven, dat de voorbereiding van een coördi-
natiewet voor het gehele voortgezette onderwijs zo ver is ge-
vorderd, dat het mogelijk geacht moet worden in het komende 
parlementaire jaar — ik heb nog eens nagelezen, of niet werd 
bedoeld parlementaire periode, maar er staat: jaar — een be-
slissing te nemen over de vraag, of dit voortgezette onderwijs 
in één wet zal worden geregeld. 

Hoewel het misschien moeilijk valt dit optimisme te delen, 
ben ik het volkomen met de Minister eens, dat, welke wijze 
van wetgeving ook gekozen zal worden, het in elk geval nood-
zakelijk is, dat de gehele materie zoveel mogelijk gelijktijdig 
wordt bezien en dat de voorbereiding van de betreffende wets-
ontwerpen gelijktijdig plaatsvindt. Er is een zodanige samenhang 
tussen alle typen van onderwijs — en dit geldt heel speciaal 
voor het voortgezette onderwijs —, dat een regeling van het 
ene schooltype niet los kan worden gezien van die van de 
andere typen. Toegejuicht moet worden, dat de Minister bereid 
is, wettelijke regelingen te treffen, voor zover deze noodzakelijk 
zijn om experimenten mogelijk te maken. Dit brengt mij van-
zelf, Mijnheer de President, op de kwestie van de vrijheid van 
onderwijs. De mededeling, dat de Minister en de Staatssecre-
taris niet nog in dit zittingsjaar een wetsontwerp aanhangig 
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zullen maken betreffende de verlenging van de cursusduur 
van de h.b.s., kan door ons met instemming worden begroet. 
Wij menen, dat het wenselijk is, dat dit vraagstuk bezien wordt 
vanuit een breder gezichtspunt, en wij juichen het vooral toe, 
dat de Minister bij deze plannen denkt in te sluiten een wijziging 
van de voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs 
en van die betreffende de eindexamens van de scholen voor 
v.h.m.o. Het zal niet nodig zijn aan de geachte bewindsman 
te verzekeren, dat wij geheel akkoord gaan met zijn plannen 
om een grotere vrijheid voor het onderwijs aan deze scholen 
te bewerkstelligen. Dat wil allerminst zeggen, dat men mindere 
verplichtingen zal vorderen van leraar en van leerling. Maar 
het stramien, waarop nu het onderwijs moet worden uitge-
sponnen, en de sterk gespecialiseerde eisen en voorschriften, 
waaraan moet worden voldaan zowel bij het onderwijs als bij 
de eindexamens, verhinderen een gezonde groei en de moge-
lijkhedcn tot noodzakelijke differentiatie. Hierbij verwijs ik 
vooral met instemming naar de zinsnede in de Memorie van 
Antwoord, waarin de Minister zegt, dat aan differentiatie bin-
nen een bepaald schooltype de wet geen verhindering in de 
weg mag leggen. 

Als de Minister op blz. 4 van de Memorie van Antwoord 
getuigt, dat naar zijn mening het zelfs een communis opinio 
is, dat het geven van vorm en inhoud van onderwijs en op-
voeding niet tot de directe taak van de Overheid behoort en 
dat de Overheid slechts de voorwaarden dient te scheppen, 
waarbinnen het onderwijs zich vrijelijk kan ontplooien, is het 
te hopen, dat de Minister en de Staatssecretaris bereid zullen 
zijn mede te werken aan het scheppen van zodanige voorwaar-
den en mogelijkheden, dat deze door beide bewindslieden als 
wenselijk, ja als noodzakelijk geëiste vrijheid, voor zover dit 
maar enigszins mogelijk is, wordt toegekend aan het gehele 
onderwijs, maar met name vooral aan het v.h.m.o. Nu, zoals 
de Minister getuigt, de gehele gelijkstelling van het bijzonder 
en het openbaar onderwijs tot aan het hoger onderwijs geleide-
lijk is doorgevoerd, is het wachten nog op de laatste schakel, 
de objectieve vormgeving bij de stichting van scholen voor 
v.h.m.o. en n.o. Zolang deze nog niet is tot stand gekomen en 
zolang men van Overheidszijde zelfs weigert om aan de vaak 
met grote moeite en kosten tot stand gekomen bijzondere 
scholen een subsidie te verlenen, waarin deze zware kosten der 
eerste jaren zijn verwerkt, kunnen de voorstanders van de 
bijzondere school niet tevreden zijn. In hoeverre de in de 
Tweede Onderwijsnota hierover handelende passages een juiste 
oplossing zullen bieden, valt o.i. nog te bezien. In elk geval 
wachten wij de uitwerking in concrete wetsontwerpen af, voor-
dat een gemotiveerd oordeel mogelijk zal zijn. 

Behalve in het vraagstuk van de opbouw van de onderwijs-
organisatie culmineren de moeilijkheden van het onderwijs op 
dit moment speciaal in het tekort zowel aan schoolgebouwen 
als aan docenten. Hoewel overtuigd van de grote moeilijkheden, 
die op het gebied van de scholenbouw moeten worden over-
wonnen, geloof ik niet, dat men door wat hierover in de 
Memorie van Antwoord wordt gezegd volkomen zal zijn ge-
rustgesteld. Het is te hopen, dat de krachtige aandrang, die 
door deze Minister op zijn ambtgenoot van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting zal worden uitgeoefend om een vergroting 
van het bouwvolume voor scholen te verkrijgen, succes zal 
hebben. Maar kan de Minister misschien nu reeds, althans bij 
benadering, zeggen welk deel van het door hem noodzakelijk 
geachte bouwvolume van 235 miljoen per jaar kan en zal 
v/orden toegewezen? En hoe denkt de Minister dan dit toege-
wezen volume te distribueren? Het is voor de Staten-Generaal 
uiteraard niet mogelijk hier een oordeel te vellen over de vraag, 
hoe deze distributie zou moeten zijn, maar het zou toch belang-
rijk zijn, wanneer een gespecificeerde opgave kon worden ver-
strekt van het toegewezen en gebruikte bouwvolume. 

De Minister maakt de opmerking, dat de eisen, die nu aan 
een school moeten worden gesteld, niet meer op het niveau 
van tientallen jaren her liggen. Hiermede zal ieder het uiteraard 
eens zijn en daarom is er ook geen aanmerking in het Voor-
lopig Verslag gemaakt op deze modernisering. Gevraagd werd 

EERSTE KAMER 



2296 47ste Vergadering • 22 mei '56 Vaststelling hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1956 

Dcrksen 
alleen: beperking, voor zover dit betreft niet direct nood-
zakelijke lokalen en andere voorzieningen. Vanzelfsprekend 
zullen de meningen over wat wèl en wat niet noodzakelijk 
is uiteenlopen en kan het in bepaalde gevallen toelaatbaar 
worden geacht, dat voorzieningen worden getroffen, die, hoewel 
misschien niet direct noodzakelijk, toch in zo'n hoge mate 
nuttig zijn en wellicht ook, wanneer zij bij de eerste opzet 
worden gerealiseerd, veel minder kostbaar dan bij een latere 
invoering. Maar men ziet ook in deze tijd toch weleens publi-
katies van bouwplannen voor sommige onderwijsinstituten, 
dat de vraag naar enige soberheid zich opdringt. Bovendien 
werkt hier ook de concurrentie — en dat behoeft volstrekt 
niet een onjuiste of ongewenste concurrentie te zijn — mede 
tot het scheppen van onjrettige verhoudingen. Wanneer b.v. in 
de een of andere plaats een paleis van een lyceum of nijver-
heidsschool of u.l.o.-school wordt gebouwd, ik noem expres 
allerlei typen, zullen andere scholen van gelijk of van een ander 
type gedrongen worden ernaar te streven, dat ook aan hun 
scholen dezelfde mogelijkheden en voorzieningen worden ge-
troffen. 

Gebeurt dit niet, dan zullen zij en zeker ook de ouders 
zich — en misschien niet eens ten onrechte — achtergesteld 
voelen. 

Van de andere kant moet de vraag worden gesteld, of de 
inspecteurs, die bij het geven van adviezen een belangrijke rol 
spelen, allen dezelfde richtlijnen volgen. Het blijkt weleens, 
dat de ene inspecteur als overbodig afwijst, wat door een ander 
juist als min of meer noodzakelijk wordt gepropageerd. Ik 
hoop, dat de Minister mij vooral goed zal begrijpen. Ik pleit 
allerminst voor versobering op noodzakelijke of vrijwel nood-
zakelijke lokalen of voorzieningen, maar wel voor enige eenheid 
bij de richtlijnen, die worden gevolgd, en voor in het algemeen 
op dit moment een zodanige verdelende rechtvaardigheid op 
het gebied van bouwvolume, dat niet de ene school — terecht 
— het gevoel zou krijgen niet geholpen te worden of achter-
gesteld te worden, omdat een ander te royaal wordt bedeeld. 

Het tweede punt is het docententekort. Over dit punt kan nu 
eenmaal niet worden gezwegen, omdat dit tekort over de hele 
linie zijn funeste invloed uitoefent en dat hoogstwaarschijnlijk 
nog gedurende jaren zal duren. Vooropgesteld moet worden, 
dat dit tekort niet beperkt blijft tot een bepaald schooltype. De 
lagere school heeft er van te lijden, evenals het uitgebreid lager 
onderwijs, het nijverheidsonderwijs en het technisch middelbaar 
onderwijs. 

De Minister een verwijt hierover te maken, heeft geen zin; 
evenzeer is het onjuist niet te erkennen, dat de Minister niet 
evenzeer overtuigd zou zijn van de moeilijkheden, die zich hier 
voordoen, en van het feit, dat er allerlei maatregelen worden 
beraamd om het tekort te doen verminderen. De uitgave van 
de brochure: „Mensen maken", met als ondertitel: „Wat denk 
je van een baan bij het onderwijs", kan worden toegejuicht, 
maar opgemerkt moet worden, dat ook andere ministeries, met 
name die van Oorlog en van Marine, een dergelijke propa-
ganda voeren en daarbij aan de sollicitanten zodanige facili-
teiten aanbieden, dat daarmee vergeleken de propaganda om 
een baan bij het onderwijs te aanvaarden enigszins in het niet 
verzinkt. Als de Minister in de Memorie van Antwoord op-
merkt: „Wellicht komt bij het nemen van maatregelen de vaste 
lijn niet steeds duidelijk naar voren. Zij is er nochtans", dan 
meen ik dit toch enigermate te moeten betwijfelen. Men heeft 
inderdaad allerlei maatregelen getroffen ter stimulering van de 
studie, maar de samenhang vermag ik niet steeds te zien. Ik 
noem b.v. het feit, dat onderwijzers, die studeren voor een 
lagere of middelbare bevoegdheid, in aanmerking komen voor 
een bonus bij het behalen van zo'n bevoegdheid, welke bonus 
naar mijn inzicht moeilijk tot zo'n studie zal inspireren. Boven-
dien kunnen zij de halve studiekosten vergoed krijgen. Daar-
naast zijn nu weer andere maatregelen afgekondigd (in okto-
ber van het vorige jaar naar aanleiding van het interimrapport 
van de Commissie-Drewes) voor degenen, die gaan studeren 
voor middelbare akten, om later een plaats in de middelbare 
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school in te nemen. Deze maatregelen hebben een geheel ander 
karakter dan de zoeven genoemde. Ik meen, dat de zo nodige 
coördinatie heeft ontbroken en dat zij nog ontbreekt. 

Een ander voorbeeld is het volgende. Bij het nijverheids-
onderwijs werd een aanzienlijk tekort geconstateerd aan leraren, 
in het bezit van de akte wiskunde l.o. Bij gelegenheid van een 
z.g. technische herziening van het Bezoldigingsbesluit voor 
de leraren bij dat onderwijs kende men een bijzondere salaris-
verhoging toe aan hen, die in het bezit van deze akte zijn. Het 
gevolg? Mensen, die reeds jaren bij het u.l.o. werken of van 
plan zijn daarheen te gaan, worden door het grote salarisver-
schil, dat op deze wijze is ontstaan, welhaast gedwongen naar 
het nijverheidsonderwijs over te stappen; zodoende komt het 
u.l.o. nog meer in de knel dan het reeds is. 

Ik kom dan vanzelf op het terrein van de salarissen. Na het 
vele, dat in de Tweede Kamer hierover is gezegd, zal ik mij 
beperken. Bovendien zou een uitvoerige bespreking niet op 
haar plaats zijn, omdat op dit moment de salarissen van de 
kleuterleidsters en van de onderwijzers bij het l.o. (waaronder 
ook het u.l.o. is begrepen) in bespreking zijn bij de Commis-
sies voor georganiseerd overleg voor deze takken van onder-
wijs. 

In aansluiting hierop en mede met verwijzing naar hetgeen 
ik heb gezegd over de noodzaak tot coördinatie voor het ge-
hele onderwijsbeleid, wil ik er hier nog eens op wijzen, dat 
een algemene overlegcommissie voor het gehele onderwijs een 
dringende noodzaak is. Zonder zulk een algemene overleg-
commissie zal men uiteindelijk nimmer het nodige evenwicht 
kunnen vinden tussen de salarisse.n van de onderscheiden 
onderwijsgevenden. En nu weet ik wel, dat men b.v. in de 
kringen van de leraren meent geen enkel punt van contact te 
hebben met b.v. de kleuterleidsters. Ik zou willen opmerken, 
dat toegegeven kan worden, dat er geen rechtstreeks verband 
is, maar er bestaat onweersprekelijk een indirect verband. 

Er zal immers een zekere samenhang moeten zijn tussen de 
salarissen bij het kleuteronderwijs en het lager onderwijs; er 
moet een verband en een evenwicht zijn tussen de salarissen 
van allen, werkzaam bij het l.o., v.g.l.o., u.l.o. en b.l.o., en dat 
er geen verband zou bestaan tussen b.v. de salarissen bij u.l.o., 
n.o. en v.h.m.o., zal toch wel door niemand worden beweerd. 
Ten slotte moet worden erkend, dat het hier gaat over onder-
wijsgevenden, zeker met vaak zeer sterk uiteenlopende be-
voegdheden, met gans verschillende verantwoordelijkheid, maar 
toch ook ten slotte met bepaalde overeenkomst in functie. 
Wat ik hier opmerk, gaat natuurlijk helemaal niet — men kan 
dikwijls niet duidelijk genoeg zijn — over een streven naar 
een zekere nivellering; het enige, dat ik meen te moeten con-
stateren, is, dat er bepaalde verhoudingen zullen moeten zijn, 
een bepaalde samenhang. En voor het vaststellen van deze 
verhoudingen zal een algemene overlegcommissie bij het onder-
wijs mijns inziens dringend noodzakelijk zijn. Het verband 
tussen de salarissen van het onderwijsgevend personeel en de 
ambtenaren wordt daarnaast bezien in de Centrale commissie 
voor georganiseerd overleg. 

Wat de — ook financiële — waardering van hen, die bij het 
onderwijs werken, betreft, voor zover men een taak vervult, 
die niet kan worden vergeleken met welke andere taak ook, 
zou ik willen verwijzen naar hetgeen daarover door de heer 
Schermerhorn is gezegd. 

Ik erken gaarne, dat het niet eenvoudig is om het juiste 
evenwicht tussen al die salarissen te vinden, en vrees, dat hier-
voor vele onderhandelingen zullen moeten worden gevoerd, 
maar er zal toch naar een dergelijk evenwicht moeten worden 
gestreefd, wil men ooit tot een zekere rust geraken. 

Wat de verhoudingen in het onderwijs zelf betreft, zou ik 
toch nog een paar opmerkingen willen maken. Ik weet en 
erken, dat hier naast de kwestie der verhoudingen tussen de 
takken van onderwijs ook nog het probleem der onderwijs-
bevoegdheden ligt. Er zijn nl. vele bevoegdheden, die het recht 
geven onderwijs te geven op diverse typen scholen. Maar het 
is mijns inziens duidelijk, dat de salarisverhoudingen tussen b.v. 
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het u.l.o. aan de ene zijde — ook na de noodmaatregel, die voor 
het u.l.o. is getroffen — en het n.o. en het v.h.m.o. aan de 
andere zijde volstrekt scheef liggen. Wanneer b.v. een hoofd 
van een grote u.l.o.-school in een onzer grote steden zijn functie 
neerlegt en een baan als leraar bij het v.h.m.o. aanvaard en dan 
met veel minder lesuren, met het kwijtraken van de zeer grote 
zorgen, die aan het leiden van zo'n u.l.o.-school zijn verbonden, 
nog een paar honderd gulden per maand vooruitgaat (nu na 
de noodregeling is het verschil nog p.m. f 150), dan wijst dit 
mijns inziens op onjuiste verhoudingen. Ik wijs erop, dat een 
hoofd de volledige bevoegdheid had, omdat hij in het bezit 
was van de akte Nederlands. Trouwens, wat hebben wij zien 
gebeuren? Het u.l.o. is en wordt meer en meer leeggezogen ten 
behoeve van het v.h.m.o., het kweekschoolonderwijs en het 
n.o. Nu is het waar wat de Minister opmerkt op blz. 9 van de 
Memorie van Antwoord, nl. dat slechts u.l.o.-leerkrachten, die 
in het bezit zijn van wettelijk niet voor dit u.l.o. vereiste hogere 
bevoegdheden, een functie bij het kweekschoolonderwijs en 
het middelbare onderwijs aanvaarden. 

Maar, Mijnheer de President, de Minister zal toch ook wel 
weten, dat al zijn deze hogere bevoegdheden niet vereist voor 
het u.l.o. — ik sluit mij hierbij aan bij hetgeen door de geachte 
afgevaardigde de heer Algra te dezer zake is opgemerkt — ze 
toch wel in hoge mate gewenst, ja in zekere zin noodzakelijk 
zijn. Het is mijn heilige overtuiging, dat verreweg de meesten 
van de hierbedoelde u.l.o.-leerkrachten nimmer deze hogere 
bevoegdheid hebben behaald om het u.l.o. te verlaten, maar 
alleen om het beter te dienen, omdat zij gevoelden, dat de 
door de wet vereiste bevoegdheden feitelijk niet geheel vol-
doende waren. 

Nog een tweede opmerking wil ik maken en ik sluit mij hier-
bij aan bij die leden, die in het Voorlopig Verslag opmerken, 
dat men pogingen kan waarnemen tot overgang van het ene 
type onderwijs naar het andere, die als een soort drainage op 
het eerste moeten worden beschouwd. Een gezonde doorstro-
ming is alleszins gewenst, Mijnheer de President, maar ik leg 
de nadruk op het woord „gezond". Als het zo zou worden — 
en zo is het metterdaad reeds vele malen het geval —, dat de-
genen, die bij het lager onderwijs of bij het u.l.o. werken, deze 
schooltypen slechts zouden zien als een soort doorgangshuizen, 
waaruit men zo spoedig mogelijk verlost moet worden, dan 
ligt de zaak absoluut fout. Ook de lagere school, de volksschool, 
die onderwijs geeft, dat door allen moet worden gevolgd, wat 
de latere studiegang ook zal zijn, ook deze school heeft recht 
op goede, ja op zeer goede leerkrachten. Zij mag geen door-
gangshuis worden voor hen, die zo spoedig mogelijk weg willen 
naar een hoger schooltype, evenmin als de u.l.o.-school dit mag 
worden voor hen, die hoe eer hoe liever — desnoods als onbe-
voegden — willen overstappen naar het middelbaar of kweek-
schoolonderwijs. Ik hoop, dat de Minister, die ongetwijfeld de 
waarheid van wat ik hier betoog zal erkennen, bereid zal zijn 
ook de consequenties ervan te aanvaarden. Deze consequenties 
zijn: ook een alleszins behoorlijke beloning voor de dood-
gewone onderwijzer, opdat deze niet om salarisredenen alleen 
zo spoedig mogelijk zal trachten weg te vluchten. 

Daarnaast moet worden geëist een behoorlijke salarisrege-
ling voor alle onderwijsgevenden over de gehele linie, een rege-
ling, waarbij door middel van een algemene overlegcommissie 
iedere hierbij betrokken groep kan meespreken en meeoordelen. 

De verklaring, door verscheidene leden afgelegd op blz. 9 
van het Voorlopig Verslag dezer Kamer, nl. dat de salarissen 
van het personeel bij het l.o. door hen niet te laag worden ge-
acht in vergelijking met de hiermede vergelijkbare groepen, zou 
ik gaarne bij de mondelinge debatten in deze Kamer nader 
toegelicht horen. Nu is het mij niet geheel duidelijk, wat zij 
bedoelen met deze ,,vergelijkbare groepen". 

Met grote belangstelling zal kennis genomen zijn van het 
rapport van de commissie over de leerlingenschaal, waarover 
ook de geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn zulke be-
langwekkende opmerkingen heeft gemaakt. U zult begrijpen, 
dat ik hier niet verder op inga, maar wel zou ik aan de Minis-

ter willen vragen, of het in zijn voornemen ligt een wetsvoor-
stel in te dienen, zoals in dit rapport wordt voorgesteld. Mis-
schien zal de Minister daar, gezien zijn aflopende ambtsperiode, 
aarzelend tegenover staan, maar ik hoop, dat in elk geval, öf 
hij of misschien zijn opvolger dit wetsontwerp zo spoedig mo-
gelijk zal indienen. 

Wat het kleuteronderwijs betreft, zou ik graag van de Minis-
ter vernemen, of er maatregelen v/orden voorbereid om de 
kleuterleidsters, die in sommige gemeenten o.m. als assistent 
zijn werkzaam geweest en die nu dreigen ontslagen te worden, 
op de een of andere wijze tegemoet te komen. Wat de toepas-
sing van de verschillende bepalingen van de Kleuteronderwijs-
wet betreft, is het alleszins toe te juichen, dat de Minister — 
voor zover het hem wettelijk mogelijk is — heeft toegezegd de 
nodige soepelheid te betrachten. Belangrijk is o.i. de mede-
deling, dat de besturen nu reeds — ook zonder dat het Bouw-
besluit kleuteronderwijs tot stand is gekomen — in beroep kun-
nen gaan bij de Minister. In dit opzicht sluit ik mij aan bij wat 
hierover door de geachte afgevaardigde de heer Algra is 
gezegd. 

Een opmerking moet ik maken naar aanleiding van wat de 
Minister op blz. 9 (linkerkolom) in de Memorie van Ant-
woord zegt over de herziening van de regelen van de examens 
voor de l.o.-akten. Dat het nodig zou zijn om eerst een her-
ziening van allerlei andere examens, zoals het eindexamen 

. v.h.m.o. en kweekscholen, tot stand te brengen, alvorens een 
betere regeling van de l.o.-bijakten te treffen, is voor mij on-
begrijpelijk. Deze examens hebben niets met elkaar te maken 
en het is te betreuren, dat, nu de gelegenheid zich voordeed om 
radicale verbeteringen aan te brengen, zoals de mogelijkheid 
tot het doen van herexamens of die om een volgend jaar slechts 
een gedeelte te hoeven overdoen, deze gelegenheid niet is aan-
gegrepen. Ik hoop, dat de Minister binnen niet te lange tijd deze 
kwestie opnieuw aan de orde wil stellen en niet zal wachten tot 
misschien over de gehele linie of van onderop dit geheel zal 
kunnen worden geregeld. 

In het antwoord van mejuffrouw De Waal op enige vragen 
van mijn kant heeft de Staatssecretaris het vorige jaar toegezegd 
te willen doen nagaan, of er aanleiding bestaat op dit gebied 
(nl. voor het treffen van regelingen voor vergoeding van reis-
kosten van leerlingen van scholen voor v.h.m.o.) bepaalde 
voorzieningen in overweging te nemen. Ik zou graag van Hare 
Excellentie vernemen, wat het resultaat is van haar onderzoek. 
Ik moge de Staatssecretaris verwijzen naar blz. 2361 van de 
Handelingen, waarin haar toezegging te dien aanzien staat. 
Ik wil erop wijzen, dat dit punt voor verschillende streken van 
het land uiterst urgent is. Ik wijs op de hoge reiskosten, die b.v. 
in Zeeland door tientallen leerlingen moeten worden betaald 
voor het bezoeken van de katholieke h.b.s. in Goes. Maar er 
zijn ook moeilijkheden in tal van andere streken. Ik noem voor 
de katholieken Zeeuwsch-Vlaanderen en het kleigebied van 
West-Brabant en wijs met name nog op de vraag, of het 
mogelijk is een vergoeding te krijgen voor noodzakelijke inter-
naatskosten in bepaalde gevallen. Ik kan hier met tevreden zijn 
met een eventueel verlenen van renteloze voorschotten, omdat 
het enigszins moeilijk zal zijn, kinderen van 12—17 jaar reeds 
met schuld te belasten. 

Wat denkt de Minister over verlenging van de leerplicht? Ik 
begrijp, dat het niet eenvoudig is om in deze tijd van gebrek 
aan schoolruimte en aan docenten hierover zonder ironie te 
spreken. Maar, Mijnheer de President, we zitten toch met 
ernstige knelpunten. Ik noem b.v. het arbeidsverbod voor 
14-jarige meisjes, terwijl er geen hiermede corresponderende 
leerverplichting bestaat. 

Daarnaast vraag ik of er reeds plannen zijn om althans tot 
een verplichting tot part-time onderwijs te komen. Ik wil in elk 
geval de aandacht van de Minister en van de Kamer vestigen op 
wat nu reeds geschiedt op dit terrein, hoewel geen leerver-
plichting hieromtrent bestaat. Ik doel speciaal op de levens-
scholen voor de ongeschoolde arbeiders en op het overeen-
komstige werk voor de vrouwelijke jeugd. Is de Minister niet 
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met mij van mening, dat hier voortreffelijk werk geschiedt, 
werk, dat recht heeft op een ruime steun van de Overheid? 
Het is mij niet onbekend, dat er steun wordt verleend, ik meen 
ten bedrage van 21 pet. van de kosten, maar ik zou ervoor 
willen pleiten, deze zaak eens grondig te bezien en aan de 
Minister willen vragen, zich, zo nodig, door een commissie te 
laten voorlichten, hoe de stichting en exploitatie moeten plaats-
vinden en hoe aan de leerkrachten, de schoolleiders, een goede 
rechtspositie kan worden geboden en gewaarborgd. 

De heer Wendelaar: Weer een commissie. 

De heer Derksen: Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, ook ik 
schrik er enigszins voor terug, tot de instelling van nog meer 
commissies te adviseren. Ik geef toe, dat er reeds te veel com-
missies bestaan. Er moet op dit gebied echter iets gebeuren. 
Indien het niet nodig is hiervoor een aparte commissie in te 
stellen, dan zou de Minister misschien zelf een andere weg 
kunnen kiezen om zich op dit terrein te laten voorlichten, want 
dit zou alleszins noodzakelijk zijn. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 5.55 uur des namiddags geschorst 
tot des avonds 7.30 uur. 

AVONDVERGADERING 
(Bijeenroepingsuur 7.30 namiddag) 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VI (Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1956 (4100). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer Diepenhorst: Mijnheer de Voorzitter! Men zegt wel, 
dat iemand van kritiek groter en sterker wordt. Mocht dat waar 
zijn, dan moet ik de Minister een teleurstelling bereiden. Ik zal 
toch mijnerzijds weinig tot zijn grootheid en sterkte bijdragen, 
want ik zie geen reden op de door mij aan de orde te stellen 
punten zijn beleid af te vallen. Ik heb er zelfs waardering voor. 
Ik meen, dat 's Ministers erfenis, waarover de heer Schermer-
horn sprak, in genen dele enkel onder het beneficie van inven-
taris behoeft te worden aanvaard — indien hij niet zou terug-
keren — ter zake van onderwerpen, welke ik enigermate in 
staat ben te beoordelen. Van de geachte afgevaardigde de heer 
Schermerhorn heb ik overigens begrepen, dat zijn ideaal is een 
mnisteriële Van Speijk, wat met het oog op de gerestaureerde 
Senaatszaal wat kostbaar zal zijn. 

Nu ligt het in mijn voornemen iets te zeggen over de positie 
van de Onderwijsraad, over het hoger onderwijs, en we! met 
name over de juridische opleiding en over de houding der 
Overheid ten opzichte van de lichamelijke opvoeding en de 
sport. De Minister zal begrijpen, dat ik in de geest van het als 
laatste te behandelen onderwerp, de lichamelijke opvoeding, een 
beroep doe op zijn geestelijke lenigheid om mij in het pogen, 
deze zo onderscheiden materies te verenigen zo goed en zo 
kwaad als het gaat te volgen. Ik heb er intussen wel enige 
moed op, want, hoe weinig het Zijne Excellentie aan elasticiteit 
ontbreekt, bewijst het feit, dat hij bereid is bij de lichamelijke 
opvoeding iets te zeggen over het Nederlands Cultureel Contact 
en dat hij onder de sportorganisaties van artikel 310 zijner 
begroting naast de Nederlandse Boksbond en de Nederlandse 
Jiu Jitsu en Judo Bond plaatst de Koninklijke Nederlandse 
Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ik geef dadelijk toe, 
dat het redden van drenkelingen een gezonde lichaamsbeweging 
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is, maar vermoed, dat het bestuur van genoemde bond deze 
rangschikking onder artikel 310 niettemin wat vreemd zal 
hebben gevonden, al wordt dit zuur dan ruimschoots door het 
zoet der subsidie goedgemaakt. 

Door mij werd gerept van 's Ministers lenigheid. Dit brengt 
mij tot een tweetal algemene opmerkingen vooraf. De vraag 
rijst, waar ik reeds een uitdrukkelijk beroep doe op de Minister 
aan drie uiteenlopende onderwerpen aandacht te besteden, hoe 
ter wereld mr. Cals al de vraagstukken, bij zijn Departement 
opduikend, kan behandelen of oplossen. De bewindsman be-
heerst het onderdeel Kunsten. Hij heeft zich in de loop van zijn 
Kabinetsjaren ruime kennis eigen gemaakt ter zake van alge-
mene onderwijsvraagstukken. Zijn nota's, zijn wetgevende ar-
beid, zijn Memorie van Antwoord aan deze Kamer getuigen 
ervan. Dat wordt weleens verhuld door onmogelijke eisen, 
welke men in een enkel blad de Minister stelt. De Grieken 
bewonderden het in Zeus ten zeerste, dat Pallas Athene, de 
godin van de oorlog en van de wetenschap, volwassen uit zijn 
hoofd te voorschijn trad. Men schijnt soms van mr. Cals te 
verlangen, dat hij op staande voet het aanzijn schenkt aan 
honderden en nog eens honderden volwassen leerkrachten. Dat 
gaat wat ver. Echter het feit, waarop ik de aandacht vestig, 
laat zich ondanks alle kennis van de Minister en alle verdis-
contering van de hem gestelde beperkingen niet loochenen. Hij 
kan soms, hij kan dikwijls niet anders wezen dan spreektrom-
pet van zijn ambtenaren. Hij dreigt een enkele keer te zeer 
„His masters voice" te worden in die zin, dat de „master" 
het Departement is. Wij lopen in het algemeen gevaar in Neder-
land de toestand te bereiken, welke zich in Engeland reeds 
heeft verwezenlijkt: er kan aldaar niet langer worden gesproken 
van een bewind, bepaald door Ministers, hoofden van Depar-
tementen; veeleer moet er rede zijn van een bewind, bepaald 
door Departementen en slechts verdedigd bij monde van Mi-
nisters. Laat de Minister, die dit verloop van zaken, dank zij 
zijn capaciteiten, vermag te verhoeden, waakzaam zijn. 

Mijn tweede algemene opmerking is, dat ik weliswaar 
mr. Cals begrijp, wanneer hij klaagt over de remmende wer-
king, welke ieder jaar een dubbele behandeling van zijn 
begroting op de arbeid ten departemente uitoefent, en dat ik 
hem ook versta, wanneer hij een tweejaarlijkse begroting 
zeer op prijs zou stellen. Inderdaad zou deze verandering 
de Minister en zijn staf verlichting bieden. Echter de Volks-
vertegenwoordiging is er nog slechter aan toe dan het De-
partement. Zij kan heel bezwaarlijk meer tot het hart der 
onderwijsaangelegenheden doordringen. Bij een tweejaarlijkse 
begroting zou het apparaat misschien wat vlugger gaan 
draaien, echter geheel en al loskomen van behoorlijke par-
lementaire controle. Er is nog een ernstige bedenking aan 
te voeren. Hoe had de Minister zich in verband met zijn 
voorslag gedacht het systeem der anticyclische budgettering, 
dat op het ogenblik de financiële steen der wijzen moet wezen. 
Vasthouden aan dit stelsel van anticyclische begrotingen 
snijdt onherroepelijk de Minister, als hij de vermelde uitweg 
zoekt, de pas af. Het tweede bezwaar maakt praktisch, het 
wijsportefeuille bij de behandeling in het vierde jaar benij-
lentie wil. Zou — op de gewetensvraag is natuurlijk het ant-
woord moeilijk — verder bij een tweejaarlijkse begroting — 
deze dient dan bij een zittingsduur van vier jaren eigenlijk 
in het tweede en vierde jaar van een Minister te vallen, wat 
de onuitvoerbaarheid van het denkbeeld nog te onbarmhar-
tiger in het licht stelt — het lot van een beheerder der onder-
wijsportefeuille bij de behandeling in het vierde jaar benij-
denswaardig zijn, indien — ik opper alleen de mogelijkheid — 
een radicaal lid van de Kamer aan de overzijde wat sterk 
onder de indruk raakte van de aanwezigheid zowel van een 
publieke, alsook van een perstribune bij de tweejaarlijkse par-
lementaire wasbeurt, welke hij de Minister wenst toe te 
dienen? 

Wat dan mijn eerste punt, de Onderwijsraad, betreft, wil 
ik met kracht verdedigen de afwijzing door Minister Cals 
van de toekenning der publiekrechtelijke bevoegdheid, door 
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sommigen in deze tijd voor dit hoge college van advies be-
geerd. Publiekrechtelijke bevoegdheid zou metterdaad het 
karakter van de Onderwijsraad, een lichaam van specialisten, 
totaal veranderen. Men stelt: hier is verandering allicht een 
verbetering, daar de Onderwijsraad in zijn tegenwoordige 
vorm slecht voldoet. Ik laat dit in het midden, maar ik wijs 
verordenende competentie voor de raad af. Waarom? Voor-
eerst, omdat het in dit geval deskundigen betreft, die wel 
door bepaalde tegenstellingen worden uiteengedreven, maar 
die daarin samenstemmen, dat zij het onderwijs willen be-
vorderen. Ordening uitsluitend door specialisten is nood-
lottig. De verdieping van inzicht gaat, tenzij bij de aller-
grootsten, als regel gepaard met verenging van de algemene 
horizon. In de Onderwijsraad zitten — en zullen terecht 
zitting blijven houden — hoogleraren. Men heeft dit — ove-
rigens misschien niet geheel onverdienstelijk — mensensoort 
omschreven als lieden, die altijd van een andere mening zijn. 
In de Onderwijsraad zitten, en zullen blijven zitten, zij, die 
zich in de eerste plaats vertegenwoordigers van het middel-
baar of het lager of ook van het kleuteronderwijs gevoelen. 
Deze allen komen, wanneer zij in stede van te adviseren 
publiekrechtelijk kunnen vaststellen wat voortaan gelden 
moet, in de verleiding de dagelijks door hen behartigde be-
langen te verabsoluteren. Verder zal het niet gemakkelijk 
vallen de „verordenende" raad behoorlijk samen te stellen. 
Men kan iedere tak van onderwijs zelfstandigheid geven. Hoe 
echter binnen de afzonderlijke takken of binnen de Onder-
wijsraad als geheel met de verscheidenheid van openbaar en 
bijzonder onderwijs gehandeld? De publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie kon voortbouwen op wat in vrije vereniging uit 
particulier initiatief was ontstaan. Daar was ook duidelijk, 
wie spel en tegenspel boden. Het is zeer de vraag, of het 
openbaar onderwijs, dat niet opbloeit uit vrije krachtsont-
plooiing, zich voor publiekrechtelijke organisatie leent. 

Dan is er het probleem van de subsidiëring. Gewoonlijk wil-
len alle onderwijstakken zoveel mogelijk in de wacht slepen. 
Wellicht denkt men de Onderwijsraad over een bepaald groot 
bedrag de beschikking te geven. In dat geval ontstaat er met 
zekerheid in de Raad een voortdurende strijd over de nadere 
verdeling. Wat nu ónze vierjaarlijkse politieke zomersport vormt, 
het touwtrekken om de portefeuilles in het nieuwe Ministerie, 
wordt in dit college de voortdurende bezigheid der leden in 
verband met het naar zich toehalen van het grootst mogelijke 
deel der beschikbare geldsommen. Trouwens, de Onderwijs-
raad, met verordenende bevoegdheid toegerust, wordt nog door 
een geheel ander bezwaar gedrukt. Onophoudelijk zullen prin-
cipiële kwesties moeten worden beslecht. Die principiële kwes-
ties werden tot dusver in politiek kader aanhangig gemaakt. 
Reeds nu klaagt men erover, dat vooral de eerste afdeling van 
de Onderwijsraad meer dan wenselijk is door de politiek wordt 
beheerst. Eenmaal een publiekrechtelijk lichaam zal de Onder-
wijsraad geheel een politiek college worden. Terwijl nu in de 
Staten-Gcneraal de grote beslissingen op onderwijsgebied wor-
den genomen, zal dit bij de voorgestelde herziening door de 
Onderwijsraad geschieden. Een door de Regering, hoezeer ook 
in aansluiting op de geestelijke verscheidenheid der natie be-
noemd college, met macht bekleed om fundamentele strijd-
vragen te beslechten, strijdvragen, die nauw samenhangen met 
levens- en wereldbeschouwing, geraakt beslist, reeds vanwege 
de volledige benoeming door de Regering — iets anders is in 
tegenstelling tot de gewone publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie niet denkbaar —, in de staatkunde betrokken, veel meer 
dan tot dusverre, veel meer ook dan voor specialisten gewenst 
is. De Minister heeft gelijk, wanneer hij de Onderwijsraad niet 
op deze wijze wil deformeren. Moge de Minister ook veel 
spaarzamer argumenten hanteren en de kwestie anders voor-
dragen. 

Mijn tweede hoofdpunt is het hoger onderwijs. De Minister 
worstelt met de specialisatie, zoals de universiteit dit doet. 

Hoe zonnig lijkt ons de tijd, dat de universiteit van Gro-
ningen kon overwegen, of zij P. Mulerius (1599—1647) hoog-

leraar in de botanie, de fysica of het Grieks zou maken. Ik 
weet, dat ook nu zekere universaliteit steeds gevonden wordt, 
maar als men de hoogleraar Van den Berg uit Amsterdam 
neemt, is de vraag toch gewettigd, of zijn kennis van de astro-
nomie hem in het Staatsrecht soms niet te natuurnoodwendig, 
te strak gesloten, doet redeneren. In de verbijzondering der 
wetenschappen liggen in ieder geval talrijke bezwaren besloten. 
Was het tot voor kort zo, dat de universiteit als encyclopedisch 
geheel voor het besef der docenten en der discipelen was uit-
eengevallen, dat echter de faculteiten een hechte samenhang 
bewaard hadden, thans staat het zo, dat de faculteit haar vrij-
heid dreigt te verliezen. De theoloog-oud-testamenticus kan 
waarschijnlijk met de theoloog-historicus of canonicus en ethi-
cus nog wel overweg. De theologie leent er zich naar haar aard 
toe de unitas te betrachten, al heeft dit op sommige theologen 
niet veel invloed. In de juridische faculteit evenwel vindt sedert 
lang naast het privaatrecht de economie een plaats, in de eco-
nomische faculteit het privaatrecht naast de economische 
geografie. Welk verband is hier nog aanwezig? Verder zal in 
de juridische faculteit de beoefenaar van het verenigingsrecht 
de docent hetzij in luchtvaart, hetzij in kwekersrecht moeilijk 
volgen. Zal het met de begrijpelijkheid van het belastingrecht, 
afgedacht dan daarvan, dat de weerzinwekkendheid der stof 
dagelijks meer toespreekt, beter gesteld zijn? Wat te denken 
van een verhandeling in de economische faculteit onder de 
titel „Trends in Hosiery Advertising" (Bewegingen in het ad-
verteren van tricotages) en deze geplaatst naast een econo-
metrische beschouwing, die voor niet ingewijden het meest 
heeft van een futuristisch prentenboek? In de wis- en natuur-
kundige faculteit weten de leden onderling soms nauwelijks 
van elkaar, waar zij zich mee bezighouden. Als een ieder 
meent zijn uil een valk te zijn, zullen de werkelijke valken, de 
oorspronkelijke hoofdvakken in de onderscheiden faculteiten, 
voor adelaars moeten worden gehouden. Misschien beter nog 
voor condors, die in het weerloos vlees van de student prikken. 

Deze vertakking, deze specialisatie der wetenschap, welke 
op de Staat steeds grotere lasten legt, welke het hoger onderwijs 
steeds omvattender maakt, brengt inzonderheid de alumni, de 
voedsterlingen der universiteit, door opvoeding in het onge-
rede en heeft ten gevolge, dat iedere studie door de loop der 
jaren zwaarder wordt. Wat in een vroegere eeuw drie jaren 
vroeg, vergt in het heden vijf of zes jaar. De uitgesproken 
specialisatie na het bereiken van de normale eindpaal brengt 
een verlenging met twee, drie of vijf jaar. De sociale gevolgen 
van dit alles laten zich licht bevroeden. Het betreden van de 
maatschappij op een leeftijd, waarop vroeger heel wat jongelui 
de grondslagen voor een fraaie loopbaan al hebben gelegd, is 
niet gunstig en leidt overvloedig tot misstanden. Hier zij onder-
tussen de aandacht in hoofdzaak gevraagd voor een uitge-
sproken universitair probleem, dat van het studieplan, de om-
vang en het al dan niet afgestemd zijn op de behoeften der 
samenleving van dat studieplan. Het gaat ten deze in de kern 
om de verhouding van theorie en praktijk, een verhouding, die 
uiterst moeilijk op de rechte wijze wordt getroffen en die in 
dit verband slechts met een enkel woord kan worden aange-
geven. In de eerste plaats is stellig juist, dat specialisatie uit de 
wetenschappelijke ontwikkeling zelf voortvloeit. Deskundigen 
hebben er op gewezen hoe quanten mechanica en kernfysica 
los van de eisen of noden van het leven ontstonden. Maar ver-
volgens is niet minder juist, dat de universiteit haar leerlingen 
voorbereidt, voorbereidt ook, moge het dan wetenschappelijk 
wezen, op een toekomstige maatschappelijke betrekking. Van-
daar dat een toenemend aantal ingewijden zowel als buiten-
staanders haar bij de behoeften der maatschappij willen aan-
passen, dat een econoom in die nieuwere tijd de geestesweten-
schappen voor luxe verklaarde, dat het puur wetenschappelijke 
als levensvrcemd, als onbruikbaar wordt voorgesteld en dat 
men van de universiteit niets meer en niets minder verlangt dan 
goede predikanten, advocaten, medici, leraren en economen. 

Gelukkig keert soms de wal het schip en was dit ook het 
geval met die faculteitsscheepjes, welke uitsluitend het bestek 
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uitzetten naar de verschietende wensdromen der maatschappij. 
Die maatschappij, hoezeer gebrand op verbijzondering en des-
kundigheid, wilde, geleid door de ervaring, niet op te ver ge-
vorderde leeftijd afgezwaaide academici, die als ten overvloede 
na enkele jaren dienstplicht er niet kneedbaarder op waren 
geworden. Het bedrijfsleven begeerde een niet te lange univer-
sitaire scholing. Daartegenover stelde men desondanks in 
andere kringen vaak zeer ver gaande eisen, die niet zozeer op 
wetenschappelijkheid als op maatschappelijke bruikbaarheid 
zich richtten. Hetgeen men in eigen werkkring als nuttig had 
leren waarderen, werd tot het een en het al verheven. Boven-
dien legde men in die eisen soms wat tot handhaving van een 
eenmaal verworven positie, ingenomen door in een bepaalde 
faculteit afgestudeerden, kon bijdragen. Veranderingen in het 
maatschappelijk bestel trachtte men dus met behulp van een 
gewijzigde academische opleiding te keren. 

Ik wend mij ter verduidelijking van een en ander naar de 
juridische studie. Belastingdeskundigen, accountants, economen 
verdrijven de jurist uit zijn tot dusver ingenomen stellingen. 
Ofschoon er weinig aan te verhelpen valt, leggen velen er zich 
niet bij neer. Dus moet met name volgens hen de juridische 
opleiding verbreed en verdiept. Vanzelfsprekend wordt dit 
pogen versterkt door de opsomming van gebreken, de juridi-
sche studie werkelijk of vermeend aanklevend. De Commissie-
Pompe kwam met tien, de Commissie-Van der Pot met negen 
uiteenlopende specialisaties voor de juristen der toekomst. Be-
zeten door de zucht aan alles te trekken, wilden sommigen — 
ik herinnerde er vroeger aan — krachtdadig het romeins recht' 
terugdrukken, het oud-vaderlands recht afschaffen — zulks 
wat betreft het kandidaatsexamen —, terwijl mr. Visser van 
Uzendoorn ook over het gymnasium in zijn tegenwoordige 
vorm de doodsklok luidde. Fiscaal recht, ordeningsrecht, ar-
beidsrecht en administratief recht werden, gelet op wat er in de 
samenleving omging, tot de juridische vakken bij uitnemend-
heid verheven. De behoefte van het ogenblik werd ongeveer 
het een en het al, terwijl toch, als het goed is, de wetenschap, 
die natuurlijk het leven dienen wil, geen slaaf van dat leven 
wezen mag, daar zo de drang tot het kennen der waarheid 
schade lijdt. Als om de maat vol te maken, wenste men in de 
rechterlijke macht, wenste men ook elders de nadere opleiding 
van de jurist ter hand te nemen. Met het onvermijdelijke re-
sultaat, dat deze studie, nu reeds gemiddeld zes jaar in beslag 
nemend, met een nieuw kopexamen — het moge tweede deel 
doctoraal of meestersexamen worden genoemd —, onderbroken 
door de diensttijd en gevolgd door verdere stages, zich zeer ver 
verwijderd zal hebben van haar vroegere opzet. 

Straks moet de Minister zijn zienswijze bepalen omtrent het 
Academisch Statuut in verband met de juridische opleiding. Ik 
zou de Minister willen voorhouden de historie van 1945 tot 
1956. Ik zou hem in overweging willen geven zich te spiegelen 
aan de wisselvalligheid van een enkele faculteit, die werkelijk 
een totale ommezwaai maakte. De Minister moge in aanmer-
king nemen, hoe soms bij meerderheid van stemmen tot radi-
cale voorstellen besloten werd, hoe de terugkeer tot een zeer 
gematigd standpunt nog niet tot stilstand kwam, hoe de nota-
riële vereniging in Amsterdam in 1955 reeds zich bij uitne-
mendheid wars van drastische hervormingen toonde. Ik zou 
Zijne Excellentie vooral willen vragen om een brede historische 
oriëntering, die opnieuw bevestigt, dat er niets nieuws onder 
de zon is, om zelfstandigheid van inzicht te tonen en het 
nieuwe examen totaal te verwerpen. Het is trouwens een ver-
legenheidsoplossing van hen, die in de eerste opwelling van: 
nu zullen wij eens . . . . , te ver zijn gegaan. De Minister stelle 
zich toch voor, wat bij instelling van dit tweede examen na 
het candidaats gebeuren gaat. De bescheiden verlenging der 
juridische studie is een illusie. Zelfbedwang van hoogleraren 
ten opzichte van examenstof is te schoon en is een droom-
beeld. Onlangs rekende een jong academisch docent uit, dat 
voor een officieel op enkele jaren begroot academisch kandi-
daatsexamen — niet in de juridische faculteit — de nauwkeu-
rige kennis van ongeveer 13 500 bladzijden druks, waarvan 

een gedeelte wiskunde, werd verlangd. Zelf heb ik een exami-
nator gekend, die de gezamenlijke lengte der straten van 
Jeruzalem aan het begin der jaartelling wenste te vernemen. 
Vanzelfsprekend vragen hoogleraren, tenminste wanneer zij 
enige tijd in functie zijn, niet alles, wat zij weten. Maar de ge-
dicteerde collegestof, de gestencilde dictatenstof, de handboe-
ken, de literatuurlijsten zijn soms, indien letterlijk genomen, 
al te fors van afmetingen. De examens worden op die manier 
een gokje, waarbij de kandidaat met een niet te irriterende 
flux de bouche veel voor heeft. Deswege voldoen de examens 
hoe langer hoe minder. Het kwam ook in het verleden een 
enkele keer voor, dat men ernstig overwoog een consilium 
abeundi te geven aan een latere hoogleraar. Het kon gebeuren, 
ook bij een gematigd examenregime, dat men van iemand, die 
aan de academische staf werd toegevoegd, het curriculum, de 
gegevensstaat, moest vernietigen, omdat daarop prijkte: groot 
warhoofd. Wat echter grote uitzondering was, loopt nu kans 
dit niet te blijven. 

Ik keer nu tot de juridische examens terug. Specialisten-
kennis mag ten hoogste van begaafden, niet van normale 
studenten worden gevraagd, wil men de examens een zuiver 
karakter laten behouden. Een gespecialiseerd examen in enkele 
vakken verlangt, waar niemand der examinatoren graag de 
geringste eisen stelt, gezette studie. Praktijkexamens aan de 
universiteit zijn even kwalijk. De afgestudeerde jurist wacht in 
de maatschappij de opleiding bij de rechterlijke macht; de 
stage bij de advocaten, de „bedrijfstraining" bij het natuurlijk 
buitenlands concern. 

Laat niet, aldus wil ik Minister Cals op het hart binden, de 
samenleving aan de universiteiten decreteren, wat zij te vragen 
heeft. Laat de wetenschap, de juridische wetenschap, redelijke, 
uiteraard mede met wat zich in de maatschappij roert, verband 
houdende examens uitschrijven. Om een voorbeeld te noemen: 
rustig mag het Staatsrecht heden met administratief recht als 
nieuw verwant vak worden uitgebreid. Laat de studieduur be-
perkt blijven. Laat men de juridische opleiding in Nederland 
haar wezensmerk als ars aequi, die geen te grote wetenschap-
pelijke hindernissen opwerpt of die hoofdzakelijk in de maat-
schappij nuttige kennis wordt, voortdurend verzekeren. De al-
oude Themis, de weegschaal hanterende, worde nimmer te 
onzent uitgerust met de folterwerktuigen van te lastige of voor-
al moderne behoeften bevredigende examens. 

Het laatste te behandelen punt is dat van de lichamelijke op-
voeding en de sport, alsmede van de houding, door de Over-
heid aan te nemen. Het betreft hier een belangrijke stof. Dat de 
Overheid een taak heeft met betrekking tot de lichamelijke 
opvoeding is vanzelfsprekend. De mens is ziel en lichaam. Dit 
lichaam vraagt te meer belangstelling naarmate het door 
school-, door fabrieks- of handenarbeid minder gelegenheid 
zich te ontwikkelen kreeg. Bij het onderwijs kan men door vol-
doende uren voor deze lichamelijke oefening uit te trekken 
heel wat doen, waarbij voor de behoorlijke opleiding van be-
voegde krachten en geschikte lokaliteiten uiteraard moet ge-
zorgd worden. Moeilijker ligt het bij de sport. Wanneer men 
daaronder verstaat ontspanningsvorm voor de mens, die berust 
op beheersing van het lichaam of van lichamelijke vermogens, 
een beheersing, welke verworven wordt alleen of in ploegver-
vand volgens vaste regels, gewoonlijk met het doel de beste of 
de van zich zelf gevergde prestatie te leveren, is men er on-
geveer. Echter alleen voor een eerste indruk. Want de sport 
heeft zich tot een zeer omvangrijke grootheid ontwikkeld. Om 
één gegeven te noemen: ± 1880 voetbalden er in Nederland 
enkele tientallen jongelui, in 1952 waren het er een kleine 
350 000, die zulks in clubverband deden. Vandaag is de sport 
niet slechts ontspanning, zij is tevens broodwinning, kijkspel, 
manifestatie van nationale kracht. Zij heeft geleid tot de vor-
ming van grote bonden. Zij bevindt zich in het middelpunt der 
openbaarheid. Zij is niet meer los te maken van bepaalde 
vormen van gokkerij. In absolute Staten wordt zij ter ver-
steviging van de militaire kracht gebruikt. Voor sommigen 
neemt zij ongeveer de plaats der religie in. Zodat een Over-
heid, die de sport steunt, subsidieert, moet weten wat zij doet 
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en al deze door mij opgesomde factoren mede behoort te over-
wegen. 

De sport geeft ontspanning. In zoverre is zij — men verge-
lijke haar met een uitlaatklep als het alcoholisme — een zegen. 
Tegen haar als broodwinning vallen eensdeels weinig bezwaren 
in te brengen. Waarom zou een bezoldigd bondssecretaris, een 
trainer, een terreinknecht geen eerbaar beroep uitoefenen? An-
derzijds maakt het wel verschil of men met een sportbeoefe-
naar uit genoegen of met een sportbeoefenaar, wiens voor-
naamste of enigste bestaansmogelijkheid de sport vormt, te 
maken krijgt. De beroepssport heeft zeer onaanlokkelijke zijden. 
De grenzen zijn soms moeilijk aan te geven. Men denke aan 
de amateur- en de beroepscricketer, aan het schaatsenrijdstertje 
voor haar plezier en de betaalde „artieste", want het plezier ligt 
vaak in jarenlange onafgebroken straffe oefening. Met tennis 
is het niet anders. Ik noem Suzannc Lenglcn uit een grijs en 
Maureen Conelly uit een recent verleden. De beroepsbokser of 
beroepsworstelaar wordt door verscheidenen eerder als zaken-
man en, buitengewoon onhoffelijk, als „vechtmachine" of, nog 
eenzijdiger misschien en krasser, als „krachtprol" dan als spor-
tieve figuur beschouwd. De sport, die kijkspel werd, brengt 
met zich, dat de voor een grote schare toeschouwers, helaas 
bij voorkeur des zondags, optredende spelers het risico van 
het verlies dikwijls niet durven nemen, dat het spel om het spel 
verdwijnt, daar er op straffe van een huilend gefluit op het 
ogenblik zelf en misprijzende perskritieken de volgende dag 
de nederlaag geleden wordt. De sport als kijkspel werkt ook 
in de hand, hetgeen in de sport zelf reeds ligt vervat, dat de 
prestaties worden vervolmaakt, dat de training „keihard" is, 
dat zelfs amateurs zich, zeer streng levend, alles ontzeggen. 
Ten gevolge van de massale belangstelling en de publiciteit is 
ook de nationale wedijver gegroeid. Dit mag gedeeltelijk gun-
stig worden geacht: de jeugd leert elkaar beter verstaan. Grote 
eensgezindheid wordt bevorderd, maar het befaamde voorbeeld 
der Berlijnse Olympische Spelen van 1936 leert hoe ook de 
sport vuur kan aandragen ter ontsteking op het altaar van de 
nationale glorie en hoe de sport het militarisme vermag te 
dienen. In het woord „altaar" komt tevens goed uit hoe de 
sport weer het sacrale karakter, dat zij in de oudheid ook be-
zeten heeft, verkrijgen kan. 

En nu gaat de Overheid de sport subsidiëren, de sport, die 
voortreffelijke hoedanigheden bezit, die bepaalde karaktereigen-
schappen aankweekt, die de gewenning van het leven door-
breekt, die vele standsverschillen opheft, die een feest van 
gratie en schoonheid, van kracht en doorzettingsvermogen wezen 
kan; jammer genoeg ook de sport, die door ernstige misvor-
ming wordt ontsierd. Waar houdt de verantwoorde oefening 
van, het lichaam op en begint de waanzinnige? Het kan nog van 
waarde zijn, dat een medicus — Bannister — langs weten-
schappelijke weg zijn verrichtingen dusdanig, o.a. door regeling 
van de ademhaling en de hartslag, zo verbetert, dat hij als 
eerste beneden de 4-minutenlimiet op de mijl komt, terwijl een 
aantal jaren geleden die 4 minuten voor de 1500 m stonden. 
Maar het opschroeven der prestaties, het de sport tot syste-
matiek maken — de Russen legden indertijd Broekman's rijden 
op de film ter bestudering van zijn slagen op het scherpe ijzer 
vast — en de ontwikkeling van de sportman tot vakman zijn 
niet onverdeeld toe te juichen en nog te minder, nu de publi-
citeit tot grenzeloze verheerlijking voert. Ik laat voor wat het 
is, dat indertijd het overzwemmen van het Kanaal tussen 
Engeland en Frankrijk door een vrouw vergeleken is met 
Mozes' tocht door de Rode Zee. Ik laat rusten, dat wielrenners 
als helden van de weg worden gevierd, dat in Italië Bartali en 
Coppi, ondanks eigenaardige huwelijksavonturen van de laatste, 
tijdens hun leven al een begrip zijn geworden en partijschap 
hebben veroorzaakt. Zelf verheugen wij ons in het bezit van 
de stoere Van Est en de elegante Suykerbuik, mensen, die, mag 
men de berichten geloven, met machtige pedaalslag kilometers 
uit hun kuiten persen, wat ook biologisch interessant is. Ik 
stip terloops aan, hoe de publiciteit, die op het enthousiasme 
zelfs van buitenstaanders werkt, zich van een soort gewijde 
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taal, naast het meer en meer gebruikelijke geheime jargon, be-
dient: „Het heiligdom wordt met heilig vuur verdedigd door 
een keeper, wiens spel een openbaring mocht heten. Hoewel 
hij de benjamin van de ploeg was, wist hij keer op keer redding 
te brengen en kreeg loon naar werken. Zijn geïnspireerd spel 
bewoog de voorhoede tot een snelle doorbraak — ik weet niet, 
of de doorbraak ook een religieus begrip is —, maar zijn ge-
inspireerd spel werd bekroond door een orthodox met gejubel 
bekroond schot, dat het voorteken was van latere grote ge-
beurtenissen". Doch al wil ik het niet verder bespreken, ik 
plaats in het middelpunt van ieders bezinning de sport als be-
drijf, de sport soms als exploitatie, de sport, die voorstelling 
wordt. Australië heeft er jarenlang een soort tenniscircus op na-
gehouden. Ik plaats in het middelpunt met de sport gepaard 
gaande verschijnselen als totalisator en pool. Het is wel duide-
lijk, dat de Overheid, wanneer zij subsidieert, moet weten, wat 
zij doet. 

Men zal mij geen volstrekte Staatsonthouding horen advi-
seren. Ik erken de waarde ook van een tienduizenden en tien-
duizenden tellend publiek, dat de stoute stukjes van zijn leer-
lingen toejuicht als een vorm van ontspanning, die, hoe eigen-
aardig ook, bekoring heeft. Ik meen, dat de Olympische Spelen 
de jeugd van verschillende landen bij behoorlijke opzet te zamen 
kunnen brengen. Doch ik zie daarnaast grote gevaren. In het 
bijzonder leg ik de vinger bij de aantasting van de zondag, bij 
de ontketening ook van eigenaardige massahartstochten. Zeer 
betreur ik, dat, wat de Olympische Spelen in 1928 te Amster-
dam betreft, het voorstel van Minister J. Th. de Visser geen 
genade in de ogen van de Volksvertegenwoordiging kon vin-
den: een ton subsidie en sluiting van het stadion en andere 
kampplaatsen op zondag. Ik verheug mij, dat de Minister be-
reid is een nota over de zaak van de lichamelijke opvoeding 
en van de sport te laten verschijnen. Ik hoop, dat, zolang de nota 
uitblijft, hij met gematigdheid en wijs beleid de sport, niet de 
stunt, de oefening van en niet de roofbouw op het lichaam 
zal steunen, opdat juist daardoor ook van Overheidswege het 
ideaal worde verwezenlijkt: mens sana in corpore sano, een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 

De heer Gerretson: Mijnheer de Voorzitter! Wij staan dus 
weer op de valreep! 

Reeds ons Voorlopig Verslag was eenstemmig omtrent de 
beperking, die onze Kamer zich ditmaal bij de behandeling van 
Onderwijs zou dienen op te leggen. De zware druk van onze 
nijpende tijdnood vermaant ons met deze goede voornemens 
ernst te maken. 

Slechts een paar algemene opmerkingen dus. Saamvatting 
van enkele hoofdpunten uit het beleid der afgelopen periode, 
die onze aandacht hebben getrokken en die ons voorkomen 
hoofdpunten van het beleid in het komende tijdperk te moeten 
zijn. 

1. Voor alles: wij verlangen continuïteit van beleid. Ons is 
deze bewindsman geen „ideale" Minister van Onderwijs: maar 
bestaat deze variëteit op dit ondermaanse? Ook zijn wij niet in 
alles met hem eens: ware het tegendeel niet tegennatuurlijk? 
Maar de Minister weet wat hij wil, de Staren-Generaal steunen 
grosso modo zijn plannen; hij is open voor kritiek en overleg 
en hij staat nu vóór de verwerkelijking van veel, wat hij in het 
afgelopen tijdperk moeizaam heeft voorbereid. Daarom trof 
ons, dat vooral bij de behandeling van de vorige begroting 
in de andere Kamer 's Ministers beleid op zo vaak bitse wijze 
is gekritiseerd, dat men soms de indruk kreeg, als stuurde men 
aan op zijn vervanging. 

Vervanging zou echter, dunkt ons, in de gegeven omstan-
digheden, een ernstige fout zijn. De grief, als zou er, behalve 
nota's, niets praktisch uit 's Ministers handen komen, is in 
de Memorie van Antwoord op indrukwekkende wijze weer-
legd. Terecht is, bovendien, in het Voorlopig Verslag opge-
merkt, dat een aantal „vastgevroren" vraagstukken thans be-
gint te ontdooien. Het eerste ei van het nest, waarop de be-
windsman, sit venia verbo, broedt, de Kleuterwet, is nu uit-
gekomen, en het kuiken mag er zijn. Men jage nu toch de 
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broedhen niet van het nest; anders dreigen de overige eieren 
koud en vuil te worden. Verre van ons zelfs de schijn, de ko-
mende Kabinetsformatie te willen beïnvloeden! Maar mocht 
de Minister terugkomen, dan zal ons dit zeer welkom zijn. 

2. Wat aangaat de volgorde van behandeling der aanhan-
gige en aanhangig te maken wetsontwerpen, verdient het wei-
licht aanbeveling, de Onderwijshervorming in de richting van 
beneden naar boven voort te zetten, vooral in verband met de 
steeds nauwer samenhangende personeelsvoorzieningskwesties 
in de verschillende onderwijstakken. 

Voorop in de rij sta in het komende tijdperk dus het aan-
gekondigde wetsontwerp, regelende het „gehele voortgezet 
onderwijs". Ook voor ons is het onderwijs aan en de opvoeding 
van de jeugd tussen 12 en 15 jaar hèt kernprobleem van het 
gehele onderwijsstelsel. Het is dat trouwens altoos geweest; men 
denke maar eens aan het langdurige drama van de introductie 
van een middelbare school na 1815! En altoos is de oorzaak 
der moeilijkheden dezelfde geweest: het dubbele doel van dit 
onderwijs, dat men later tevergeefs in de h.b.s. met 3- en 
5-jarige cursus verschillend heeft pogen te richten. 

Niet slechts het bezorgen van een behoorlijke coördinatie 
van de verschillende onder de noemer „voortgezet onderwijs" 
vallende schooltypen, maar ook het aanbrengen van soepele 
over- en (vooral) uit-gangen naar het steeds veelvormiger prak-
tische leven, en dat op een zodanige wijze, dat, enerzijds, de 
nodige uit de maatschappij opkomende differentiatie mogelijk 
blijft en anderzijds een „wilde groei" buiten het toch van Over-
heidswege te stellen raam wordt voorkomen, schijnt ons een 
zó zware puzzel, dat slechts een wetgevende tovenaar ze kan 
oplossen. Wij zien de oplossing dan ook niet slechts met be-
langstelling, maar met zekere nieuwsgierigheid tegemoet. Het 
schijnt gelukkig, dat in het onverhoopte geval, dat de toverij 
ten slotte toch niet zou lukken, de in het Voorlopig Verslag 
aangeduide alternatieve weg van afzonderlijke partiële wette-
lijke regelingen, door de Minister, voor dan, óók begaanbaar 
geoordeeld wordt. 

3. In verband hiermede zouden wij echter de Minister nog 
eens willen waarschuwen: het is niet voldoende perfecte wet-
leüjke regelingen te maken, men moet ook in staat zijn ze uit 
te voeren. En al weten we wel, dat de Minister er niet zo'n 
zwaar hoofd in heeft, we willen er toch nog eens op wijzen, 
dat naar alle schijn de personele, materiële en financiële moei-
lijkheden bij de uitvoering van de aanhangige plannen in een 
afzienbare toekomst als tegen elkaar zullen opstuwen, in die 
zin, dat er, op het onverwachtst, een noodlottig acme kan ont-
staan. 

Ik hoop (maar verwacht eigenlijk niet), dat de bouwkosten 
der scholen niet al te aanzienlijk meer zullen oplopen; doch 
kan er, op den duur, voldoende bouwvolume worden beschik-
baar gesteld? Het wordt van zeer deskundige zijde betwijfeld. 
Maar het bedenkelijke schijnt ons de personeels- en salarisver-
houding. Wij komen, mee ten gevolge van de full-employment-
politiek, ons inziens in de eerstvolgende jaren te staan voor een 
algemeen personeelstekort, dat, voor onderwijs, alleen in con-
currentie met andere vakken zal kunnen worden bezworen 
door een zó aanzienlijke salarisverhoging, dat ze het gehele 
onderwijsbudget zal dreigen te ontwrichten. Te gevaarlijker, 
omdat een sterke algemene bezuiniging op de Staatsuitgaven 
in de komende periode na de miljoenendans van de huidige 
Regering toch wel niet achterwege zal kunnen blijven. 

Men moet heus ook op de veelgeprezen roeping voor het 
„mooie" vak van „mensen vormen" niet te veel rekenen; zelfs 
de universitaire intelligentsia, dat is de algemene indruk in de 
kringen der hoogleraren, zoekt tegenwoordig slechts de best 
betaalde baan; daardoor zullen de lagere onderwijsambten 
meer en meer niet een levenspositie, maar een doorgangshuis 
worden. De Minister heeft thans een aardig succes met zijn 
gesubsidieerde spoedopleiding waarmee ik hem gelukwens, 
maar ik zou weleens willen weten, hoeveel abituriënten van die 
opleiding er over tien jaar nog voor de klas zullen staan. 
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Het is mede in verband met deze niet te onderschatten moei-
lijkheden, dat wij nogal voelen voor het denkbeeld, geopperd 
in het Voorlopig Verslag, blz. 4, om zich in het komende tijd-
perk bij de onderwijswetgeving 

„te beperken tot die onderwerpen, welke het meest ur-
gent zijn, maar de behandeling daarvan dan ook met alle 
kracht door te zetten", 

met dien verstande, dat vooral ontwerpen tot wet worden 
gemaakt, waarvan de quasi-onmiddellijke uitvoering finan-
cieel, materieel en personeel verzekerd is. De Minister heeft 
natuurlijk gelijk, dat dit een zaak is, die bij de Kabinetsforma-
tie dient de worden overwogen, maar het kan geen kwaad, dat 
de bij de formatie betrokkenen — we hopen dus ook de Mi-
nister — weten, hoe daarover door velen in de Kamer wordt 
gedacht. 

4. Voorts hopen wij, dat de a.s. Minister van Onderwijs 
zich niet zal overgeven aan enig illusionisme ten aanzien 
van wat men tegenwoordig graag noemt het rendement van 
het steeds toenemend getal miljoenen, besteed aan onderwijs 
en opvoeding. Het ons ook op het terrein van de bewinds-
man zo vaak parten spelend perfectionisme van ons volk staat 
met dit illusionisme in nauw verband. 

Men meent: „hoe beter, technisch perfecter, onderwijs, des 
te betere onderwijsresultaten". Nu wil ik niet de paradox 
plaatsen: „het tegendeel is het geval". Maar het lijkt er soms 
toch wel een beetje op. Neem nu het gejammer over de leer-
lingenschaal! Niet ongegrond: de klassen zijn te groot! Maar 
nu las ik dezer dagen weer een bittere aanklacht over dit 
euvel op het thema: in Zweden 20, in Nederland (ik geloof) 
34 kinderen per klas en een boel klassen met 50 en meer 
kinderen. Het is zonder twijfel waar. Maar vergeet men niet, 
dat de Zweden een stagnerend, zo niet stervend volk zijn? 
Bij ons zijn de kindertjes gelukkig nog altijd welkom. Maar 
wat wil men dan toch? Een vader, die zich de weelde van 
zes of zeven bengels permitteert, kan voor elk van hen toch 
ook niet hetzelfde doen, wat de bezitter van één exemplaar 
van dit vanouds bij ons volk in trek zijnde artikel zich daar-
voor veroorloven kan. En is het maatschappelijk rendement 
van het grote gezin nu zoveel slechter of... eer béter dan van 
het kleine? Zou het met volken anders zijn? You can't have 
it both ways! Je kunt niet, bij gelijk volksinkomen, grote ge-
zinnen en kleine klassen hebben! 

Wij hebben in onze onderwijsgeschiedenis afwisselend over-
grote, kleinere en nu weer overgrote klassen gehad. Ettelijke 
van onze grootste mannen, ik noem b.v. Colijn, zijn uit der-
gelijke enorme overbevolkte klassen voortgekomen en hebben 
juist daar, als hulpen van meester, reeds als jongens grote zelf-
standigheid gewonnen. En voor de grote rest, ongeacht grote 
of kleine klassen, blijft het rendement van het volksonder-
wijs vrijwel gelijk: beneden de maat. 

Dat betekent natuurlijk niet, dat wij het vraagstuk nu maar 
moeten laten zwemmen! Maar men moet de invloed der grote 
klassen op het slechte onderwijsrendement ook niet overdrijven. 
Dat slechte rendement heeft andere, diepere oorzaken. 

5. En ondanks dat slechte rendement gaat het toch al zo 
overbeladen Departement weer nieuwe lasten op zich laden! 
Het heeft nu weer een nieuw kernprobleem van Overheidsbe-
moeiing ontdekt met de angstwekkende naam „cultuursprei-
ding". Met dit nieuwe probleem wordt, leert de Memorie van 
Antwoord, ten Departemente „geworsteld", omdat men het 
„niet overziet". Noodzakelijk gevolg: wéér een „speciale com-
missie" van onderzoek, met wat daarop natuurlijk in de loop 
der jaren aan nieuwe ambtenaren, enz. volgt . . . . 

Maar op blz. 11 van ons Voorlopig Verslag lezen we, dat 
een der radioverslaggevers bij het vertrek van het Koninklijk 
Paar naar de West Prinses Margriet als Ingrid en de Vice-
President van de Raad van State als vertegenwoordiger van de 
Regering had aangediend. Als er nu toch één wezen ex officio 
cultuurspreider is, dan is het toch wel de radioman; dat soort 
lieden vormt toch ook een produkt van ons volksonderwijs; 
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mag naar dergelijke proeven van pijnlijke onkunde, en ze zijn 
heus geen uitzonderingen, het nuttig rendement van ons dure 
volksonderwijs niet mede genieten worden? De waarheid is, 
dat ons onderwijs te kort schiet in het geven aan een groot 
deel van ons volk van zelfs een uiterst eenvoudige, afgeronde, 
blijvende cultuurbasis. 

De leden, die op het besproken geval de aandacht vestigden, 
verzochten de Minister bij de omroepverenigingen op verbetc-
ring aan te dringen. Wij geven er echter de voorkeur aan bij 
de Minister aan te dringen het volksonderwijs zó te leiden, 
dat elke abituriënt van een middelbare school althans over een 
klein, doch vast fonds van de allerelementairste kennis be-
schikt. Dit is, naar de algemene ervaring, tegenwoordig niet 
meer het geval. 

Nog een ander tekort laat de volksschool. Minister Staf legde 
een wel zeer zachte vinger op een lelijke, doch verwaarloosde 
zieke plek in ons volksleven, toen hij — Voorlopig Verslag, 
blz. 5 — erop wees: 

„dat bij de schoolopleiding te weinig wordt gedaan om 
een Hollandse jongen o.a. orde bij te brengen.". 

Zo is het. Men moet natuurlijk niet generaliseren. Er is ge-
lukkig nog altijd een aanzienlijk deel van onze stad- en land-
arbeiders, dat intellectueel en moreel, in vergelijking met andere 
landen, zeer hoog staat. Maar een groter, ik vrees het grootste, 
deel van ons volk is, ondanks alle onderwijs en opvoeding, nog 
altoos een onwetende en tuchteloze bende, gespeend van elk 
begrip van orde en eerbied. Het niet salueren van geunifor-
meerden bij het hijsen van de nationale vlag, het hoed ophou-
den bij de onthulling van het nationaal monument is sympto-
matisch; nog meer, dat wie dit berispt, gewoonlijk nog be-
lachelijk wordt gemaakt op de koop toe. 

Wat baat het een helft van het volk „cultuurspreidend" te 
leren sculptuur te bewonderen, wanneer een ander deel die 
stelselmatig besmeurt? 

Deze rendementtekorten van het volksonderwijs zijn niet te 
dekken door opdrijven en extensie, maar alleen door vereen-
voudigen en concentratie van het volksonderwijs. 

Om dit ernstige vraagstuk, waarvoor men de ogen zo gaarne 
sluit, met ernst en Tcracht aan te pakken, behoort een grote 
moed en een vaste wil. 

Doch zolang de Volksschool er niet in slaagt, onze gehele 
jeugd een minimum van verstandelijke en zedelijke cultuur op 
de levensweg mede te geven, schijnen ons alle pogingen tot 
„spreiding" van hogere cultuur „love's labour lost." 

Een laatste, voor mijn richting wel voornaamste punt. Onze 
belangstelling in de wederopluiking van de oude gedachte van 
een Nationale School. Die belangstelling eist enige verklaring. 
Want wij zijn en blijven vurige voorstanders van de vrije, bij-
zondere school, voor welke wij onder de oude De Savornin 
Lohman hebben gestreden. Maar desonverminderd hebben 
wij altoos, meer dan andere schoolstrijdpartijen, het oog, ook 
in de onderwijspolitiek, gericht gehouden op het gehele volk. 
Daarom begeren wij de verdieping en voltooiing van de Onder-
wijs-Pacificatie. 

De Minister formuleert op blz. 4 van zijn Memorie van Ant-
woord nogmaals op heldere wijze het grondbeginsel van zijn 
onderwijshervorming. 

„Er bestaat", zegt hij, „een communis opinio, dat het 
geven van vorm en inhoud aan onderwijs en opvoeding 
niet tot de directe taak van de Overheid behoort en dat de 
Overheid slechts de voorwaarden dient te scheppen, waar-
binnen het onderwijs zich vrijelijk kan ontplooien.". 

Dit is ook onze opinie en wij verheugen ons, dat ook de 
Minister deze opinie deelt. Maar is het (zoals wij zo gaarne 
zouden willen) inderdaad reeds een communis opinio, die door 
alle partijen wordt gedeeld? Toch stellig niet van de principiële 
voorstanders der openbare school. Dezen gingen en gaan uit 
van de opinie, dat de Staat, krachtens zijn wezen, tot zowel 
onderwijs als opvoeding geroepen was en is en dat hij die taak 
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eigenlijk niet aan anderen, zelfs niet aan de ouders en zeker 
niet aan de Kerk, overlaten mocht en mag. De Overheid heeft 
dan ook sinds de vestiging van de eenheidsstaat het onderwijs, 
naar vorm èn inhoud (en op voor die tijd voortreffelijke wijze) 
geregeld; de wet van 1806 is niet zonder reden zo populair 
bij de natie geweest! 

Verzet is eerst ontstaan tegen de Staat als opvoeder tot 
christelijke en maatschappelijke deugden, omdat een deel der 
natie terecht begreep, dat opvoeding zonder richting ondenk-
baar is en een neutrale Staat met een richting van volksop-
voeding een contradictio in terminis is. 

Hierdoor is een diepe breuk ontstaan in de oude Nationale 
School: de openbare en de bijzondere school kwamen vijandig 
tegenover elkaar te staan. Er was in de schoolstrijd een element 
van godsdienstkrijg, doordat men de tegenstelling openbare 
en bijzondere school, op grond van de bestaande verhoudingen, 
identificeerde met de tegenstelling: christelijke en godsdienst-
loze school. Dat was de wortel der bitterheid. 

En nu heeft de financiële gelijkstelling wel de scherpe 
kantjes van de strijd afgesleten en mag in zoverre worden ge-
sproken van een pacificatie, die alle partijen te goeder trouw 
hebben aanvaard en die (men zie slechts naar onze Zuider-
buren!) geen enkele partij meer zou willen breken, maar meer 
dan een veelszins bevredigend Bestand, waarbij echter de fron-
tieren door de partijen nog steeds angstvallig en jaloers worden 
bewaakt, is de Pacificatie toch niet geworden. 

In het „Christelijk-Historisch Tijdschrift" van januari 1956 
geeft onze geestverwant, de heer J. W. van Hulst, die de Kamer 
wellicht spoedig nader zal leren kennen, de volgende beschrij-
ving zoals die van onze kant der frontieren wordt gezien: 

„De P.v.d.A. volgde, althans in theoretisch opzicht, een 
verstandiger politiek" (dan de oude S.D.A.P.) „door in 
beginsel de pacificatie te aanvaarden. Maar deze partij 
torst — hoe kan het anders — een brok verleden in het 
heden mee. De P.v.d.A. moge zich in beginsel uitspreken 
vóór de pacificatie, haar leden zijn vaak geharnaste strij-
ders voor de openbare school 

Veel gemeenteraden hebben in dat opzicht weinig goeds 
laten zien.". 

Men moest rechts na 1945 doorlopend op zijn qui vive zijn 
om de pacificatiegedachte, door de wet geëist, gerealiseerd te 
krijgen. 

Ik gis — al weet ik dat niet zo nauwkeurig —, dat aan de 
andere zijde der frontieren dergelijke klachten tegen de aan-
hangers der bijzondere school zullen bestaan. 

Nu zijn er twee partijen. De ene wil zich bij het bestaande 
Bestand, als het best bereikbare, maar neerleggen en de fron-
tierschermutselingen op de koop toenemen, de andere, daar-
entegen, wil de breuk niet slechts gekramd, maar geheeld zien. 

Ook onder de laatsten, die geen Bestand, hoe draaglijk ook, 
maar een duurzame Vrede willen, zijn ook weer twee rich-
tingen, die verschillende geneesmiddelen aanbevelen. 

De ene richting blijft in de oude, neutrale Staatseenheids-
school, waar, ongeacht de geestelijke richting der ouders, alle 
kinderen des volks, als in één schoolbank naast elkaar zitten, 
het ideaal zien, waarvoor zij nog strijd willen voeren. Voor 
haar inzicht behoort in elk geval de openbare school regel, de 
bijzondere uitzondering te zijn; de verdwijning, langs de na-
tuurlijke weg, der bijzondere school zou de vervulling van 
haar ideaal zijn. Een strijd, naar onze mening, voor een ver-
Ioren ideaal, en die nooit meer dan min of meer belangrijke 
grenscorrecties tot resultaat kan hebben, maar die nooit tot 
nieuwe beleving van de Nationale School-gedachte kan leiden. 
Het is deze richting ook, die, op grond van de bewoording van 
artikel 208 van de Grondwet, nog steeds een zekere staats-
rechtelijke suprematie van het openbaar onderwijs tracht te 
vindiceren, hoewel, naar prof. C. W. de Vries onlangs in her-
innering bracht, reeds De Visser bedoeld heeft deze suprematie 
teniet te doen. 
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Gerretson 
Er is echter ook een andere richting, die eveneens herstel 

van de Nationale School zoekt, doch langs een nieuwe weg, 
nl. de weg, eens gewezen in de strijdleuze: de vrije school voor 
héél de natie, niet slechts voor de „christelijke", maar ook voor 
de „humanistische" en overige volksdelen (ik bezig de term 
„humanistisch" nu maar als algemene term). Voor haar inzicht 
behoort de bijzondere school regel, de openbare school uit-
zondering, zelfs tot uitsterven toe, te zijn. Deze richting wil 
Thorbecke's oorspronkelijke ideaal verwezenlijkt zien. 

Volgens de eerste richting is de nationale eenheidsschool het 
correlaat van de nationale eenheidsstaat, die ik onlangs in mijn 
gedachtenwisseling met de heer De Loor kritiseerde; volgens 
de tweede richting is de ware Nationale School, het goede 
nationale onderwijsstelsel, dat, hetwelk de nationale eenheid niet 
in eenvormigheid, maar in pluriformiteit, in de rechtsgelijke 
eendracht van verscheiden richtingen zoekt. 

Wie nu de zoeven aangehaalde formulering van 's Ministers 
grondbeginsel goed leest, ziet, dat ook de Minister in de grond 
der zaak het ideaal „de vrije school voor heel de natie" aan-
hangt. Behoudens één belangrijk amendement, waarop ik nog 
terugkom. 

Wat mij altoos verwonderd en gespeten heeft, is, dat er on-
danks de erkende en geëerbiedigde pacificatie bij de aanhangers 
der oude Staatseenheidsschool zo weinig begrip bestaat voor 
het wezenlijkste van het standpunt van de voorstanders der 
bijzondere school. Dat komt mijns inziens, omdat de voor-
standers der openbare school de tegenstelling met de bij-
zondere school blijven zien als tegenstelling tussen „christe-
lijk" en „neutraal" onderwijs. Ik geloof, dat zij meer, veel 
meer, voor het standpunt der tegenstanders zouden voelen, in-
dien zij maar eens konden inzien, dat de ware tegenstelling 
anders ligt. Openbare school beduidt school op autoritaire basis, 
bijzondere school school op democratische basis. En voor wie 
de tegenstelling zo heeft leren zien en historisch begrijpen, is 
de keuze niet moeilijk. Doch, hoewel er beweging is, het zal 
nog wel even duren vóór de humanistische bijzondere school, 
de openbare Overheidsschool, uit vrije wil van haar voor-
standers heeft vervangen! 

Intussen kan ook de financiële gelijkstelling, mits goed be-
grepen, tot de verdere heling der breuk en tot de wederontlui-
king der nationale schoolgedachte nog wel iets meer bijdragen 
dan tot dusver is geschied. Het amendement van de Minister 
op „de vrije school voor heel de natie" is, dat die vrijheid de 
Overheid geenszins tot onthouding (afzijdigheid) ten aan-
zien ook der bijzondere scholen moet en mag nopen. Reeds de 
plicht de richtige besteding der Staatsgelden te controleren, 
geeft haar een recht niet in, maar circa de bijzondere scholen. 
Dit is zo vanzelfsprekend, dat zelfs Groen, de grote strijder 
voor de onderwijsvrijheid, eigenlijk een systeem van volkomen 
vrije, van de Staat losstaande scholen nooit heeft aangedurfd. 
Wij zitten zo vastgeroest in de thans gangbare, als absoluut 
gevoelde tegenstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, dat 
het ons de grootste moeite kost ons in te denken, dat er vóór 
de breuk in het nationale schoolstelsel ook „bijzondere open-
bare scholen" hebben bestaan. Ongemerkt zijn wij tot die toe-
stand teruggekeerd. Elke bijzondere school is tevens, in zekere 
zin, openbare school. Is het denkbaar, dat elke openbare 
school, in diezelfde zin, tot bijzondere school evolueert? 

Zonder twijfel, zelfs binnen het kader van de huidige Grond-
wet! Hoewel er bezwaren en gevaren in deze evolutie kunnen 
zijn. Wellicht kan de verheugende belangstelling in vorm en 
inhoud van onderwijs en ook opvoeding in niet-christelijke 
particuliere kringen ertoe leiden, dat meer openbare scholen 
in humanistische bijzondere scholen worden omgezet. 

In elk geval moeten wij veel meer dan thans nog het ge-
val is de bijzondere en openbare scholen gaan zien als vol-
komen gelijkwaardige vormen van de éne nationale school, 
die beide recht hebben op onze gelijke en volle belangstelling 
en liefde. Daartoe moeten, binnen de grenzen van de huidige 
Grondwet en onderwijswetten, de laatste opflakkeringen van 
de politieke schoolstrijd worden gedoofd. 

Gerretson e. a. 
Een opflakkering van de oude politieke schoolstrijd zie ik 

in de kritiek, uitgebracht op blz. 5 van ons Voorlopig Verslag: 
„Het had deze leden getroffen, dat er benoemingen zijn 

gedaan van gemeentelijke inspecteurs bij het openbaar 
onderwijs, die zelf voorstander zijn van het bijzonder 
onderwijs.". 

Waarom niet? Als die man, door zijn persoonlijke voorkeur, 
niet in staat zou zijn het openbaar onderwijs als zodanig zijn 
volle liefde en aandacht te geven, zou hij ook als inspecteur 
bij het bijzonder onderwijs ongeschikt zijn. Natuurlijk moet 
men ook de moed hebben dan ook voor de variatie eens een 
inspecteur, voorstander van het openbaar onderwijs, bij het 
bijzonder onderwijs te benoemen. 

Hoe weinig de gedachte van een Nationale School, in de 
partiële vorm van een Nationale Universiteit, nog leeft, nog is 
doorgewerkt, moge blijken uit een historietje, dat ik zelf reeds 
jaren geleden heb meegemaakt. Het gebeurde mij eens, dat ik 
een hoogleraar aan een bijzondere universiteit, de erkend beste 
kandidaat, pousseerde voor een beroep naar een Rijksuniversi-
teit. Ik vond dat iets heel gewoons. Wanneer men zich de bij-
zondere en openbare universiteiten denkt als zelfstandige leden 
van de éne Nationale Universiteit, dan is het vanzelfsprekend, 
dat men van elkaar de beste hoogleraren tracht weg te halen. 
Hoe verbaasde mij toen het antwoord: neen, die mensen heb-
ben nu al hun eigen universiteit; deze plaats komt aan een van 
ons toe! Hier ligt een gevaar in volstrekte autonomie op be-
noemingsgebied van de Rijksuniversiteiten. Volgens deze, zel-
den uitgesproken, maar niet zo zeldzame opvatting is de Rijks-
universiteit de bijzondere of vrije universiteit der humanisten 
of vrijzinnigen. Zolang dezen echter geen eigen universiteit 
hebben gesticht, behoren, en daarop behoort de Minister toe 
te zien, de Rijksuniversiteiten ook in dit opzicht in de volste 
zin openbare universiteiten te blijven en niet het „gesloten 
huis" van een bepaald volksdeel. 

Strijd mag en moet er op schoolgebied ook in de toekomst 
zijn; doch alleen als maatschappelijke wedijver tussen de gelijk-
gerechtigde diverse eigenrichtige schooltypen om de boniteit 
van hun onderwijs en opvoeding onder de overstolping van 
een bovenpartijdige Overheid. 

De Minister heeft als rechtsman van beginsel in een gemengd 
Kabinet lang geen gemakkelijke taak; ik heb hem, uit inte-
resse, bij verschillende moeilijke oplossingen, gevolgd en heb 
de overtuiging gekregen, dat hij, met volkomen handhaving 
van zijn beginsel, toch het onderwijs heeft weten te besturen 
zoals een bovenpartijdige Overheid betaamt. 

Daarom hoop ik, dat het hem gegeven zal zijn, in nieuwe 
beleving van de oude gedachte der Nationale School, zoals ik 
die heb geschetst, voort te werken aan de voltooiing der Pacj-
ficatie en de verwezenlijking van een duurzame politieke 
Schoolvrede. 

De heer De Zwaan: Mijnheer de Voorzitter! Mijn woord is 
vandaag al de zesde of zevende rede over een en hetzelfde 
onderwerp, nl. over het onderwijs. Daarom zal ik mijn opmer-
kingen heel kort houden en mij bepalen tot iets, dat zo con-
creet mogelijk is. Iedereen wordt wel enigszins vermoeid door 
het luisteren naar betogen over vrij ingewikkelde onderwerpen. 
Naar mijn ervaring doet men vaak goed eraan om zulk een 
stuk, hier gehoord, thuis eens te bestuderen; de eerste indruk 
is niet altijd de beste. 

Ik zou hier een enkel woord van ongerustheid willen uit-
spreken. Daar zijn de bekende klachten over het tekort aan 
schoolgebouwen, aan bevoegde leerkrachten, enz., die reeds 
ernstig genoeg zijn. Bij het hoger onderwijs bestaan nog altijd 
repetitoren en de omstandigheden veroorzaken, dat zij soms 
onmisbaar en vaak nuttig kunnen zijn. 

Er is echter een einde gekomen aan een groot bezwaar, nl. 
het oude bezwaar, dat „er geen geld was". Dat was een toe-
stand, die men een dertig jaar geleden vrijwel als normaal be-
schouwde, die allang op verschillende punten bestond, maar die 
wellicht te eniger tijd zou kunnen terugkeren. 
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De Zwaan e. a. 
Het is verheugend, te kunnen opmerken, dat de geldkwestie 

niet meer het scherm is, waarachter allerlei dingen wegge-
borgen konden worden in de wachtkamer. Desondanks wil een 
zeker gevoel van malaise niet wijken. Ik gebruik dit woord 
„malaise" nu maar om alles samen te vatten, wat wij op dit 
terrein kennen als bezwaren, teleurstellingen, enz. 

Wij kunnen en zullen er wel over moeten praten. Doch wij 
komen niet los van een gevoel, dat er eigenlijk altijd nog iets 
anders is, dat de werkelijke en laatste oorzaak zou kunnen 
zijn. 

Ik vraag mij af, in dit verband, of niet één oorzaak al is 
af te leiden uit de naam van het Departement, welks begroting 
ons hier vandaag samenbrengt. Ik aarzel niet de vraag te stel-
len, of in de naam „Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" 
niet reeds een aanwijzing is gelegen voor datgene, wat wij 
moeten bekijken. 

Zou het ook kunnen zijn, dat de eigen aard van die drie 
dingen, die met O., K. en W." worden aangeduid, zich verzet 
tegen hun samengesmeed zijn in één Departement? Zij zijn 
niet van dezelfde oorpsrong! „Onderwijs", b.v., wortelt ten 
slotte in de huisgezinnen en heeft daardoor allerlei eigenaar-
digheden, ondergronds en bovengronds, die niet zo gemakkelijk 
te overzien zijn! Doch met de kunst is het een heel ander ge-
val, en nog meer eigensoortig is het met de aanleg voor weten-
schap gesteld: dat alles eist verschillende voorzieningen en 
voorzienigheid. Het is dus geen wonder, dat ik er uw aandacht 
op heb mogen vestigen, dat de eenheid „O., K. en W." inder-
daad weldra slecht blijkt te passen in maatregelen, die min of 
meer opgelegd zouden worden door een ietwat centralistisch 
getint beheer. 

Het opleggen van plannen op lange termijn is iets, dat mis-
schien ook op analoge wijze aan dat gevoel van malaise mee-
werkt. Onderwijs is ten slotte wel één woord, maar het omvat 
toch minstens twee dingen, nl. onderwijs zelf èn opvoeding. 
Nu is dat laatste (nl. de vorming van jonge mensen voor ons 
maatschappelijk leven) het aantrekkelijke in de opleiding en 
de taak van onderwijzers. Daarom is het jammer, dat men er 
vaak niet zo gemakkelijk achterkomt of het onderwijs nu 
vooruitgaat of achteruit. 

Iets dergelijks is, hoewel ietwat anders, ook het geval met 
vorderingen der kunst en die van de wetenschap. Hoe meer 
zich haar wezen ontvouwt en duidelijker aftekent, hoe minder 
het gelukken wil een werkelijke, organische eenheid in dit 
„O., K. en W." te onderscheiden. Eigenlijk moest er een grote 
beweegruimte geschapen worden voor ieder van de drie samen-
gevoegde geestelijke gebieden, zodat voor elk van die drie de 
eigen taak volledig tot haar recht zou komen. Zij moesten 
mijns inziens ieder individueel en naar eigen wezen meer be-
weegruimte krijgen toegemeten in onze wetgeving. Op deze 
wijze geloof ik, dat deze verborgen oorzaak van malaise ons 
ten slotte nog tot enig heil zou kunnen zijn. 

Er schuilt mijns inziens ergens een concordia discors: een 
eenheid, die niet alleen schijn is, maar die feitelijk tweedracht 
en breuk veroorzaakt in de fundering van ons school- en on-
derwijssysteem. Het komt mij voor, dat wij van ons „O., K. 
en W."-streven af op weg moeten gaan naar een drieheid van 
zelfstandige, intern-saamhorige lichamen. Het omgekeerde, de 
permanentje van het uiterlijk ene, dat men tracht zo goed en 
kwaad als het gaat tot vruchtbaarheid wil brengen, moet eens 
scherp kritisch worden bezien en getoetst. 

Ik meen, dat in een verkeerde keuze, waarbij men die drie 
niet zuiver saamhorige dingen tot één wil forceren, een van de 
oorzaken zal blijken te liggen van de moeilijkheden en de ma-
laise, die wij telkens ontmoeten, als wij met onderwijsreformatie 
te maken hebben. 

Mevrouw Verwey-Jonker: Mijnheer de Voorzitter! Een drie-
tal problemen heeft mijn fractiegenoot de heer Schermerhorn 
aan mij ter behandeling overgelaten. 

In de eerste plaats zou ik iets willen zeggen over het pro-
bleem van het partieel onderwijs, dat op blz. 14, tweede kolom, 

Verwey-Jonker 
van de Memorie van Antwoord besproken wordt en daar in 
verband gebracht wordt met een eventueel verbod van arbeid 
in bedrijven voor 14-jarige jongens. Ons wordt medegedeeld in 
deze Memorie van Antwoord, dat deze beide problemen aan 
een en dezelfde commissie zijn voorgelegd. 

Ik heb mij afgevraagd of dit wel geheel juist is. Het is 
natuurlijk waar, dat het hier gedeeltelijk gaat om dezelfde 
groep. Op het ogenblik groeit er een partieel onderwijs in z.g. 
levensscholen voor jongens en meisjes van 14 en 15 jaar, die 
één dag per week een school bezoeken en verder in het bedrijf 
werkzaam zijn. Dit is gedeeltelijk dezelfde groep, die bij een 
eventueel verbod van bedrijfsarbeid voor jongens van 14 jaar 
opgevangen zou moeten worden in volledig dagonderwijs. In 
zover stellen zij ons voor overeenkomstige problemen, maar 
dit gaat slechts ten dele op, want de levensscholen zijn bestemd 
voor de ongeschoolde jeugd; die jongens hebben nog enige 
vorming en handvaardigheid nodig en de levensscholen stel-
len zich ten doel, hun die bij te brengen. Maar wanneer men 
de arbeid voor jongens van 14 jaar in het bedrijf zou ver-
bieden, dan zou dat betekenen, dat ook een groot aantal jon-
gens, oud-Ieerlingen van de ambachtsschool, niet onmiddellijk 
na het verlaten van de ambachtsschool in het bedrijfsleven 
zouden kunnen worden opgenomen. En dus zou men dan 
staan voor het probleem van de aansluiting van het ambachts-
onderwijs op het bedrijf en van het opvangen van die jongens 
in een eventueel leerlingenstelsel. 

Nu roept het partieel onderwijs op het ogenblik reeds vele 
problemen op, b.v. de vraag, welke leiding voor deze levens-
scholen moet worden gezocht, jeugdleiders of onderwijzers, 
welke de inhoud van het leerprogramma van deze scholen moet 
zijn. Moet men de commissie, die deze vraagstukken bestu-
deert, nu ook belasten met het probleem van de aansluiting 
van de ambachtsschool op het bedrijfsleven? 

Met toestemming van de Staatssecretaris zou ik gaarne ook 
nog een onderwerp willen aansnijden, dat niet in het Voorlopig 
Verslag is behandeld, namelijk de vraag van de subsidiëring 
van het partieel onderwijs. Er is op het ogenblik een Rijks-
subsid ieregel ing voor deze scholen, krachtens welke het Rijk 
40 pet. van de kosten voor zijn rekening neemt. Daarbij gaat 
het Rijk uit van de veronderstelling, dat provincie en gemeente 
samen ook 40 pet. van de kosten zullen betalen; de ontbrekende 
20 pet. worden dan gedragen door de leerlingen zelf en de 
bedrijven, waarin zij werken. De scholen komen daarmede 
ongeveer uit, maar het houdt niet over. Nu is het zo, dat deze 
subsidiëringsregeling lang niet overal door provincie en ge-
meente is aanvaard, ten gevolge waarvan cle besturen van deze 
scholen toch voor grote moeilijkheden komen te staan. Hierin 
is een onbillijkheid gelegen: het gewone onderwijs wordt voor 
100 pet. door de Overheid betaald; hier hebben wij te maken 
met een nieuwe vorm van onderwijs, een soort onderwijs, dat 
ten gevolge van de aard van de leerlingen en van degenen, die 
het hebben opgezet, voor zeer grote problemen geplaatst wordt. / 
Hier moet worden geëxperimenteerd en geïmproviseerd en het 
is niet juist daarnaast deze besturen ook voor grote financiële 
zorgen te plaatsen. 

In de tweede plaats enkele opmerkingen over de radio. 
Het belangrijkste probleem, in het Voorlopig Verslag aange-
sneden en in de Memorie van Antwoord beantwoord, is dat 
van de financiering van onze radio-omroep. 

Wij hebben natuurlijk met genoegen gelezen, dat er op dit 
probleem wordt gestudeerd en dat de door de Regering ge-
wenste oplossing in 1957 bij de begroting ter discussie zal 
worden gesteld. Maar als de Regering nu al weet, welke op-
lossing zij wenst, zou het dan niet mogelijk zijn, dat deze ten 
minste als een soort van suggestie nu al bekend werd gemaakt, 
zodat wij er over zouden kunnen denken en het misschien als 
een grondslag voor de discussie zou kunnen dienen? 

Op het ogenblik is de situatie zo, dat de Nederlandse Radio 
Unie en de Wereldomroep beide moeten worden betaald uit de 
opbrengst van de luistervergunningen. Nu is dat niet zo moei-
lijk, wanneer deze opbrengst maar hoog genoeg is, maar de 
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Verwey-Jonker 
kosten zijn thans hoger geworden, terwijl de opbrengst van de 
luisterbijdragen ongeveer gelijk is gebleven, zodat er nu een situ-
atie dreigt te ontstaan, waarin de opbrengst te laag wordt. En 
nu zien wij de bezwaren, die eraan zijn verbonden, dat hier 
twee instanties, die geheel onafhankelijk van elkaar zijn, moe-
ten proberen een voldoend aandeel van deze luisterbijdragen 
te krijgen om hun begroting sluitend te maken. Ik zou er in 
principe voor willen pleiten, dat er een nieuwe regeling komt, 
waarbij de kosten van de Wereldomroep voor rekening van de 
schatkist worden genomen. Immers, de binnenlandse luisteraars 
brengen de luisterbijdragen op, maar zij kunnen als regel niet 
luisteren naar de uitzendingen van de Wereldomroep, terwijl 
toch het grote belang van deze Wereldomroep voor het aanzien 
van ons land in het buitenland evident is. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de Wereldomroep zou ik nog 
een andere opmerking willen maken. Uit het jaarverslag van 
de Wereldomroep over 1955 maak ik op, dat deze omroep nu 
over sterkere zenders beschikt of gaat beschikken, maar ook, 
dat de studieruimte geheel onvoldoende is. Misschien geldt dat 
niet alleen voor deze omroeporganisatie, maar ook voor andere. 
In ieder geval lijkt hier de bouw van een nieuwe studio wel 
zeer dringend noodzakelijk. Nu blijkt uit het Voorlopig Ver-
slag, dat er op dit punt enige wrijving is tussen de Nederlandse 
Radio Unie en de Wereldomroep. Misschien is het wel een heel 
domme vraag van mij, maar waarom kan de Wereldomroep 
niet gewoon als lid, met behoud van eigen zelfstandigheid, in 
de Nederlandse Radio Unie worden opgenomen? Het lijkt mij, 
dat, wanneer dat het geval zou zijn, tegenstellingen en discus-
sies, zoals wij die op het ogenblik weleens zien, veel gemakke-
lijker tot een oplossing zouden kunnen worden gebracht. En zou 
het dan ook niet zo zijn, dat het vraagstuk van de samenwer-
king op verschillende technische gebieden en ook het weder-
zijds gebruik van eikaars studio's gemakkelijk zou worden op-
gelost? 

In de gegeven situatie menen wij, dat een voorziening voor 
de Wereldomroep zo noodzakelijk is, dat deze niet kan wachten 
tot een dergelijke samenwerking is tot stand gekomen. Daar-
om vinden wij de mededelingen in de Memorie van Antwoord 
nogal teleurstellend. Eigelijk meenden wij, dat er, met mede-
weten van de Minister, een afspraak was gemaakt, op grond 
waarvan zou worden nagegaan of de eerste etappe van de bouw 
van een gebouw voor de Wereldomroep niet een eventuele 
samenwerking in de toekomst met de Nederlandse Radio Unie 
in de weg zou staan. Ook mijn fractie rekent erop, dat, als 
dit laatste niet het geval blijkt te zijn, de Wereldomroep zijn 
nieuwe gebouw zal krijgen. 

Een enkel woord nog, Mijnheer de Voorzitter, over de toe-
wijzing van zendtijd aan de politieke partijen. Uit een principi-
eel democratisch oogpunt zouden natuurlijk alle partijen zend-
tijd moeten hebben, ook de communisten. Alleen maken de 
huidige communistische partijen het ons weleens moeilijk, dat 
principe door te voeren en wij zijn er vrij zeker van, dat geen 
van de andere politieke partijen zendtijd zou krijgen, wanneer 
zij de macht hadden. In ieder geval vinden wij het onjuist, dat 
aan de communistische partij de zendtijd wordt geweigerd en 
dat tegelijkertijd een partij, die wij toch ook niet als geheel 
democratisch kunnen beschouwen, de partij van de heer 
Gaillard, wel zendtijd ter beschikking krijgt. 

Ten slotte zou ik nog een opmerking willen maken over de 
kunst. Dit wordt maar een korte opmerking, omdat de opmer-
kingen, die wij in het Voorlopig Verslag heben laten opnemen, 
zeer uitvoerig beantwoord zijn in de Memorie van Antwoord. 
Wij zijn de Minister zeer erkentelijk voor deze beantwoording 
en wij hebben de indruk, dat er tussen hem en ons eigenlijk niet 
veel grote verschilpunten op dit gebied bestaan. Ik heb er dus 
weinig aan toe te voegen. 

Wij zien beiden de cultuurspreiding als het kernprobleem 
van de Overheidsbemoeiing met de kunst. Men kan die cul-
tuurspreiding opvatten als verschillende processen op verschil-
lende terreinen, als een geografische spreiding, als een speciale 
spreiding en misschien ook in deze zin, dat langzamerhand een 
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grotere plaats wordt gegeven aan de kunst bij de opvoeding van 
de kinderen en van volwassenen. 

Nu zou ik er nog even de nadruk op willen leggen, dat 
alle maatregelen van cultuurspreiding, die men neemt, gaan 
werken als een sneeuwbal. Zodra er een zekere behoefte 
aan kunst is gewekt, groeit deze èn geografisch èn sociaal 
èn ook in de opvoeding zo, dat men niet meer aan deze 
behoefte kan voldoen. Dan ontstaat dadelijk een nijpend 
tekort aan ruimte en aan uitvoerende kunstenaars en er ont-
staat ook een tekort aan financiële middelen om in dit alles 
te voorzien. Ten slotte is er dan nog behoefte aan een groep 
van bemiddelaars. Ik zou hen in het algemeen kunstpeda-
gogen willen noemen, ofschoon ik besef, dat dit woord eigen-
lijk niet een gelukkige uitdrukking is voor de functie, die 
op sommige terreinen van de kunst moet worden uitgeoefend. 
Ik zou er wel op willen aandringen, dat men ook hier niet 
achter de feiten aanloopt en dat men er tijdig op bedacht 
is, dat hier een groep van mensen moet worden opgeleid, 
dat deze mensen zekere examens zullen moeten afleggen om 
bevoegdheid te krijgen en dat men een salariëring moet 
scheppen voordat men deze behoefte wekt. Op het ogenblik 
wordt op bepaalde kweekscholen en misschien op alle kweek-
scholen blokfluitles en les in voordrachtkunst gegeven. Dit 
zijn uit een oogpunt van cultuurspreiding bijzonder wense-
lijke ontwikkelingen, maar als ik goed ben ingelicht, zijn de 
regelingen, die voor de salariëring, voor de exameneisen voor 
deze mensen moeten worden geschapen, nog niet gereed, 
zodat zij nog geen vaste aanstelling kunnen krijgen, hetgeen 
natuurlijk niet bemoedigt om in een dergelijk pionierswerk 
zijn levensvervulling te vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze enkele opmerkingen heb ik 
gemaakt, ofschoon ik ervan overtuigd ben, dat de Minister 
met mij van mening is, dat hier een bijzonder belangrijk 
gebied voor ontwikkeling zich opent. Ik neem aan, dat de 
Minister met mij van mening is, dat deze cultuurspreiding 
moet dienen om het afzetgebied van de kunst te vernieuwen 
en te vergroten en zo eraan zal medewerken, dat de kun-
stenaar eindelijk zijn volle functie in de maatschappij terug-
krijgt. 

De heer Witteman: Mijnheer de Voorzitter! De fractie, waar-
toe ik behoor, heeft mij de taak opgedragen enkele woorden te 
zeggen over kunst, radio en televisie. Dat is, wat de kunst be-
treft, zeker een zeer aangename taak. Ik kan daarover zeer 
kort zijn, hetgeen voor mijn medeleden niet anders dan aange-
naam kan zijn. 

Wij zijn het geheel eens met het beleid van de Minister. Dit 
beleid is er van het begin af aan op gericht geweest om de ma-
teriële positie van de kunstenaars en hun maatschappelijk aan-
zien te verbeteren, om de afstand tussen de kunst en het volk 
te verminderen en om de kunst te spreiden. Op instigatie van 
de Minister zijn commissies ingesteld en deze zullen, als zij 
met voorstellen komen, niet aan dovemansdeur kloppen. Er is 
reeds veel bereikt; er moet echter nog veel worden bereikt en de 
Minister erkent dat ook. Op zijn begroting maken de uitgaven 
voor de kunst wel een respectabel bedrag uit — ik meen rond 
zeven miljoen —, maar wij moeten hierbij bedenken, dat dit 
ten slotte nog niet 3 pet. van de begroting van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen is en, als ik goed heb gerekend, 
nog niet drie pro mille van de gehele Staatsbegroting. Om ver-
der eens een voorbeeld te geven: ruim 11 pet. van de uitgaven 
voor de defensie. Ik wil maar zeggen, dat ons volk zich voor 
de kunst geen buitensporig grote uitgaven getroost. Volledig-
heidshalve moet ik erbij zeggen, dat op andere begrotings-
hoofdstukken ook wel uitgaven voorkomen, die met de kunst 
verband houden. Ik denk b.v. aan de steun aan beeldende 
kunstenaars, aan de kosten voor verfraaiing van Overheids-
gebouwen. Echter, ook dit in aanmerking genomen, kan men 
wat de Staat doet voor de kunst niet bepaald overdreven noe-
men. Wij hopen dan ook, dat het de Minister gegeven moge 
zijn geleidelijk meer middelen ter beschikking te stellen, want 
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nogmaals: veel is er bereikt, maar nog veel moet worden be-
reikt. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan kunstspreiding. 
Ik ben het met de geachte afgevaardigde, die mij is vooraf-
gegaan op deze plaats, geheel eens, dat kunstspreiding werkt 
als een sneeuwbal en dat, als men kunstspreiding degelijk, goed 
en consequent wil doorvoeren, dit inderdaad niet zonder grote 
financiële offers mogelijk zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de kunst betreft, wil ik het 
hierbij laten. Thans een enkel woord over de radio. Wij zijn 
het grotendeels eens met hetgeen in de Memorie van Ant-
woord wordt gezegd. Wij hopen, dat de Minister er in moge 
slagen in de omroepwet tot een stelsel te komen, dat, laat ik 
het zo zeggen, in brede lagen bevrediging zal wekken. Het is 
natuurlijk onmogelijk ieder op dit punt geheel tevreden te 
stellen. Wel dienen wij te bedenken, dat het nog wel doenlijk 
is zelf een ideaal omroepbestel uit te denken, maar dat het 
niet eenvoudig is, rekening houdende met het historisch ge-
groeide, een stelsel te verwezenlijken, dat ieder het zijne geeft. 

Een enkel woord over de Wereldomroep, in hoofdzaak om 
mij aan te sluiten bij hetgeen de geachte afgevaardigden de 
heer Algra en mevrouw Verwey-Jonker hebben gezegd. Ook 
hier bij de Wereldomroep heben wij te doen met een stuk 
historisch gegroeid radiobestel, dat zijn onmisbaarheid heeft 
bewezen. Het zal inderdaad moeten worden ingepast in het 
overige bestel, b.v. door het in de N.R.U. een plaats in te 
ruimen naast de andere bestaande omroeporganisaties, een ge-
dachte, die ik graag volg. 

Dat de Wereldomroep over een eigen gebouw met studio's 
moet kunnen beschikken, acht ik vanzelfsprekend. Laat men 
nu niet met een beroep op coördinatie, die noodzakelijk is, 
daaraan onnodige moeilijkheden in de weg leggen. Het is altijd 
nog een goede Nederlandse waarheid, die is uitgedrukt in de 
woorden: leven en laten leven. 

Een ander punt bij de radio is de kwestie van de orkest-
apparatuur. Dat de radio over een eigen orkestapparatuur 
moet kunen beschikken, is wel duidelijk. De vraag was alleen, 
of daaronder een volledig filharmonisch orkest van rond 
honderd musici moet behoren. Ondanks het antwoord van de 
Minister menen wij, dat het verantwoord zou zijn het aantal 
orkestmusici bij de radio tot een lager getal terug te brengen. 
Als men bedenkt, dat buiten de radio in totaal 770 musici aan 
de landelijke orkesten verbonden zijn en dat in Hilversum aan 
de radio 350 musici verbonden zijn, dan achten wij die ver-
houding, gezien het grote tekort aan vakmusici, niet geheel 
juist. 

Dan nog een enkel woord over de televisie. In het Voor-
lopig Verslag is erop gewezen, dat, nu de televisie als het ware 
de bioscoop in de huiskamer brengt, het juist is alleen die 
films voor televisie-uitzending in aanmerking te doen komen, 
die voor alle leeftijden toelaatbaar zijn. Dat was onze stelling. 
De Minister antwoordt hierop, dat het onlogisch is beper-
kingen aan te leggen voor films en zonder enige restrictie 
andere programma's, cabaret e.d., uit te zenden. Ik moet zeg-
gen, dat ik over beide opmerkingen verbaasd ben. 

Allereerst meenden wij, dat het vaststond, dat voor de tele-
visie alleen films werden uitgezonden, die voor alle leeftijden 
toelaatbaar zijn. Wij dachten, dat dat de bestaande werkelijk-
heid was. Dat was dus onze eerste verbazing. Maar verder 
meenden wij, dat niet „zonder enige restrictie" — ik citeer de 
Memorie van Antwoord — andere programma's wel werden 
uitgezonden. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen — ik ben 
een warm vriend en voorstander van de televisie —: als het 
zo zou zijn, dat alle programma's zonder enige restrictie door 
de televisie werden uitgezonden, laten wij dan de televisie 
maar liever afschaffen 

Als de Minister vervolgens pleit voor enige vrijheid van han-
delen op dit gebied, dan is hem natuurlijk een zekere vrijheid 
van harte gegund, maar in naam van de vrijheid zou men dan 
ook de filmkeuring wel kunnen afschaffen en dat zal toch 
zeker niet de bedoeling van de Minister zijn. Wij vinden het 
onlogisch, dat men kinderen niet toelaat in bioscopen, als daar-
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in films worden vertoond, die voor hun leeftijd ongeschikt 
zijn, maar die films wel door de televisie in de huiskamer 
brengt, waar die kinderen aanwezig zijn, en zeker als de ouders 
niet aanwezig zijn of niet opletten, ongecontroleerd kunnen 
kijken naar films, die zij in de bioscoop niet zouden mogen 
zien. Wij hopen, dat de Minister op dit punt zijn mening zal 
willen herzien. 

Ten slotte een enkel woord over de Raad voor de Kunst. 
Ik geloof, dat wij thans zover zijn, dat wij binnenkort de in-
stallatie van die Raad voor de Kunst mogen verwachten. Dat 
betekent enerzijds de kroon op het werk van de Minister voor 
wat de kunst betreft, anderzijds de opening van een nieuw 
tijdperk van samenwerking tussen Overheid en kunstleven. De 
raad zal, wat de Voorlopige Raad niet was, representatief zijn 
voor de kunstenaarswereld. Het merendeel der leden — en dit 
zal naar ik meen te weten royaal worden gerekend — zal uit 
kunstenaars bestaan. De bemoeiingen zullen toenemen, maar 
de outillage is nog gebrekkig. Uitbreiding van het secretariaat 
zal dringend nodig zijn, wil de raad zijn nieuwe, meer uit-
gebreide taak behoorlijk kunnen vervullen. Wij hopen, dat de 
nieuwe raad met deze Minister nog enkele jaren de aangename 
en vruchtbare samenwerking, die er was met de Voorlopige 
Raad, zal kunnen voortzetten. 

De heer Schipper: Mijnheer de Voorzitter! Hoewel in het 
Voorlopig Verslag bij de afdeling nijverheidsonderwijs slechts 
verscheidene leden aan het woord zijn, mag ik geredelijk aan-
nemen, dat hetgeen op de blz. 14 en 15 wordt opgemerkt de 
instemming kan wegdragen van zeer vele, misschien wel van 
alle leden dezer Kamer. 

Bij de beschouwing van de vraag naar het tekort van scholen 
voor het nijverheidsonderwijs zijn de verscheidene leden uit-
gegaan van de opvatting, dat de woningnood de grootste vijand 
van ons volk is, doch dat het tekort aan scholen, speciaal voor 
het nijverheidsonderwijs, met de meeste spoed zal moeten wor-
den ingehaald om nog grotere achterstand te voorkomen. 

Bij de behandeling van de begroting van hoofdstuk IX A 
(Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting) hebben 
dezelfde leden op dit tekort aan scholen voor het nijverheids-
onderwijs de aandacht gevestigd en erop gewezen, dat voor 
de bouw van 78 technische scholen, op de begrotingen van 
1956 en voorafgaande jaren vermeld, slechts 16 miljoen gulden 
beschikbaar werd gesteld. Zij stelden toen de vraag of met dit 
bedrag, zoals door de ambtgenoot van de Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen in de stukken werd gesug-
gereerd, met een volkomen redelijk scholenbouwprogramma 
aan de directe en urgente behoefte kan worden voldaan. 

Op deze vraag heeft Minister Witte in de Nota naar aan-
leiding van het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs 
het volgende, enigszins ontwijkende, antwoord gegeven: 

„dat niet verwacht mag worden, dat de bouwplannen 
voor genoemde 78 scholen reeds dit jaar alle in een zo-
danig stadium zullen komen, dat de aanvraag om Rijks-
goedkeuring aanhangig zal worden gemaakt.". 

Daarmede was de vraag naar de directe en urgente behoefte 
van scholen voor het nijverheidsonderwijs niet beantwoord. 
Tot vertroosting van de verscheidene leden, die door het ant-
woord op de gestelde vraag onbevredigd naar huis werden ge-
stuurd, werd medegedeeld, 

„dat in de loop van dit jaar ten behoeve van technische 
scholen voor een aanzienlijk groter bedrag dan 16 miljoen 
Rijksgoedkeuring zal worden gevraagd, zodat een aantal 
plannen zeker eerst in 1957 en eventueel volgende jaren 
zal kunnen worden goedgekeurd.". 

En ter vertroosting van zijn ambtgenoot van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen deelde Minister Witte mede, dat 
Minister Cals te dezer zake van ernstige ongerustheid heeft 
doen blijken, doch zich noodgedwongen bij de beperking van 
schoolvolume heeft neergelegd. 

Deel H Zitting 1955—1956 EERSTE KAMER 



2308 47ste Vergadering - 22 mei '56 Vaststelling hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1956 

Schipper 
De Minister heeft in zijn Memorie van Antwoord over de 

afdeling nijverheidsonderwijs in het openbaar van die onge-
rustheid duidelijk blijk gegeven. 

Indien ik nu hier iets ga zeggen over die ongerustheid, die 
niet alleen de Minister tot uiting brengt, maar die ook door 
de drie bonden van besturen en de bonden van verenigingen 
tot het geven van nijverheidsonderwijs is uitgesproken in de 
brief, die zij op 1 februari 1956 aan de Staatssecretaris schre-
ven, dan moge ik met nadruk verklaren, dat het niet nodig is 
dit probleem onder de aandacht van het Departement te 
brengen. Dit kwaad is bij het Departement nog beter bekend 
dan bij mij, omdat het gehele terrein daar veel beter wordt 
overzien dan door mij. 

Laat ik nog even concreet enkele cijfers noemen. Er moeten, 
volgens de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, 
gebouwd worden: 73 scholen, nl. 40 voor het technisch en 
33 voor het meisjesnijverheidsonderwijs. Voor deze bouw is 
beschikbaar 24 miljoen, nl. voor het jongensonderwijs 16, 
voor de meisjesscholen 8 miljoen. 

Daarnaast zijn er dan nog 64 verouderde gebouwen en 92 
noodhuisvestingen. 

De Minister heeft niet geaarzeld op deze noodsituatie de 
aandacht te vestigen en in zijn Memorie van Antwoord aan 
deze Kamer is die toestand nog eens in helder licht gesteld. 

Wat heeft de Minister medegedeeld over de toestand van 
vandaag? Op blz. 14 lees ik: 

„Voor het lager nijverheidsonderwijs voor jongens en 
meisjes tezamen zou op dit ogenblik voor 5000 a 6000 
leerlingen meer schoolruimte in uitvoering moeten zijn.". 

Deze mededeling is in één woord verontrustend; op dit ogen-
blik zou voor vijf- a zesduizend leerlingen meer schoolruimte 
in uitvoering moeten zijn. 

Zo is de toestand vandaag. 
Hoe zal de situatie in de naaste toekomst zijn? In de brief 

van de drie onderwijsbonden voor het nijverheidsonderwijs van 
1 februari jl. is eraan herinnerd, dat sinds 1949 tot 1955 het 
aantal leerlingen van het technisch onderwijs cp de dag steeg 
van 48 000 tot 68 000, of 20 000 leerlingen in zes jaar. Blijkens 
de prognose van het Centraal Planbureau zal dit aantal, wil het 
enigszins gelijke tred houden met de bevolkingstoename en 
industrialisatie, in 1970 stijgen tot 105 000 of een toeneming 
van bijna 55 pet. 

De cijfers, die ik zo juist noemde, zijn ontleend aan het 
Voorlopig Verslag. De Memorie van Antwoord noemt nog 
andere cijfers, die door de Economisch-Technologische Insti-
tuten zijn opgesteld. 

Ik zou eigenlijk de gehele § 1 van dit hoofdstuk der be-
groting moeten citeren, maar dat zou te veel tijd kosten. Daar-
om noem ik slechts de cijfers uit dit antwoord: 

In 1965 — dus over 9 jaar — zal het aantal leerlingen bij 
het lager technisch onderwijs 120 000 a 125 000 zijn. Nu is 
het ongeveer 68 000; een toename van pl.m. 55 000 leerlingen. 

De cijfers voor de meisjes, die het nijverheidsonderwijs moe-
ten kunnen volgen, zullen eveneens pl.m. 120 000 a 125 000 
zijn; ook een toename van pl.m. 50 000 leerlingen. 

De scholen, die in 1956 klaar komen, bieden ruimte voor 
resp. 4000 en 2000 leerlingen. Dat ziet er niet zo slecht uit, 
doch hoe is nu de situatie in de naaste toekomst? En nu citeer 
ik de Memorie van Antwoord geheel: 

„Aangezien echter in 1965 voor beide categorieën ten 
opzichte van dit jaar met een toename van ongeveer 
60 000 leerlingen moet worden gerekend, zou in 1956 en 
volgende jaren gemiddeld jaarlijks schoolruimte voor 
totaal 11 a 12 000 leerlingen moeten gereedkomen.". 

In 1956 komt schoolruimte gereed voor 6000 leerlingen. 
Dat is dus voor dit jaar reeds een tekort van vijf- a zes-
duizend leerlingen. 

Hiermede is derhalve een duidelijk antwoord gegeven op de 
vraag, die aan Minister Witte werd gesteld over een volkomen 
redelijk scholenbouwprogramma, dat aan de directe en urgente 

behoefte kan voldoen. Reeds in 1956 een tekort aan school-
ruimte voor vijf- a zesduizend leerlingen! Het lijkt mij meer 
op een onredelijk dan op een redelijk scholenbouwprogramma. 

Voor het verdere antwoord van de Minister over de kosten 
van het nijverheidsonderwijs, als tot 1965 per jaar ongeveer 
elf- a twaalfduizend leerlingen moeten worden opgevangen 
door het nijverheidsonderwijs, ben ik zeer erkentelijk. 

Het is duidelijk, Mijnheer de Voorzitter, dat de achterstand 
van 1956 niet meer, althans in dit jaar, kan worden ingehaald. 
Zelfs indien dit, gelet op de bouw van woningen, waaraan 
voorrang wordt verleend, mogelijk zou zijn, blijft deze achter-
stand bestaan. Ik ga nu maar niet speculeren op de toestand, 
die na 1956 dreigt te ontstaan; doch op de nood, die er nu reeds 
is en mogelijk nog groter wordt, dient te worden gewezen. 

Die nood is drieërlei: 
1. Voor de jongens en meisjes zelf. Blijft deze toestand be-

staan, dan zullen we het zien gebeuren, dat een groot aantal 
kinderen (en voor onze jongens spreekt dit het sterkst) na de 
lagere school het bedrijfsleven ingaan zonder enige voorbe-
reiding. Wat betekent dit? Dit betekent, om het woord van dr. 
Fortman, sprekende op de lustrumvergadering van de Alge-
mene Katholieke Werkgevers Vereniging, enkele maanden ge-
leden, te gebruiken: dat jaarlijks duizenden kinderen te vroeg 
en onvoorbereid de wereld van de arbeid binnengaan en een 
deel van ons volk weerloos en onvolwassen blijft. 

2. Voor het onderwijs betekent het, dat, waar de ontwikke-
ling snel gegaan is in de richting van vermindering van het 
aantal jongens en meisjes, die na de lagere school geen onder 
wijs meer ontvangen, deze groei naar boven wordt omgebogen 
naar beneden. Dat voorts, waar er een stijgende belangstelling 
bij de ouders naar technisch onderwijs voor de jongens is ont-
staan, er meer mogelijkheden zijn bij het uitgebreid lager onder-
wijs, dat deze richting gekozen wordt tot schade van de jongens 
en het onderwijs zelf. 

3. Voor het bedrijfsleven betekent het, dat onze industriali-
satie sterk geremd wordt en daarmede het ganse volk schade 
lijdt. Ik behoef slechts te herinneren aan het pleidooi, dat 
Minister Zijlstra in de 5de Industrialisatienota ook voor vor-
ming en scholing heeft gegeven. Ik lees in die Industrialisatie-
nota daarover het volgende: 

„Vorming en scholing zullen ook zó moeten zijn, dat de 
arbeidende bevolking van Nederland zodanig wordt be-
kwaamd, dat zij kan werken met kwalitatief hoogwaardige 
investeringen. Een hoog ontwikkeld Westers land als Ne-
derland zal zijn plaats op de wereldmarkt alleen kunnen 
behouden, als de ongeschoolde arbeid steeds meer in be-
tekenis afneemt en de produktie van een zodanige aard 
wordt, dat alleen de minstens goed geschoolde arbeid een 
plaats in het produktieproces kan vervullen. Zo is het kern-
probleem voor de industrialisatie, niet de financiering, 
maar de vorming van de mens, en dat is goed, omdat de 
doelstelling van het gehele programma niet anders is dan 
het verbeteren van de bestaansvoorwaarden van de mens.". 

De gang van zaken bij de onvoldoende bouw van scholen 
voor het nijverheidsonderwijs, speciaal het technisch onderwijs, 
heeft dus twee grote nadelen aan het licht gebracht. Het eerste 
nadeel is niet meer een afname van de ongeschoolde arbeid, 
maar een toename. Het tweede nadeel is, dat de doelstelling 
van de industrialisatie, nl. verbetering van de bestaansvoorwaar-
den van de mens, wel is gesteld, maar ernstig wordt verzwakt. 

Dit alles vindt helaas zijn oorzaak in het ontstellende feit, 
dat Regering en volk na 1945 het vraagstuk van de woningnood 
niet dadelijk na de bevrijding in zijn breedte en diepte hebben 
gepeild en in de oplossing hebben gefaald. Het is te hopen, dat 
het komende Kabinet, nu ons volk en zijn Overheid dit kwaad 
volledig hebben gezien, alles doen zal om die nood op te hef-
fen en daarmede de gevaren, die onze kinderen en ons onder-
wijs, in het bijzonder het nijverheidsonderwijs bedreigen, weg te 
nemen en daarmede de doelstelling der industrialisatie zal doen 
bereiken. 
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Schipper 
Ik moge nu nog een drietal kleine opmerkingen maken in 

verband met het Voorlopig Verslag en de Memorie van Ant-
woord. 

In § 3 van de afdeling Nijverheidsonderwijs hebben de 
verscheidene leden, daar aan het woord, een vraag gesteld 
over het plan om voor de jongens een hogere leeftijd te 
bepalen, waarop zij in het bedrijfsleven geplaatst mogen wor-
den. En de vraag luidde: Wordt dan in de verhoging van 
deze leeftijd ook de leerplichtverlenging aan de orde gesteld, 
opdat niet een situatie ontstaat, zoals die geworden is na 
de invoering van het verbod voor meisjes beneden 15 jaar 
om te gaan werken? Hoe was die situatie volgens de Me-
morie van Antwoord aan de Tweede Kamer? Dat op 1 ok-
tober 1955 van de ruim 6000 meisjes, die aan de primaire 
opleiding aan de huishoudscholen deelnamen, die leerplicht-
vrij, doch nog geen 15 jaar waren, er slechts 850 op de 
school gebleven zijn, dank zij het arbeidsverbod zonder leer-
plichtverlenging. Ook al zijn er een aantal van deze meisjes 
door het part-time onderwijs opgevangen, het overgrote deel 
onttrok zich aan de normale opleiding aan de huishoud" en 
landbouwhuishoudscholen. 

Ik hoop nu maar, dat de Ministers van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, door deze harde les geleerd, niet zullen besluiten 
om het arbeidsverbod voor jongens te stellen voor een leef-
tijd beneden 15 jaar, zonder dat leerplichtverlenging tot 
stand komt. 

Gelet op het antwoord op blz. 14 van de Memorie van 
Antwoord (rechterkolom), dat maar ten dele een antwoord 
is, ben ik er niet gerust op, dat men niet zal voortgaan op 
de weg, die voor de meisjes is ingeslagen. Een contactcom-
missie (tussen het Departement van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid en het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) studeert over de maatregelen, die bij ver-
hoging van de leeftijdsgrens om te mogen arbeiden, nodig 
zijn voor partieel onderwijs en zij moet het vraagstuk van 
de leerplichtverlenging (waarbij het dus gaat om volledig 
dagonderwijs) buiten beschouwing laten. Bedoelt de Minister, 
ondanks de ongunstige ervaring met de 6000 meisjes, die 
op 1 oktober jl. aan het huishoudonderwijs deelnamen en 
waarvan er maar 850 bij het volledige dagonderwijs bleven, 
toch dezelfde, mijns inziens fatale weg voor de jongens op 
te gaan? Mag ik op die vraag van de Minister antwoord 
verwachten? 

Mijn tweede en derde opmerking hebben betrekking op 
§ 4 van het Voorlopig Verslag en de Memorie van Ant-
woord. De Inspecteur-Generaal voor het Onderwijs heeft op 
de conferentie van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(jammer genoeg waren de werknemersorganisaties daar niet 
aanwezig) een zeer waardevol advies gegeven over het stich-
ten van een permanent orgaan tussen onderwijs en bedrijfs-
leven. Met dit advies ben ik het van harte eens en ik hoop, 
dat het gelukken mag dit orgaan te stichten. In de afgelopen 
weken, toen ik het genoegen had in de Commissie vakoplei-
ding van de Sociaal-Economische Raad te mogen meespreken 
over een vraag van praktisch beleid ter zake van het onder-
wijs aan de uitgebreid technische scholen en het doorbrengen 
van het laatste jaar in de onderneming, bleek opnieuw hoe 
nodig het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven is. Kun-
nen de bonden voor het geven van nijverheidsonderwijs in 
dit samenwerkingsverband ook een plaats krijgen, zo werd 
in het Voorlopig Verslag gevraagd. In het antwoord op 
blz. 15 van de Memorie van Antwoord ( § 4 ) staat mijns 
inziens één woordje te veel. Er staat namelijk, dat in het 
overleg de samenwerking tussen onderwijs en bedrijf met 
deze organisaties een punt van overweging zal kunnen uit-
maken. Ik zou, zonder te overvragen, de Minister willen 
verzoeken in elk geval, voordat het orgaan van samenwer-
king wordt gesticht, de desbetreffende bonden te doen horen 
over deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijf. 

Schipper e. a. 
Mijn derde opmerking heeft betrekking op de laatste alinea 

van dezelfde paragraaf 4. Daar staat — ik moge deze zin 
even voorlezen — het volgende: 

„Indien mocht blijken, dat een nader overleg met de 
bonden tot het geven van nijverheidsonderwijs, voor wat 
aangaat de stichting van uitgebreid technische scholen 
wenselijk zou zijn, zal de ondergetekende hiertoe gaarne 
overgaan.". 

Het antwoord munt uit door voorzichtigheid. "Indien mocht 
blijken" enz. en mocht het „wenselijk" zijn, dan „zal" enz. de 
Minister daartoe „overgaan". De geachte bewindsman zal het 
zelfs „gaarne" doen. Ik weet niet, hoe dit zal moeten blijken 
en wie het wenselijke daarvan zal bepalen. Wel weet ik, dat 
de betreffende bonden er veel prijs op stellen bij de stichting 
van uitgebreid technische scholen te worden betrokken, opdat 
niet slechts vanwege het Departement activiteit ontplooid 
wordt, maar de activiteit der bonden volkomen vrij baan 
krijgt. Ik weet althans van een dezer bonden, dat hij een plan 
ter zake van stichting van u.t.s.-scholen aan de Staatssecretaris 
heeft voorgelegd en dat daarmee werd voldaan aan verzoeken, 
door opeenvolgende Ministers in hun nota's uitgesproken, om 
planmatig te werk te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn opmerkingen besluiten 
met een woord van bijzondere dank voor hetgeen vanwege de 
geachte bewindslieden, de inspecteur-generaal, de dames en 
heren van de inspectie en al degenen, die bij het Departement 
bij deze tak van onderwijs betrokken waren, op het gebied van 
het nijverheidsonderwijs in de afgelopen vier jaar is tot stand 
gekomen. Op dit terrein is veel en goed werk verricht, waar-
voor ik dankbaar ben. 

De heer Sassen: Mijnheer de President! Op blz. 20 van de 
Memorie van Antwoord, in de tweede kolom, lezen wij over 
de kwestie van het subsidie aan de orkesten het volgende: 

„Wat de orkesten betreft, moge de ondergetekende 
voorts verwijzen naar het inmiddels ter kennis van de 
Staten-Generaal gebrachte rapport van de Commissie-
Witteman. 

Hij heeft aan de besturen van de orkesten medegedeeld 
dat, te rekenen van 1 september 1956, het Rijkssubsidie 
zal worden berekend op grond van de in het rapport aan-
gegeven salarisregeling. Uitbreiding vari de orkesten tot de 
in het rapport vermelde bezettingen zal slechts langs de 
weg van geleidelijkheid kunnen geschieden. Met de volle-
dige verwezenlijking van de voorstellen ter zake zou, zoals 
de toestand zich op dit ogenblik laat aanzien, een periode 
van ten minste 4 tot 5 jaar gemoeid zijn. De ondergete-
kende onderschrijft de mening van de commissie, dat na 
verloop van enige jaren het gehele vraagstuk van de 
onderlinge verhouding van de salarissen van de leden van 
de verschillende orkesten en de bezettingen van de orkes-
ten opnieuw onderwerp van studie zal moeten uitmaken 
en dat, indien daartoe aanleiding mocht blijken te bestaan, 
de thans getroffen regeling alsdan zal dienen te worden 
herzien.". 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel ons geacht medelid de heer 
Witteman namens zijn en mijn politieke vrienden onder meer 
over de kunst heeft gesproken op een — ik mag dit in alle 
openhartigheid zeggen — waarlijk kunstzinnige wijze, daarbij 
ten volle acht slaande op het feit, dat ook de politiek een kunst 
is, zo zal het u toch duidelijk zijn geweest en zo acht ik het 
tenminste bijzonder begrijpelijk, dat hij daarbij het onderwerp 
van de orkesten niet heeft aangeroerd. 

Wat is het geval? Ons geacht medelid is voorzitter geweest 
van een commissie, die de Minister van voorlichting heeft ge-
diend over deze kwestie en wier advies de Minister goeddeels 
heeft overgenomen. Ik kan mij dus voorstellen, dat de geachte 
afgevaardigde zich niet geroepen heeft geacht op deze zaak 
hier en nu in te gaan. Voor mij ligt dit echter anders. Ik meen, 
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Sassen 
dat het niet juist is, deze belangrijke zaak hier geheel onbe-
sproken te laten. 

Ik moge beginnen met te zeggen, Mijnheer de Voorzitter, 
dat ik het rapport van die commissie in vele opzichten een goed 
en zeer appreciabel stuk werk acht, maar ik moet eraan toe-
voegen, dat ik het toch niet in alle delen met dat rapport eens 
ben. Vooreerst handhaaft dat rapport de classificatie, zowel in 
de salariëring als in de subsidiëring. Ik erken, Mijnheer de 
President, dat het Concertgebouworkest een klasse apart is. Ik 
erken ook, dat het Residentieorkest een afzonderlijke klasse 
vormt. Ik ben er echter niet van overtuigd, dat andere orkesten 
naar welgeteld vier verschillende categorieën zouden moeten 
worden beoordeeld en behandeld en dat die ver gaande diffe-
rentiatie ook artistiek ten volle verantwoord is. 

Ik kan niet inzien, dat het wenselijk is een toestand te 
continueren — in zeker opzicht, ten aanzien van het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest, nog te accentueren —, waarbij 
het voor de beter betalende en meer gesubsidieerde orkesten 
mogelijk en aantrekkelijk blijkt, krachten van andere orkesten 
weg te kopen. De ervaring met het Brabants Orkest heeft 
geleerd, dat dit wegkopen een omvang aanneemt, die de 
groei en zelfs het artistieke bestaan van zulke orkesten in 
gevaar kan brengen. De Minister zegt wel, op het voetspoor 
van de commissie, dat de gehele zaak na verloop van enkele 
jaren opnieuw zal worden bezien en wellicht moet worden 
herzien in het licht van de ervaring met de nu aanvaarde 
regeling, maar daartegenover meen ik te mogen stellen, dat 
de reeds opgedane ervaring voldoende duidelijk aan het licht 
heeft gebracht hoe ernstig in zijn effecten het wegkopen 
nu al kan zijn. Ik zie dan ook niet goed in, dat de nieuw 
getroffen regeling dat euvel belangrijk matigt, laat staan op-
heft. In het kader van de politiek van de cultuurspreiding, 
waarmee ik van harte instem, blijf ik dat zeer bedenkelijk 
achten. 

Ook daar, waar ik het wèl eens ben met het rapport, be-
tekent dit niet, dat ik mijn volle instemming kan betuigen 
met het standpunt, dat de Minister ter zake van het rapport 
heeft ingenomen. 

Vooreerst moge ik dienaangaande opmerken, dat ik het 
hoognodig acht, met de commissie, dat ook gesubsidieerd 
wordt in de pensioenkosten en pensioenuitgaven. De com-
missie heeft dit, zoals gezegd, aanbevolen, maar de Memorie 
van Antwoord rept hierover niet. Vervolgens acht ik het 
evenzeer noodzakelijk, dat subsidie wordt verleend in de 
administratiekosten van de orkesten, omdat dit kosten zijn, 
zonder welke zulke orkesten uit de aard der zaak niet 
kunnen bestaan. Ook daarover geeft de Memorie van Ant-
woord ons geen bescheid. 

In de derde plaats zou ik willen vragen: Hoe staat het 
met het subsidiëren van de dirigentenkosten? 

Ik begrijp zeer goed, dat dit een moeilijk punt is. Som-
mige orkesten hebben veel gastdirigenten, wat overigens ook 
niet altijd een luxe is. Er bestaat in Nederland, zoals onlangs 
van zeer deskundige zijde in een van onze veel gelezen dag-
bladen is uiteengezet — een uiteenzetting, waarvoor men 
wel de tijd mag nmen om haar te savoureren — een diri-
gententekort. In elk geval lijkt het mij redelijk, dat er een 
enigszins substantiële Rijksbijdrage in de dirigentenkosten 
wordt verstrekt, zelfs al zou daarbij een andere subsidiërings-
norm moeten worden aangelegd dan de voor het verstrekken 
van subsidies gebruikelijke, nl. de norm fifty-fifty. Tk kan mij 
voorstellen, dat men ten aanzien van de bijdrage in de diri-
gentenkosten een ander standpunt inneemt. Ik kan mij niet 
voorstellen, dat men het standpunt inneemt: Daarin betalen 
wij niets. 

Met een gevoel van aanvankelijke teleurstelling — ik hoop 
nl., dat die teleurstelling in de loop van het debat door de 
Minister wordt weggevaagd — lees ik ten slotte in de Memorie 
van Antwoord — ik heb het al voorgelezen —: 

„Uitbreiding van de orkesten tot de in het rapport ver-
melde bezettingen zal slechts langs de weg van geleidelijk-
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Sassen c. a. 
heid kunnen geschieden. Met de volledige verwezenlijking 
van de voorstellen ter zake zou, zoals de toestand zich op 
dit ogenblik laat aanzien, een periode van tenminste vier 
tot vijf jaar gemoeid zijn.". 

Juist is, Mijnheer de Voorzitter — dat is ook het standpunt 
van de commissie —, dat een zekere geleidelijkheid geboden is, 
maar daarbij moet ik toch twee aantekeningen maken. De 
eerste is, dat, waar de commissie een termijn van drie h. vier 
jaren een voldoende maat van geleidelijkheid acht, de Minister 
deze termijn tot ten minste vier & vijf jaren meent te moeten 
verlengen. Mijn vraag is: Is daarvoor nu wel een doorslag-
gevende reden? De verwijzing naar de toestand, zoals die zich 
op het ogenblik laat aanzien, geeft ons op dit punt niet vol-
doende bescheid, naar ik meen. Evenwel — en dat is mijn 
tweede aantekening — is de huidige toestand — en daar ver-
wijst de Minister dus naar — aldus, dat er orkesten zijn, b.v. 
het Brabants orkest, die reeds nu een grotere bezetting hebben 
dan waarvoor tot nu toe subsidie werd verleend, een bezetting 
nl., die naar de normen van de Commissie-Witteman geheel 
subsidiabel is. 

Ik hoop nu, Mijnheer de Voorzitter, van de Minister wel 
de verzekering te mogen ontvangen, dat de verwijzing naar de 
bestaande toestand, in de Memorie van Antwoord gedaan, 
aldus is te verstaan, dat in zulke gevallen, waar reeds nu een 
grotere bezetting bestaat, dadelijk naar die bestaande grotere 
bezetting subsidie zal worden verleend en dat men niet ook in 
zulke gevallen nog eens vier a vijf jaren zal moeten wachten 
voordat de subsidiebasis, wat de bezetting betreft, in over-
eenstemming zal worden gebracht met de reeds nu bestaande 
feitelijke toestand. 

Het zal u duidelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, dat ik ook 
op deze enkele punten met grote belangstelling het antwoord 
van de Regering tegemoet zie. 

De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 
De heer Wendelaar: Mijnheer de Voorzitter! Alvorens te 

beginnen met hetgeen ik mij voorgenomen had over deze be-
groting te zeggen, acht ik mij verplicht eerst enige opmerkingen 
te maken naar aanleiding van hetgeen de heer Gerretson zo 
juist heeft gezegd. Nu wil ik eerlijk bekennen, dat ik de lijn van 
zijn betoog niet voldoende heb kunnen volgen om precies te 
begrijpen, wat hij eigenlijk bedoelde. 

De heer Gerretson heeft echter enige uitdrukkingen gebezigd, 
waartegen ik toch bepaaldelijk moet opkomen. Zo heb ik de 
heer Gerretson onder andere horen zeggen, dat de voorstan-
ders van de openbare school de pacificatiegedachte niet willen 
aanvaarden. 

De heer Gerretson: Dat heb ik niet gezegd; dat is niet juist. 
De heer Wendelaar: Gelukkig zegt de heer Gerretson, dat hij 

dit niet gezegd heeft en dat hetgeen ik dacht dus niet juist is, 
want dan zijn wij het op dit punt gelukkig eens. 

De heer Gerretson: Ik heb gezegd: de voorstanders der open-
bare school hebben volkomen te goeder trouw de pacificatie 
eerlijk aanvaard. 

De heer Wendelaar: Het verheugt mij zeer dit van de heer 
Gerretson te horen, want ik meen steeds getoond te hebben te 
behoren tot hen, die de pacificatie altijd loyaal aanvaard 
hebben, al ontveins ik mij daarbij niet, dat ik altijd opgetreden 
ben als verdediger van de openbare school, wanneer haar be-
lang dat vorderde. 

De heer Gerretson heeft verder gezegd, dat de openbare 
school een school is op autoritaire basis en dat de bijzondere 
school een school is op democratische basis. 

De heer Gerretson: Dat heb ik inderdaad gezegd. 
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De heer Wcndelaar: Dat heeft de heer Gerretson dus wèl 
gezegd. Dat nu zie ik geheel anders: de openbare school de 
autoritaire school! Er is niemand, die bij de openbare school 
daaraan ooit heeft gedacht; integendeel, wij hebben enkele 
jaren geleden geijverd voor instelling van oudercommissies bij 
de openbare school — en die hebben wij gekregen ook —, die 
mede moeien praten en de belangen van de openbare school 
mede moeten dienen. En ja, als de voorstanders van de open-
bare school hun zin kregen, gingen zij nog veel verder. Er lig-
gen ter tafel voorstellen om de bestuursvorm van de openbare 
school te herzien; de Minister en de Staatssecretaris zijn deze 
plannen uiteraard bekend. Middels die herziening wil men juist 
komen tot een nog democratischer vorm van bestuur der open-
bare school. Ik kan dus beslist niet toegeven, dat de openbare 
school zou zijn een school op autoritaire basis. Of nu de bij-
zondere school anderzijds zo bijzonder democratisch is, daar 
zou ik toch wel een vraagteken achter willen zetten, maar het 
ligt niet geheel op mijn weg om dat te beoordelen, vooral ook 
niet, omdat men daar weer spoedig kritiek in zou zien en daar-
toe laat ik mij niet verlokken. De bijzondere school moet zelf 
weten hoe zij zich zelf organiseert. Daar blijf ik buiten. Ik wil 
alleen zeggen, dat ik er wel een vraagteken bij zet, of de bij-
zondere school op zo democratische basis is ingericht. 

In de tweede plaats heeft de geachte afgevaardigde de heer 
Gerretson iets gezegd over de benoeming van inspecteurs bij 
het gemeentelijk onderwijs, onder wie er zouden zijn, die voor-
standers zijn van het bijzonder onderwijs, waartegen dan de 
voorstanders van het openbaar onderwijs bezwaar zouden heb-
ben. Ik wil hier gaarne in het openbaar zeggen, dat wij daar-
tegen geen bezwaar hebben. Integendeel, wij begrijpen zeer wel, 
dat ook mensen, die voorstanders zijn van het bijzonder onder-
wijs, benoembaar moeten zijn tot inspecteur van het gemeente-
lijk onderwijs, maar ik geloof wel, dat, als die heren een zo-
danige benoeming aanvaarden, men van hen mag aannemen, 
misschien zelfs hen er nog eens uitdrukkelijk op mag wijzen, 
dat zij door die benoeming ambtenaar zijn geworden en de 
openbare belangen hebben te verdedigen. En dat kan, dunkt 
mij, heel goed. Als ik in het geval zou verkeren, dat ik die 
heren een raad zou.moeten meegeven, zou ik, geloof ik, geen 
ogenblik aarzelen, maar hen wijzen op het voorbeeld van deze 
Minister. Deze Minister is ook voorstander van het bijzonder 
onderwijs, maar behartigt hij niet loyaal de belangen ook van 
het openbaar onderwijs? Ik geloof niet, dat in dit opzicht de 
Minister ooit een grief naar het hoofd is geslingerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan dan nu overgaan tot hetgeen 
ik mij voorgenomen had te zeggen. Ik wil beginnen met mijn 
erkentelijkheid uit te spreken voor de ijver, waarmede deze 
bewindslieden hun ambt hebben uitgeoefend, en ik voeg eraan 
toe: ook voor de redelijkheid van de genomen beslissingen. 
Tegenover de klacht — niet van ons, maar van anderen — 
over te geringe prestaties hebben de bewindslieden in de Me-
morie van Antwoord een lange staat doen opnemen van wat 
zij gedaan hebben, en deze doet zien, dat er hard is gewerkt 
door het Departement, onder hun energieke leiding. Maar toch 
moet ik zeggen, dat ik nu niet zo erg onder de indruk van dat 
staatje ben gekomen. Ik kijk in zo'n geval niet zozeer naar wat 
erop staat als naar hetgeen er niet op staat, want er is veel — 
en daaronder van de eerste orde — niet afgedaan. De Tweede 
Kamer heeft een Voorlopig Verslag uitgebracht over de wets-
ontwerpen no. 1107 op de leesbibliotheken, no. 2597 op het 
hoger onderwijs, no. 3349 op de omroep; over de wetsontwer-
pen no. 2594, de algemene middelbare school, no. 2595, voor-
bereiding hoger onderwijs, en no. 4115, de monumentenwet, 
zijn zelfs nog geen Voorlopige Verslagen uitgebracht. Nu zegge 
de Minister niet: Ja, maar dat is mijn schuld niet, dat moet 
u de Tweede Kamer verwijten. Neen, Mijnheer de Voorzitter, 
zo is het niet. Wij vragen niet om de indiening van wetsont-
werpen. Wat wij van de Minister vragen, is, dat hij voor de 
acute vraagstukken een aannemelijke oplossing vindt en die 
weet door te zetten. Over de televisie is er zelfs nog geen wets-
ontwerp. Ik bedoel dus dit: belangrijke vraagstukken op het 
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gebied van het onderwijs, zowel het hoger als het voorberei-
dend hoger en het algemeen middelbaar onderwijs, de monu-
mentenzorg, de radio en de televisie eisten en eisen een aan-
nemelijke oplossing, maar die heeft de Minister niet gevonden 
en die worden dus voor zijn niet te benijden opvolger over-
gelaten. 

Mij voorts bepalend tot enkele hoofdzaken, wil ik achter-
eenvolgcns enige opmerkingen maken over het onderwijs, de 
kunsten en de radio. 

De knelpunten bij het onderwijs liggen, zoals wij hier van-
daag al meer hebben gehoord, bij het gebrek aan scholenbouw 
en aan docenten. Ik heb daarover bij de behandeling van 
vorige begrotingen meer dan eens een scherp kritisch geluid 
doen horen. Dit werd hierdoor veroorzaakt, dat ik meende, dat 
de Minister deze tekorten niet tijdig en niet ernstig genoeg in-
zag. Daargelaten, of ik daarbij gelijk heb gehad, staat nu wel 
voldoende vast, dat wij het hierover thans allen eens zijn. Aan-
gezien ik meen, dat de Minister gedaan heeft, wat mogelijk is. 
zal ik over deze knelpunten thans zwijgen, behoudens een paar 
kleine opmerkingen. 

Over de scholenbouw hebben in de laatste jaren de Staten-
Generaal herhaaldelijk met de Ministers van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
gedebatteerd en deze Minister werd dan verweten, dat hij niet 
genoeg voor scholenbouw wist te veroveren. Wij legden ons 
dan noodgedwongen neer bij een communi opinione te laag 
bedrag. 

De heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen: Het is mij dit jaar voor het eerst overkomen, dat dit. 
debat werd gevoerd. 

De heer Wendelaar: Dat debat over de verdeling van de 
gelden hebben wij in vorige jaren ook gehad. 

De heer Cals, Minister van Onderwijs. Kunsten en Weten-
schappen: Ik niet, Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Wendelaar: In ieder geval hebben wij altijd ge-
vonden, dat te weinig voor de scholenbouw beschikbaar werd 
gesteld. 

Het is nu gebleken, dat de reeds te lage bedragen in 1954 
en 1955 bij lange na niet gebruikt zijn. De Minister noemt als 
oorzaken daarvan voornamelijk het gebrek aan werkkrachten 
en ten dele ook aan materialen. Nu begrijp ik het maar half. 
Die tegenwerkende factoren waren toch ook reeds bekend bij 
de samenstelling van de begrotingen voor 1954 en 1955? Maar 
bovendien, wat daarvan zij: wat heeft het voor zin om hier 
met de Ministers te kibbelen over het voor scholenbouw uit te 
trekken bedrag, als toch niet gebouwd kan worden? In ieder ge-
val wil ik aan de Minister deze pertinente vraag stellen. In 
1954 werd 140 miljoen beschikbaar gesteld, doch slechts 
112 miljoen gebruikt; in 1955 was 135 miljoen beschikbaar en 
werd 110 miljoen gebruikt. Als wij nu voor 1956 115 miljoen 
beschikbaar stellen, kunnen wij er dan van op aan, dat die ook 
besteed worden, of moeten wij erop rekenen, dat daarvan 
wederom ongeveer een vijfde gedeelte of ongeveer 23 miljoen 
ongebruikt blijft? Ik hoop, dat de Minister mij op dit punt 
gerust kan stellen, want het is zo al erg genoeg. 

Ik heb verder nog een vraag over een concreet punt ten 
aanzien van de scholenbouw. Mij hebben namelijk klachten 
bereikt over de langzame gang bij de bouw van nieuwe school-
gebouwen voor de openbare lycea in Wageningen en in Goes. 
Kan de Minister mij vertellen, hoe dat zit? 

Over de scholenbouw wil ik verder nog zeggen, dat ik hoop 
en meen erop te mogen vertrouwen, dat de Minister niets zal 
nalaten, wat een bespoediging van de bouw van scholen zal be-
vorderen nadat de onderwijsautoriteiten de bouwplannen goed-
gekeurd en op de urgentielijst hebben geplaatst, en dat de 
Minister medewerking wil verlenen t.a.v. de vervanging van 
krotscholen, niet alleen in Zwijndrecht. Ik kan de redenering 
begrijpen, dat een krotschool toch nog altijd beter is dan geen 
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school en dat dus het bouwen van een school, waar er geen is, 
prioriteit krijgt. Men moet echter aan deze regel niet a tort et 
a travers vasthouden, want er zijn onder die krotscholen cre-
peergevallen, om het gebruikelijke jargon in dezen te ge-
bruiken. 

Wat het tekort aan docenten betreft, wil ik opmerken, dat 
deze zaak van twee kanten aangepakt zou kunnen worden, óf 
vergroting van het aantal docenten öf afremming van de toe-
vloed van leerlingen. Tegen dit laatste zou ik toch wel een 
waarschuwend woord willen laten horen. Erkennende, dat een 
aantal leerlingen meer hooi op hun vork trachten te nemen 
dan zij dragen kunnen, afremming van de leerlingentoevloed 
acht ik principieel even fout als wanneer een bus- of een 
tramonderneming niet meer bussen of trams zou inzetten, wan-
neer dit nodig is, maar het publiek zou aanraden maar te gaan 
lopen. Laten wij ons verheugen over de toename van hen, die 
verder willen leren; laten wij dit bij voorkeur aanmoedigen en 
dit zeker niet tegengaan. 

Ten aanzien van het docententekort aan de andere kant ga 
ik ervan uit, dat, rebus sic stantibus, bij het lager onderwijs 
het ergste binnen niet te lange tijd geleden zal zijn, maar dat 
dit niet het geval zal zijn, wanneer de leerlingenschaal inder-
daad verbeterd zal worden. Bij het voortgezet onderwijs zal het 
thans reeds bestaande tekort aan bevoegde leraren nog aan-
zienlijk toenemen, wanneer de geboortegolf van na de oorlog 
dit onderwijs zal overspoelen. Ik meen dus, dat er alle aan-
leiding is ook voor maatregelen, die pas over enige jaren re-
sultaten zullen geven. 

Wanneer de Minister zegt, dat verbetering van de salariëring 
niet terstond helpt, maar pas op de lange duur, kan ik dat dus 
met hem eens zijn en toch salarisherziening mede bepleiten 
ter wille van de opheffing van het tekort aan docenten. Echter 
ook om andere redenen bepleit ik dit over de gehele linie, zo-
wel ten aanzien van de hoogleraren als ten aanzien van de 
leraren en de onderwijzers, en als ik dat doe, blijf ik binnen 
de grenzen van wat de liberale politici herhaaldelijk bepleit 
hebben. 

Wanneer men de maatschappij verdeelt in drie groepen, de 
zeer kleine groep van rijke mensen, de grotere groep van de 
middenstand en de grootste groep van de arbeiders, kan men 
met zekerheid zeggen, dat de eenzijdige economische politiek 
van de Regering op de ruggen van vele tot de middenstand 
behorenden is gevoerd. De Regering pleegt hiertegen aan te 
voeren, dat het de middenstanders anders niet slecht is gegaan 
na de oorlog, maar dat is een ontoelaatbare generalisering. Het 
moge waar zijn, dat een aantal winkeliers goede, zelfs zeer 
goede zaken heeft gedaan, dat neemt niet weg, dat er andere 
groepen in de stand tussen rijken en arbeiders zijn, die de 
grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden. Ik 
weet het, wij kunnen de algemene loon- en prijspolitiek van 
de Regering hier vandaag niet behandelen, maar ik moet er 
toch op wijzen, dat juist de groep der docenten tot de zwaarst 
getroffenen behoort, de groep der docenten, die Plato reeds 
de belangrijkste noemde in de samenleving en waarover de 
geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn vanmiddag dingen 
heeft gezegd, waarmede ik van harte instem. 

Het blijft altijd een moeilijk vraagstuk, hoe groot de sala-
rissen van de mensen in Overheidsdienst moeten zijn. Men zou 
het liefst willen handelen naar objectieve normen, maar die 
zijn niet te vinden. Ik althans ben nooit verder gekomen dan 
tot de wenselijkheid, dat een ambtenaar een zodanig salaris 
dient te verdienen, dat hij zijn kinderen ten minste even ver 
in de maatschappij kan brengen als hij zelf bereikt heeft. En 
als ik daaraan vasthoud, dan komt het mij voor, dat de sala-
rissen van de meeste docenten beneden het aldus bepaalde peil 
blijven; die zijn onvoldoende om de kosten van de noodzake-
lijke studie hunner kinderen te betalen. 

Ik betreur het daarom het zeerste, dat de in behandeling 
zijnde herziening van de onderwijzerssalarissen nog maar steeds 
in het onderhandelingsstadium blijft hangen. Het ziet ernaar 
uit, dat het huidige Kabinet die niet meer tot een einde brengt, 
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en dat betekent dus op zijn minst een nieuwe belangrijke ver-
traging. En dat had de Minister moeten voorkomen. 

In het bijzonder nijpt op het ogenblik de zaak ten aanzien 
van de schoolhoofden. De redenering bij de onderwijzers schijnt 
te zijn, dat de salarisvermeerdcring voor het schoolhoofd niet 
opweegt tegen alle soesah, welke zij zich met de aanvaarding 
van die functie op de hals halen. In 1920 kreeg een hoofd der 
school nog 20 pet. meer salaris dan hij als onderwijzer had; 
tegenwoordig is dit surplus verder ingekrompen tot 91 pet. 
En dan verwondert men zich, dat er te weinig sollicitanten 
zijn voor een benoeming tot hoofd der school! Trouwens, de 
Minister heeft in de Tweede Kamer toegegeven, dat het salaris 
der hoofden moet worden verhoogd; maar ook dat is nog niet 
geschied. 

Ik zou thans nog enige opmerkingen willen maken over de 
organisatie van ons gehele onderwijs. In de Tweede Kamer 
hebben mevrouw Fortanier en de heren Lucas, Zandt en Peters 
geklaagd over de overlading van het onderwijs. Ik vraag mij 
af of het zin heeft om thans te herhalen wat aldaar en hier 
door de geachte afgevaardigde de heer Diepenhorst uitnemend 
is gezegd. Ik meen mij daarom te kunnen bepalen tot de op-
merking, dat men in vrijwel alle takken van het onderwijs er 
te veel op uit is de kinderen of de jongelui vol te stoppen met 
allerlei encyclopedische wijsheid, welke zij voor een groot 
deel toch weer vergeten. Terwijl mijns inziens de hoofdzaak 
in alle geledingen van het onderwijs moet zijn om de leerlin-
gen te leren werken, hun plezier in werken bij te brengen en om 
hun te leren, hoe zij het moeten aanleggen om vruchtbaar met 
anderen te kunnen samenwerken: teamgeest moet bewust ge-
kweekt worden. 

Het is geen gezonde toestand, wanneer een jonge man reeds 
naar de dertig jaar loopt, als hij eindelijk na volbrenging van 
zijn militaire diensttijd de universiteit verlaat. 

Wanneer men daarin geen verandering weet te brengen, dan 
zal men moeten ervaren, dat de meest energieken zich aan 
verder studeren onttrekken om op jongere leeftijd in een baan 
te springen, waarin ze juist door hun jeugd zich gemakkelijker 
en vlugger een financieel gunstige positie zullen kunnen ver-
overen. En dat kan schade voor de maatschappij betekenen. 

Ik begrijp, dat dit een uiterst moeilijk vraagstuk is, waarvan 
de oplossing moeilijk te vinden zal zijn. Maar dat ontheft ons 
niet van de plicht ernaar te zoeken. Zoals het nu gaat — en 
de steeds verder gaande specialisering brengt de tendens mede, 
dat het steeds verder de verkeerde kant uitgaat —, gaat het niet 
goed. En ik vrees, dat de inpomperij van de jongelui hen hoe 
langer hoe meer zal doen gelijken op Wagner in de Faust, die 
in zijn wanbegrip van het wezenlijke der dingen uitroept: 

„Mit Eifer hab ich mich der Studiën beflissen; 
Zwar weiss ich viel, doch mocht ich alles wissen.". 

Ik geef de voorkeur aan begrijpende praktische werkers 
boven onhandige, onbruikbare veelweters. 

Wat de afdeling Kunsten betreft, wil ik beginnen met de 
vraag: wat is er eigenlijk gedaan of althans voorbereid ten 
aanzien van de bescherming van onze kunstschatten in oorlogs-
tijd? Bij andere begrotingen is meermalen geklaagd over de on-
voldoende voorbereiding van de bescherming van de burger-
bevolking, maar ik moet dat ook hier doen, want niet alleen 
mensen moeten beschermd worden, ook onze kunstschatten. 
Maar daarvoor is nog maar bitter weinig gedaan. 

Ik citeer uit het verslag van de Voorlopige Monumenten-
raad over 1954, dat 

„van een bescherming van onroerende monumenten 
niets terecht zal komen en ons land wat dat betreft in een 
veel slechtere situatie zal verkeren dan in 1940.". 

De Rijkscommissie voor bescherming van monumenten 
wenst onder meer „het aanbrengen van sprinklerinstallaties in 
een groot aantal belangrijke kerken en torens". Ik veroorloof 
mij als oud-burgemeester van Alkmaar eraan toe te voegen: 
en stadhuizen. Ook roerende kunstschatten moeten beschermd 
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worden. Wel zijn hiervoor drie voormalige Duitse bunkers 
beschikbaar gesteld. Maar de gelden om deze bunkers voor 
hun tegenwoordig doel in te richten, zijn niet aanwezig. Er 
blijkt bovendien geen zekerheid te bestaan omtrent de meest 
noordelijke bergplaats in Zandvoort, waarvan de helft door de 
gemeente Amsterdam als depotruimte voor de gemeentelijke 
musea wordt gebruikt. Blijkbaar wenst het Rijk voor zijn 
„eigen" kunstschatten de andere helft. Maar een definitieve 
regeling schijnt te ontbreken. Van de desiderata der commissie 
noem ik als sterk sprekend voorbeeld nog verpakkingsmate-
riaal voor het transporteren en opbergen van de wereldbe-
roemde gebrande glasramen der gebroeders Crabeth in de St. 
Janskerk te Gouda. De aanschaffing daarvan moest achterwege 
blijven, omdat de gelden ontbraken. Ik zou gaarne van de 
Minister vernemen wat er op het gebied van de bescherming 
onzer kunstschatten is gedaan. En verder of het niet hoog tijd 
wordt daaraan meer te doen. 

In de tweede plaats — u heeft waarschijnlijk opgemerkt, 
Mijnheer de Voorzitter, dat het voorgaande punt niet behan-
deld was in de schriftelijke voorbereiding, maar ik heb de 
Minister in kennis gesteld van mijn voornemen om deze zaak 
en de volgende desniettemin ter sprake te brengen — zou ik 
gaarne iets willen weten over wat er is geschied met de werk-
plaats tot herstel van wandtapijten te Haarlem. Tot goed be-
grip van de Kamer moet ik er even op wijzen, dat een aantal 
beroemde wandtapijten kunstzinnig gerestaureerd zijn. Zo het 
Haarlems Damiatetapijt; 22 tapijten voor het raadhuis te Nij-
megen; 18 voor het raadhuis te Maastricht; een portret van De 
Zwijger voor de provincie Zeeland. Bovendien vervaardigde 
deze werkplaats een nieuw historisch tapijt voor de Burgerzaal 
te Zutphen. Dit alles onder de deskundige leiding van mejuf-
frouw dr. Van Ysselsteyn. Nu schrijft de Minister de subsidies 
aan de gemeenten voor dergelijke herstellingen tot conservering 
van wandtapijten te hebben ingetrokken, waardoor deze werk-
plaats indirect in moeilijkheden kwam, welke aanvankelijk 
werden overwonnen met steun van Sociale Zaken. Maar toen 
ook dat geen voldoende uitkomst gaf, schijnt men de zaak aan 
de stichting te hebben overgedaan, waarbij het gehele personeel 
werd overgenomen, behalve mejuffrouw Van Ysselsteyn, die 
de ziel en de inspiratrice van het geheel was. 

Mejuffrouw dr. Van Ysselsteyn kent als weinig anderen 
de wandtapijten; zij bezocht alle collecties van Europa en be-
schikt daarbij over een fantastisch geheugen. De betekenis 
hiervan wordt duidelijk wanneer men weet, dat naar een zelfde 
ontwerp vroeger meestal enkele series werden gemaakt, waar-
van doorgaans slechts brokstukken of enkele tapijten bewaard 
bleven. Hiervan tot in details op de hoogte te zijn, is bij het 
ondernemen van een restauratie, waarbij niet zelden een ont-
brekend fragment opnieuw bijgemaakt moet worden, van on-
schatbare waarde. Zo'n fragment kan veelal bijgemaakt wor-
den, als men maar weet waar in de wereld die voorstelling 
naar hetzelfde ontwerp nog te vinden is. 

Het maakt de indruk of men niet alleen dr. Van Ysselsteyn 
onrecht heeft gedaan, maar tevens het cultureel belang, verbon-
den aan het in stand houden onzer oude prachtige wandtapijten, 
geschaad heeft. Kan de Minister ons inlichten en wellicht een 
uitweg wijzen? 

Ik wil de Minister voorts gaarne een woord van lof brengen 
voor de moeite, welke hij zich heeft gegeven voor een waar-
dige herdenking van Rembrandts geboorte in 1606. Evenzeer 
als mij sedert mijn jeugd het standbeeld van deze grootste 
Nederlander te Amsterdam een ergernis is geweest en ge-
bleven — het moest dezer dagen opgeschilderd worden!; een 
standbeeld opschilderen! —, evenzeer verheug ik mij erover, 
dat men thans zijn geboorte herdenkt door zijn grootse schep-
pingen wederom nader tot het publiek te brengen. En ik ver-
heug mij erover, dat het publiek, precies als in 1898, toen een 
dergelijke tentoonstelling reeds een onvergetelijke indruk op 
mij maakte, daarop door een massaal bezoek reageert; het be-
wijst hoe Rembrandt gelukkig tot een levend nationaal bezit is 
geworden. Ik heb jl. vrijdag, weliswaar niet als officieel ge-
nodigde, de opening bijgewoond en daarna de tentoongestelde 

schilderijen — waaronder nog niet eerder in Nederland ver-
toonde — onder deskundige leiding gezien, voor zover het grote 
aantal aanwezigen dat mogelijk maakte. Men kan er volgen 
hoe Rembrandts geest bij het klimmen der jaren is gerijpt en 
verdiept, gelouterd en veredeld, in het bijzonder ten gevolge van 
smart en teleurstellingen. Op zijn schilderijen is zo bijzonder 
toepasselijk het woord van Pascal: Les choses corporelles ne 
sont qu'une image des spirituelies et Dieu a représenté les 
choses invisibles dans les visibles. Zo is het niet alleen met 
Rembrandt, maar ook met anderen der grootsten gegaan, men 
denke b.v. aan: Michel Angelo en Beethoven. Ons past het hun 
altijd dankbaar te zijn en te blijven, dat zij uit hun verdriet al 
datgene hebben weten te puren, dat ons allen nog steeds be-
moedigen kan. 

Kunst, wetenschap en geloof zijn de machtige hefbomen 
voor de tobbende, dikwijls zo ongelukkige mensen om boven 
hun moeilijkheden uit te komen. Juist omdat ik de kunst der-
halve zo hoog stel, erger ik mij zo onzegbaar hevig, wanneer 
ik waardeloze rommel met haar verheven naam gekroond zie. 
En ik kan het niet nalaten om daartegen opnieuw met klem te 
protesteren. Ik weet het: de Minister kan daartegen niet veel 
doen en ik nog minder, maar het weinige, dat ik ertegen kan 
doen, wil ik dan toch zeker niet nalaten. 

De Minister schrijft in de Memorie van Antwoord: 
„De ondergetekende meent, dat hij vertrouwen moet 

stellen in zijn adviseurs op dit gebied en dat het onjuist 
zou zijn, wanneer hij — los van hun oordeel — zelf zou 
trachten uit te maken, waar sprake is van „excessen".". 

Dat is een begrijpelijk en aannemelijk antwoord, maar ver-
geet de Minister niettemin niet, dat reeds in de keus van zijn 
adviseurs een partij kiezen kan liggen en dat hij dan dus toch 
weer verantwoordelijk is? 

Maar als gezegd: ik protesteer niet tegen de Minister, maar 
wel tegen sommige organen der Overheid en bovendien tegen 
dat deel van het publiek, dat geen eigen oordeel heeft, maar 
dat, uit de kleinzielige vrees voor onvoldoend modern aange-
zien te worden, maar alles prijst wat excentriek is. Alsof ook in 
de kunst niet eenvoud het kenmerk van het ware zou zijn! 

Ik heb hier voor mij een bundel gedichten, die Lucebert 
onder de titel: „Apocrief" heeft laten verschijnen, en ik kan niet 
nalaten daar iets uit voor te lezen. Er komt daarin het volgende 
sonnet voor: 

„Ik 
Mij 
Ik 
Mij 
Mij 
Ik 
Mij 
Ik.". 

En dat gaat dan nog twee coupletten zo door; ik zal de heren 
er echter niet mede vervelen. Dit is dan een „sonnet" van 
Lucebert. Een ander gedicht van hem luidt als volgt: 

„lilith 
die is lief die liebe suite van delibes 
wie blieft 
wie 
die 
wie is die 
lilith 
wie is lilith 
lilith 
die is lief die liebe suite van delibes 
HA 
daar dragen de orgels haar achterna 
ka ka 
kyrie eleison kyrie eleison 
JA 
zon zon zon zij is de lila kieuw de leliezon.". 
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Wendelaar 
U houde mij ten goede, Mijnheer de Voorzitter, maar zo 

iets is mij een gruwelijke ergernis. Als Lucebert het de moei-
tcn en de kosten waard vindt om zo iets te laten drukken, 
dan moet hij dat weten. Ik vraag mij echter af, in wat voor 
decadente tijd wij toch leven, dat de gemeente Amsterdam 
een bundel bekroont, waarin dergelijke dingen opgenomen 
zijn. Helaas, helaas, helaas, waar is Vondels geest gevaren? 

En zo is het niet alleen in de letterkunde, maar ook in 
de schilderkunst. Het gemeentebestuur van 's-Gravenhage, 
volhardende bij zijn wonderlijke Marisprijstoekenningen, be-
kroonde verleden jaar drie schilderijen, waarbij men zich toch 
afvraagt, of men wil proberen of het publiek nu werkelijk 
alles slikt. Gelukkig bleek dat niet het geval, want er kwam 
een groot aantal protesten in de krant. 

Wanneer men dergelijk werk durft afkeuren, dan wordt 
men om te beginnen knock out geslagen met de bewering, 
dat men niet modern is, dat men een oude pruik of achter-
lijk is. En dan krijgt men verder te horen, dat alle grote 
artisten er mee te kampen hebben gehad, dat zij door hun 
tijdgenoten niet begrepen werden. Deze bewering is juist, 
maar dat wil niet zeggen, dat ook het omgekeerde juist is 
en dat dus allen, die zich kunstenaars noemen en verguisd 
worden, grote kunstenaars zijn, waarvoor pas het nageslacht 
de zo begeerde eerbied zal tonen. Ik begrijp niet, dat de 
waarachtige, moderne kunstenaars, die er toch gelukkig ook 
zijn, hieraan niet een einde maken en dat zij dit overlaten 
aan leken als ik en aan sommige grappenmakers als b.v. de 
Kongsi der vier verlichten, een viertal journalisten van „De 
Gelderlander", die een kolderbundeltje „De Quartslamp", liet 
drukken. Verschillende critici vlogen erin en een ervan 
schreef: „dat het Dadaïsme, dat reeds vóór de geboorte van 
deze vier verlichten zijn kortstondige triomf had gevierd, in 
hen zijn wederopstanding beleefde". En zo deed ook de 
schilder Moerkerk uit 's-Hertogenbosch, die in mei 1928 het 
volgende schreef in de ,,'s-Hertogenbossche Courant": 

„Ik ben ervan overtuigd, dat de moderne kunst, door 
werkelijk modernen van groot talent gegeven, een heer-
lijke uiting is en als zodanig ook alle waardering ver-
dient. Ik ben er evenzeer van overtuigd, dat er massa's 
producten, waaraan de naam modern wordt gegeven, 
komen uit handen van mensen, die dit moderne genre 
gemakkelijker vinden en die dus minderwaardige dingen 
geven. 

Dat dit inderdaad buitengewoon gemakkelijk is heb 
ik willen bewijzen. Ik ben in mijn eentje in mijn atelier 
gaan zitten en heb ongeveer een 25-tal schilderijen ge-
maakt, onder de naam van een Rus, die niet bestond, 
maar geheel een vinding van mij zelf was. Deze onge-
boren tweelingbroeder van mij heette Alexei Wladkine.". 

Maar luistert nu, wat b.v. een criticus niettemin schreef: 

„Maar wij staan voor een talent en deze kleine ten-
toonstelling wijst toch wel uit in welke richting Wladkine 
waarschijnlijk zijn grote mogelijkheden zal hebben. Daar 
waar er iets opengaat in zijn werk, waar een kleur begint 
te leven, een gebaar groot beweegt of een dood ding 
vreemd staat in de ruimte, daar vinden wij hem het 
dichtst aan de borst van Moedertje Rusland. 

Eenvoudige verbeeldingen van een primitief leven, maar 
sterk en praegnant van uitbeelding en van een vreemde, 
visioenaire kracht.". 

Zo gaat het nog enige tijd door in hoogdravende zinnen. 
Ik hoop, dat er meer dergelijke grappenmakers zullen op-

staan; hun wapen is veel doeltreffender dan het mijne. Ce 
n'est que Ie ridicule qui tue. 

En nu nog iets over de Wereldomroep. Het nut van deze 
instelling, als middel tot dagelijks contact met landgenoten 
over de gehele wereld en als voortdurende informatiebron 
voor buitenlanders, lijkt mij onbetwistbaar. Helaas hebben 

vele luisteraars jarenlang te kampen gehad met slechte ont-
vangst, niet alleen als gevolg van ongunstige atmosferische 
omstandigheden, maar ook door toedoen van de koude oorlog 
met zijn stoorzenders, waartegen onze te zwakke en verou-
derde zenders niet opgewassen waren. 

Het is de verdienste van deze bewindsman geweest — en 
ik wens hem daarmede geluk —, dat hij, eerst als Staats-
secretaris, daarna als Minister, zorg heeft gedragen voor de 
zo nodige grondige vernieuwing van het zenderpark. De 
eerste nieuwe zenders komen nu spoedig in bedrijf. Dit zal 
tevens, naar ik verneem, de mogelijkheid scheppen tot ver-
lenging van de programma's voor de Nederlandse emigranten 
en voor uitbreiding van de op bevordering van de export 
gerichte uitzendingen. Het een zowel als het ander lijkt mij, 
Mijnheer de Voorzitter, van eminent belang voor ons land 
en het verheugt mij, dat de Regering in deze richting koerst. 

Maar daarom verwondert het mij des te meer, dat de 
Wereldomroep nog steeds met huisvestingsproblemen worstelt. 
Het lijkt mij toch duidelijk, dat bij een modern zenderpark 
ook goede studio's en andere technische faciliteiten horen. De 
Wereldomroep is daarentegen nog steeds gehuisvest in een 
viertal ouderwetse villa's, waar zelfs garages, zolders en bij-
keukens tot studio's, opneemkamers e.d. zijn ingericht! De 
heer Algra heeft daarover het zijne gezegd. Hoe de Minister 
zelf over deze situatie denkt, kan men weten uit het verslag van 
de rede, die hij in oktober jl. bij het tienjarig bestaan van de 
Wereldomroep hield en waarin hij zeide: 

„Het zendergebouw nadert zijn voltooiing . . . . maar 
de studioruimten zijn ten enenmale onvoldoende. Gij 
weet, dat ook dit een voorwerp van aanhoudende zorg 
is voor de verantwoordelijke Minister, dat wij samen zoe-
ken naar een oplossing om althans de meest urgente voor-
zieningen op dit gebied binnen afzienbare tijd in uit-
voering te kunnen nemen. Het feit, dat hier van Rege-
ringszijde met alle kracht aan wordt gewerkt, moge u 
de overtuiging geven, dat de Regering de Wereldomroep 
wil helpen om het werk, dat in de eerste tien jaar op 
voortreffelijke wijze is verricht, zo mogelijk op nog be-
tere wijze, door betere technische outillage, in de toe-
komst voort te zetten.". 

Deze overtuiging van de Minister kwam overigens niet 
alleen in woorden tot uiting. Reeds verscheidene jaren eerder 
waren met zijn instemming voorlopige plannen voor een ge-
heel nieuwe behuizing van de Wereldomroep tot stand geko-
men, die vervolgens, dank zij een door hem verleend krediet, 
tot definitieve plannen konden worden uitgewerkt; deze zijn 
thans bestekklaar. Toch hapert er blijkbaar nog iets. 

Het is begrijpelijk, dat in deze tijd van nijpende woning-
schaarste met het verlenen van bouwvergunningen voor bij-
zondere gebouwen zuinig wordt omgegaan. Ik kan het dan 
ook billijken, dat de Minister en zijn ambtgenoot van Weder-
opbouw en Volkshuisvesting erop hebben aangedrongen de 
plannen voor nieuwe studio's van de Wereldomroep niet in-
eens, maar etappegewijze uit te voeren en dat daarom Rijks-
goedkeuring thans nog slechts is verleend voor de eerste etap-
pe, niet meer omvattende dan ongeveer de helft der benodigde 
studio's en technische ruimten. Dat zal de huisvestingsnood 
van de Wereldomroep tot nader order wel niet oplossen, maar 
hem technisch in staat stellen, in zijn meest dringende be-
hoeften te voorzien. Anders zou de zonderlinge situatie ont-
staan, dat er na vele jaren wel een nieuw zenderpark komt, 
doch dat het aan studio's ontbreekt om daarvan het juiste 
gebruik te maken. Dit kan alleen door nieuwbouw worden 
verkregen. Bij een bedrijf als de Wereldomroep, met zijn zeven-
tien geheel op zich zelf staande uitzendingen per dag, zo 
geheel anders geaard en gericht dan de binnenlandse omroep, 
dienen programmadiensten en studio's immers in eikaars on-
middellijke nabijheid gevestigd te zijn. Het verheugt mij, dat 
mevrouw Verwey-Jonker namens haar fractie kon verklaren, 
dat zij het daarmede eens is. 
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Wendelaar 
Kan de Minister nu mededelen, of de lichte aarzeling, die 

ik in zijn beantwoording van het Voorlopig Verslag op dit 
punt meen te bespeuren, inmiddels is verdwenen? 

Met de heer Algra hoop ik van de bewindsman te horen, 
dat hij niet aan het einde van zijn ambtsperiode de draad laat 
vallen, maar dat hij aan zijn beleid inzake de Wereldomroep-
zenders het noodzakelijke sluitstuk zal toevoegen, nl. een zo-
danige huisvesting, dat de Wereldomroep ten bate van ons land 
die zenders ten volle kan benutten. 

Voor deze wens is te meer aanleiding, omdat de plannen van 
de Wereldomroep blijkbaar niet overal sympathie ondervinden. 
In een van de radiogidsen heb ik nl. de verklaring gelezen, 
dat een omroepvereniging bij de voorbereiding van haar eigen 
bouwplannen „een zekere concurrentie van de Wereldomroep" 
ondervindt. Wat betekent dat nu? Naar zijn aard en wezen 
kan de Wereldomroep geen concurrent van de binnenlandse 
omroep, noch van enige omroepvereniging zijn. Hij moet slechts 
zijn nationale opdracht vervullen. Dat daarbij, ondanks het 
volkomen andersoortig werk, ook gezocht wordt naar mogelijke 
middelen tot coördinatie en samenwerking tussen Nederlandse 

Wendelaar e. a. 
Radio-Unie en Wereldomroep juich ik met mevrouw Verwey 
toe, mits aan de Wereldomroep de nodige middelen voor de 
uitoefening van zijn taak niet worden onthouden. Daarvoor 
acht ik de op het spel staande uitstraling van grote Nederlandse 
belangen over de gehele wereld van te groot gewicht. 

Of gaat het hierbij om de financiën? Vindt de Radio-Unie, 
dat zij bij de verdeling van de luisterbijdragen te kort komt ten 
gevolge van de bedragen, welke voor de Wereldomroep nodig 
zijn? Ligt in dat geval de oplossing voor die moeilijkheid 
wellicht in de door mevrouw Verwey aangegeven richting? 

De Voorzitter: Mag ik van de heer Minister vernemen of 
beide bewindslieden bereid zijn, morgen, na de koffiepauze, op 
een nader te bepalen uur, te antwoorden? 

De heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen: Ja, Mijnheer de Voorzitter! 

De beraadslaging wordt verdaagd. 
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