
DE BEMOEIENIS VAN HET PARLEMENT MET HET ONDERWIJS, RAMP 
OF ZEGEN? VOORDRACHTEN GEHOUDEN TIJDENS DE AANBIEDING 
VAN BAND B VAN HET KABINET-DREES-VAN SCHAIK (1 9 4 8 -1 9 5 1 )

Op 24 november 1992 vond in de Eerste Kamer te Den Haag de presentatie 
plaats van de CPG-publikatie Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band
B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw. Bij deze ge
legenheid spraken, na een inleidend woord van dr. G. Borrie, enkele (oud-) 
politici en wetenschappers over het thema 'De bemoeienis van het parle
ment met het onderwijs, ramp of zegen?' Hieronder volgt een weergave 
van hun voordrachten.

Dr. G.W.B. Borrie (voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlemen
taire Geschiedenis): Excellentie, dames en heren. Het is voor mij een groot 
voorrecht u hier vandaag in de Eerste Kamer te mogen begroeten. Het Cen
trum voor Parlementaire Geschiedenis is erin geslaagd ook dit jaar een 
boekwerk over de parlementaire geschiedenis te doen verschijnen. Eerst 
een jaar geleden immers waren we te gast in de Tweede Kamer voor de aan
bieding van band A over het kabinet-Drees-Van Schaik. Vandaag is de 
Noenzaal van de Eerste Kamer een prachtige accommodatie voor de presen
tatie van band B over hetzelfde kabinet, met als ondertitel Anticom m unis
me, rechtsherstel en infrastructurele opbouw. Dit boek beschrijft het beleid 
op het gebied van Verkeer en Waterstaat, Wederopbouw en Volkshuisves
ting, Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie. Het zijn fraai verzorgde 
naslagwerken geworden in een reeks die, onder redactie van professor 
Maas, verzorgd wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dames en heren, werd in 
1970 opgericht op initiatief van professor Duynstee. Samen met de huidige 
hoogleraar Bosmans rondde hij in 1977 de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet-Schermerhorn-Drees af. Ondanks het ontbreken van een goed 
functionerend parlement in die periode, werd het toch een lijvig boekwerk 
van 750 pagina's. De heer Bogaarts verwerkte intussen een aanzienlijk gro
ter aantal pagina's Handelingen  tot drie boeken over het kabinet-Beel, die in 
1989 werden gepresenteerd en waarvan binnenkort nog een deel zal ver
schijnen, waarin o.a. ook de Indonesiëkwestie zal worden behandeld.

In nauwe samenwerking met prof. Duynstee ontwikkelde het CPG een 
wetenschappelijke methode om de enorme hoeveelheid H andelingen  op 
een verantwoorde wijze te kunnen verwerken tot hanteerbare naslagwer
ken. Een en ander bleek alleen mogelijk door een forse uitbreiding van het 
aantal medewerkers. Mede dankzij de inzet van velen maar in het bijzon
der ook van de huidige Tweede-Kamervoorzitter kon in 1986 het CPG
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nieuwe stijl, dat wil zeggen met een nationale component, van start gaan. 
Deze historische mijlpaal werd bereikt met de vestiging van het CPG als een 
'joint venture' van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de inmiddels 
opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis. Daarin ligt ook een er
kenning voor het vele goede werk dat het CPG al voortbracht. De exclusieve 
identificatie van het CPG met de delen over de parlementaire geschiedenis 
is weliswaar terecht, maar doet toch onvoldoende recht aan het vele overige 
werk van het CPG. Wat leverde twintig jaar CPG nu op?

Met het nieuwe boek dat vandaag wordt aangeboden, werden zes volu
mineuze naslagwerken geproduceerd, elf bundels Politieke Opstellen, een 
twaalftal boeken, een driehonderd artikelen en vele columns, interviews en 
commentaren voor de media. Het CPG ontwikkelde zich derhalve ook tot 
een vraagbaak voor wetenschappers, journalisten, ambtenaren en studen
ten.

Al dit werk doet veel goeds verwachten voor de toekomst. Daarin ligt na
tuurlijk allereerst de nadruk op het afronden van de beschrijving van het 
Drees-tijdperk, maar daarnaast wordt de jaarlijkse reeks Politieke Opstellen 
voortgezet. Een aantal medewerkers werkt tevens aan een dissertatie waar
uit ondermeer een aantal biografieën over vooraanstaande oud-politici zul
len voortkomen. Bovendien begeleidt professor Maas nog een aantal ex
terne dissertaties. En ook blijft het CPG een college-cyclus verzorgen met 
vooraanstaande gastdocenten.

Deze greep uit het activiteitenplan van het CPG maakt duidelijk dat er 
nog veel werk aan de winkel is. Dit werk kan enkel gedijen bij belangstel
ling en steun van derden. Het bestuur van de Stichting Parlementaire Ge
schiedenis prijst zich gelukkig dat ze die steun steeds ondervond van het 
departement van Onderwijs en Wetenschappen en van de opeenvolgende 
ministers Van Kemenade, Pais, Deetman en Ritzen. De samenwerking met 
het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen verliep 
naar wens, terwijl de Wetenschappelijke Raad voor Advies en de Alge
mene Wetenschappelijke Leiding met hun advies bijdroegen aan dit resul
taat. De grootste lof gaat echter uit naar het team van medewerkers rond 
prof. Maas, dat vaak in moeilijke omstandigheden vertrouwen bleef hou
den in dit project van lange adem. Zij zorgden er uiteindelijk voor dat dit 
omvangrijke multidisciplinaire project tot het resultaat van vandaag leidde.

Dames en heren: bij de presentatie van band B staat vanmiddag de be
moeienis van het parlement met het onderwijs centraal. Dit naar aanlei
ding van het hoofdstuk Onderwijs dat in het boek is opgenomen. Naast de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen zullen een ook aantal deskun
digen de vraag bespreken of de bemoeienis van het parlement met het on
derwijs een ramp of een zegen is geweest. Als eerste spreker mag ik het 
woord geven aan dr. J. Peters, namens het college van Bestuur van de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen,

Dr. J.R.T.M. Peters (vice-voorzitter College van Bestuur Katholieke Univer
siteit Nijmegen): Van een universiteitsbestuurder zult u ongetwijfeld een 
negatieve toonzetting verwachten in een reactie op deze vraag. Botst im-
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mers niet elke vorm van inmenging in het universitaire bestel met de aca
demische traditie zoals die in de arabische cultuur en, later, in West-Europa 
vanaf de late middeleeuwen is vormgegeven? Is het niet zo dat een univer
siteit haar academische taak pas echt kan vervullen, wanneer zij functio
neert als een zelfbesturende en zelfregulerende gemeenschap in, maar 
vooral tegenover de maatschappij?

Een dergelijk antwoord zou haaks staan op de gegevenheden van de hui
dige situatie. Niet alleen is deze utopie van de Academie voor een moderne 
universiteit volkomen onfinancierbaar; ook maakt de maatschappelijke rol 
van de universiteit en haar functie in dienst van een steeds groter deel van 
de maatschappij een sterke band met die maatschappij, en daarmee met de 
politiek, tot een onmiskenbaar en onmisbaar gegeven. De vraag hoe de 
universiteit daarnaast haar oorspronkelijke taak in de huidige constellatie 
kan blijven waarmaken, blijft echter relevant. Maar op dit thema, de dub
bele taakstelling van de universiteit, zal ik vanmiddag niet doorborduren.

De moderne universiteit heeft banden met de minister èn met het par
lement. Het is evident, dat de universiteiten juist in hun reacties ten op
zichte van de minister het parlement weten te vinden. Maar bij de vraag 
naar de bemoeienis van het parlement met het onderwijs moet ook de 
vraag naar de bemoeienis van de minister worden betrokken.

Als ik tegen deze achtergrond kijk naar de periode-Drees-Van Schaik, dan 
dringen zich de parallellen met onze eigen tijd onverbiddelijk op. Toen met 
minister Rut ten, nu met minister Ritzen, hebben we een bewindsman die 
het hoger onderwijs van binnenuit kent. Dat wat over Rutten werd gezegd: 
'Een professorale excellentie, die nog voor kort een excellente professor was' 
(p. 680), is direct van toepassing op onze huidige minister. Dat geldt even
eens voor de typering van zijn voorganger Rutten als 'de eerste bewinds
man met een wetenschappelijke belangstelling voor pedagogische en didac
tische problemen, (...) een non-conformist met kennis van de onderwijsstel
sels in het buitenland’. Met wat chauvinisme kan ik hier bovendien aan 
toevoegen, dat beide ministers een leerstoel aan mijn universiteit hebben 
bekleed.

Het is erg verleidelijk nog meer citaten over minister Rutten aan te halen 
en deze toe te passen op onze huidige bewindsman, want ze zijn er in over
vloed. Ik memoreer nog slechts twee elementen uit de uitvoerige discussies 
tussen minister en parlement die toen plaatsvonden. In de eerste plaats de 
zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, die naar de mening van de minis
ter vaak te wensen overliet, alsmede de discussie rondom betere arbeids
voorwaarden voor het onderwijzend personeel. Beide hebben nog een grote 
actualiteitswaarde.

Als ik meer expliciet de rol van het parlement in ogenschouw neem, dan 
valt op, dat de volksvertegenwoordiging op een wezenlijk moment in de 
bres springt voor de belangen van de universiteiten, tegenover de plannen 
van de minister. Als de minister met een wetsontwerp 'Bevordering van 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek' naar de Kamer komt en tevens met 
een plan tot oprichting van ZWO, de voorloper van NWO, is de reactie van 
het parlement als volgt. Ik citeer: 'De Kamer dwong de minister de taakom-
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schrijving te wijzigen, waardoor het primaat van het wetenschappelijk on
derzoek bij de universiteiten bleef. Bovendien moest de minister beloven, 
dat de kosten van ZWO niet verhaald zouden worden op de universiteiten 
en hogescholen.' (p. 686). Ook deze discussie is niet gespeend van actualiteit.

'L'histoire se répète', of in een arabisch gezegde: 'De geschiedenis zelf is 
de leermeester van degenen die geschiedenis maken.' Dat maakt het lezen 
van een boek als dit tot een uitermate vruchtbare bezigheid. Tevens beves
tigt het nog eens de waarschuwing van minister Rutten tegen de onder
schatting van de geesteswetenschappen: "Hoeveel makkelijker spreekt men 
over de mogelijkheden van nuttige toepassing der atoomenergie dan dat 
men het psychologische en politieke probleem juist stelt van een mensheid, 
die met die nieuwe gegevens moet leren leven." (p. 686). Moge ook in onze 
dagen de geschiedenis de leermeester zijn voor degenen die hier in dit huis 
nieuwe geschiedenis maken.

Dr. ir. J.M.M. Ritzen (minister van Onderwijs en Wetenschappen): Meneer 
de voorzitter van de Eerste Kamer, zeer geachte dames en heren! Mij is ook 
overkomen datgene wat ik bemerk bij de heer Peters. Het deed mij even 
denken aan een anekdote uit mijn gymnasiumtijd toen werd gesproken 
over verleidingen. Dat was op een Franciscanerschool waar werd gesproken 
over kleine verleidingen en wat je daarmee doet: die weersta je. Als de ver
leiding groot wordt, dan ben je wel gedwongen om toe te geven. Ik ben dus 
ook bezweken voor de verleiding, namelijk de verleiding om parallellen te 
trekken. Maar, naast het trekken van parallellen, zoals ook de heer Peters al 
heeft gedaan, zal ik ook proberen verschillen te ontdekken.

Laat ik beginnen met een citaat dat betrekking heeft op een groot verschil. 
Eén van de opmerkingen die gemaakt wordt door één van de twee onder
wijsministers die voorkomt in band B, is: '(...) dat hij zich voelt als gehitst 
wild dat vermoeider wordt dan de jagers’. Dames en heren, zo voel ik me 
dus niet. Maar daarmee kom ik toch ook meteen op de waarde van het werk 
dat onder redactie van prof. Maas in Nijmegen werd verricht en waarbij ik 
aansluit bij de heer Peters. Het is buitengewoon leerzaam om te zien wat 
zich in het verleden heeft voltrokken, onder andere op het punt van de 
verbetering van de lerarensalarissen.

Het zal u niet verbazen dat ik daar toch even op terug kom. Wat opvalt, - 
niet uitsluitend in deze historische werken maar ook voor diegene die de 
historie daarna kennen, weliswaar nog niet zo briljant beschreven als hier 
nu gebeurd is, maar dat komt nog -, is dat het thema van de lerarensalaris
sen steeds weer terug komt. Het is buitengewoon interessant en dus ook 
leerzaam om bij Van der Heiden en bij Van Griensven te lezen hoe in het 
verleden voor de verbetering van de lerarensalarissen werd gestreden. Hoe 
één minister door zijn collega werd tegengehouden en een ander juist niet 
bereid bleek zich daar voor in te zetten. Ik spreek dan ook over twee tegen
polen, de ministers Gielen en Rutten in respectievelijk het kabinet-Beel en 
het eerste kabinet-Drees. Die twee kabinetten die in de serie Parlem entaire 
geschiedenis van Nederland na 1945 zo uitgebreid de aandacht krijgen. Gie
len kwam in de positie te staan waarin ik me gelukkig nog nooit heb hoe-
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ven voelen, namelijk dat hij volstrekt alleen stond in de ministerraad en 
dan in het bijzonder op dat punt van de verbetering van de salarissen voor 
leraren. Alleen één stem vóór en dat was zijn eigen stem. In de afgelopen 
maanden heb ik daar zelfs in mijn ergste dromen niet aan durven denken. 
Dan de opvolger van Gielen, Rutten. Die raakte juist in hooglopend conflict 
met de onderwijzersorganisaties. Zij kregen slechts een vijftiende deel van 
hun aanvankelijke eisen. En daar hebben de onderwijsbonden waarschijn
lijk in hun ergste dromen niet aan durven denken.

Minister J.M.M. Ritzen ontvangt het eerste exemplaar van band B van Het kabinet-Drees- 
Van Schaik uit handen van G.W. Borrie, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschie
denis
Foto: Fred Hess

Maar ik zag ook parallellen, misschien toch ook een beetje persoonlijk, 
tussen de persoon Rutten en mijzelf. Ik sluit aan bij de heer Peters. Rutten 
die zichzelf beschouwde als een 'homo novus' op het politieke schouwto
neel. Ik geloof dat hij dat zelf zei en dat dat niet een politieke uitdrukking 
was die van buiten af op hem werd gelegd. 'Homo novus' op het politieke 
schouwtoneel, zo voel ik me ook nog wel eens. Want wat daar in zit, is aan 
de ene kant deelnemer, maar tegelijkertijd ook observator, toeschouwer, 
analysator. Toeschouwer van een wereld waarmee je bekend bent, maar 
waarvan je niet alle hoeken en gaten in detail kent. Ook een wereld waarin 
je binnen gaat met idealen en op een aantal punten ook met een grote mate
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van onbevangenheid. Onbevangenheid die kan leiden tot het maken van 
fouten en die zullen ongetwijfeld ook gemaakt zijn in deze regeerperiode, 
ook door de ondergetekende. Maar tegelijkertijd heeft een 'homo novus' 
ook het grote voordeel dat daar waar voor langere termijn beren op denk
beeldige paden, of denkbeeldige beren op paden worden gesignaleerd, die 
niet onmiddellijk als zodanig worden gepercipieerd, en zich op heel veel 
punten ook niet blijken voor te doen. Niet blijken voor te doen, bijvoor
beeld waar het gaat over toch de ingrijpende vernieuwingen in het basison
derwijs. Deze vernieuwingen leiden aan de ene kant tot een aanzienlijke 
vergroting van de schaal maar tegelijkertijd ook tot een zeer scherpe verbe
tering van de kwaliteit, althans verbetering van de randvoorwaarden voor 
de kwaliteit. En zo ook doorbordurend naar andere niveaus van onderwijs, 
maar bijvoorbeeld ook naar het terrein van de verzelfstandiging van huis
vesting, waar bij aantreden van dit kabinet er een gevoelen bestond dat dat 
toch niet tot de mogelijkheden behoorde en waarbij dat geleidelijk aan zich 
wel lijkt te gaan realiseren. Daarbij deed zich overigens ook hier weer een 
parallel voor, iets anders misschien, maar minister Rutten kreeg indertijd 
het aanbod van de minister van Financiën om zijn budgettaire beeld wat 
recht te trekken door het Mauritshuis te verkopen. Dat weigerde hij in die 
tijd. Misschien was dat achteraf gezien niet eens zo'n slechte gedachte.

Een ander punt dat juist ook door de 'homo novus' naar voren zal wor
den gebracht is, dat naast de aandacht voor de beleidsvorming, ik proef dat 
ook bij Rutten, er een grote aandacht en misschien wel de eerste aandacht 
moet bestaan voor de beleidsimplementatie, de beleidsuitvoering. Voor zo
ver er kritiek is op de regelgeving van het ministerie van Onderwijs en We
tenschappen is die kritiek vaak niet gericht op de aard van de regelgeving 
op zich, maar bijna altijd op de uitvoerbaarheid of de uitvoering. Met an
dere woorden: de conclusie is steeds dat je met blauwdrukken en beleids- 
concepties er niet bent; het gaat altijd om de uitvoering.

Rutten, zo lees ik bij Van der Heiden en Van Griensven, heeft er moeite 
mee gehad dat hij in de schaduw is komen te staan van zijn opvolger Cals. 
De wetgevende prestaties van Rutten waren immers minder aansprekend, 
maar dat had natuurlijk ook wel enigszins te maken met zijn eigen positio
nering. Zijn eerste belangstelling ging niet uit naar de wetgeving 'an sich', 
maar naar het vormen van wetgeving met het oog op implementatie. 
Waarbij overigens dan ook het punt naar voren komt dat de 'katholieke 
padvinder' Cals - een prachtige karaktisering waarop Nijmegen het patent 
lijkt te hebben - juist de Mammoetwet tot stand kon brengen wat, voor 
lange termijn, gezien is als toch een van de belangrijke wijzigingen in het 
onderwijsbeleid, ook in de onderwijsstructuur. Dat was een wet door Cals 
ingediend, en daarmee kwamen inderdaad de door Rutten ingediende 
wetsontwerpen duidelijk in de schaduw te staan. Maar, zoals ook duidelijk 
in het boek naar voren komt, wat Cals deed, was in feite alle wetsontwerpen 
die Rutten had ingediend terugnemen en die vervolgens met kleine wijzi
gingen als zijn eigen wetten indienen. In die zin denk ik dat het juist is dat 
Rutten, zoals geschreven wordt, in feite moet worden gezien als de vader 
van de Mammoetwet.
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Mijn kanttekening hierbij, ook op basis van het voorgaande, is de vol
gende: laten we er voor waken bewindslieden alleen te beoordelen op de 
omvang van hun wetgevende arbeid. Laat daarbij zeker niet gelden 'hoe 
meer, hoe beter'. Laat vooral van belang zijn in hoeverre die wetgeving te 
realiseren is, in hoeverre die wetgeving geïmplementeerd kan worden. Ook 
het onderwijsveld moet blijven geloven in de oogst. Dat is ook de invals
hoek van waaruit ik tegen het thema van deze middag aankijk: De be
moeienis van het parlement met het onderwijs en dan een digitale keuze, 
'ramp of zegen’? Ik neem aan dat het toch een breder spectrum kan zijn 
waarin de discussie zich mag begeven. De bemoeienis van het parlement zal 
al snel een zegen zijn, wanneer het parlement uitgaat van zorg voor de im
plementatie van beleid. De regering lijkt mij voor de uitvoering van het be
leid de eerst verantwoordelijke. Zij heeft daarvoor ook de nodige onder
steuning ter beschikking. Maar het is naar mijn idee ook noodzakelijk dat 
een volksvertegenwoordiger vanuit zijn of haar controlerende functie 
steeds aandacht heeft voor die uitvoeringsvraagstukken en die ook nadruk
kelijk aan de orde stelt in het parlementaire debat. Het mag dan soms een 
saaier parlementair debat zijn, ik denk wel dat het een parlementair debat is 
dat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit, ook van de wet
geving. Juist een parlementariër staat, als het goed is, met beide benen op de 
grond, met beide benen in de samenleving.

Dames en heren, met genoegen kijk ik dus nu uit naar deze nieuwe uit
gave van de parlementaire geschiedschrijving na 1945. Ik heb van één 
hoofdstuk kennis kunnen nemen en ik zal met die kennis ook met veel 
plezier de andere hoofdstukken gaan lezen. Nu al vraag ik me af wat over 
enkele tientallen jaren de Nijmeegse wetenschappers - en als het nog de
zelfde zijn, tegen die tijd dus diep gerimpeld -, hebben op te merken over dit 
kabinet. Eén tipje van de sluier kan ik wellicht daarbij oplichten. Ik heb het 
ministersambt niet gezocht, maar ik was er ook niet zo afkerig van als Rut
ten. U hebt het misschien ook al zelf gelezen, maar toen hij in augustus 
1948 van zijn secretaresse vernam dat er vanuit Den Haag was getelefo
neerd, met als waarschijnlijke achtergrond dat hij gezocht werd voor een 
ministerspost, was zijn reactie de volgende. Hij snelde naar huis en dook 
met zijn echtgenote en kinderen onder op Schiermonnikoog. Ik heb er van 
geleerd. Ik dacht: het heeft geen zin om je eraan te onttrekken, want het 
bleek ook toen tevergeefs te zijn. Na enkele dagen werd Rutten door recher
cheurs opgespoord en vertrok hij alsnog richting Binnenhof. Dank u!

Drs. P.B. van der Heiden (medewerker CPG): Geachte aanwezigen, excellen
tie, dames en heren. 'Bekend is dat het begripsvermogen van hen die een 
politieke vergadering bij wonen schommelt rond het peil van twaalfjarigen 
(...).’ Niet mijn woorden, maar die van de oud-minister van Onderwijs en 
Wetenschappen prof. dr. I.A. Diepenhorst, die van de vruchten van het Ne
derlandse onderwijs blijkbaar geen al te hoge pet op heeft. Zijn gram treft 
vooral de Mammoetwet, getuige zijn opmerking, na een Frans citaat: '(...) de 
staat van ons zozeer verbeterd voortgezet onderwijs dwingt mij tot een ver
taling (...).’
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Het zal dan ook niemand verbazen dat de ARP, de partij waartoe profes
sor Diepenhorst tot de vorming van het CDA behoorde, tegen de Mam
moetwet stemde. Het is plezierig voor de heer Diepenhorst dat hij geen ver
antwoordelijkheid droeg voor genoemde wet. Deze werd van kracht in 
1968, toen Diepenhorst het veld had geruimd voor de KVP'er Veringa.

De Mammoetwet vindt haar oorsprong in een kameruitspraak uit 1949. 
Een aantal Tweede-Kamerleden, van KVP en PvdA, maar óók van de ARP, 
zag in het gebrek aan samenhang van de onderwijswetgeving reden om de 
katholieke minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Theo Rut
ten, te verzoeken een 'wetenschappelijk verantwoord plan van onderwijs
voorzieningen' op te stellen. De Mammoetwet is dus het uiteindelijk ge
volg van niet alleen parlementaire bemoeienis, maar zelfs van parlemen
tair initiatief, hetwelk naar gelang ieders waardering van deze wet als ramp 
of zegen kan worden gekwalificeerd.

In de periode-Drees-Van Schaik zullen vooral de Nederlandse onderwij
zers de parlementaire bemoeienis met het onderwijsbeleid als een zegen 
hebben gezien. Minister Rutten weigerde namelijk herhaaldelijk op de sala- 
riswensen van het onderwijzersgilde in te gaan, hetgeen de Kamer even zo 
vaak tot actie bracht. De veelvuldige weigeringen van minister Rutten de
den ARP-kamerlid Roosjen denken aan 'het knorrend lid van onze veesta
pel, dat, wanneer je het aan zijn staart trekt, juist de andere kant heengaat'. 
Overigens zag de minister kans om een akkoord te sluiten op eenvijftiende 
deel van de aanvankelijke salariseisen. Een bedrag, dat door de Kamer eer
der te laag dan te hoog werd geacht. Dit in tegenstelling tot de waardering in 
sommige kringen voor het akkoord dat minister Ritzen recentelijk met de 
onderwijsbonden sloot.

Daarnaast kwalificeerde de Kamer eensgezind het beleid ten aanzien van 
de scholenbouw en van het onderwijzerstekort als onvoldoende, maar zij 
was niet bij machte de minister bij te sturen. Geen zegen, misschien ook 
geen ramp, maar in ieder geval geen effect van de parlementaire bemoeie
nis! In de overige items op het onderwijsterrein was de Kamer te verdeeld 
om een duidelijke invloed uit te oefenen. Confessioneel stond tegenover 
niet-confessioneel in een traditionele oprakeling van de schoolstrijd, zuide
lijke afgevaardigden stonden tegenover de rest in hun roep om de vestiging 
van een tweede technische hogeschool in het zuiden. Mijn gewaardeerde 
collega en co-auteur Van Griensven zal u straks duidelijk maken dat de Sta
ten-Generaal ook wat betreft het technisch onderwijs verdeeld waren. Is 
deze verdeeldheid een ramp of een zegen? In ieder geval maakte zij het 
Rutten gemakkelijk om zijn eigen beleid te voeren.

Maar terug naar wat in retrospectief als het gewichtigste item op het on
derwijsterrein in de kabinetsperiode-Drees-Van Schaik moet worden be
schouwd: de aanzet tot de Mammoetwetgeving, de motie-Peters-Van Sleen. 
Na deze motie leek het parlement zijn interesse in een nieuw onderwijs
plan snel verloren te hebben. In maart 1951 presenteerde de minister zijn 
plan-Rutten, maar zag dat door het parlement grotendeels genegeerd. Waar
schijnlijk was het ontbreken van bepalingen inzake de financiële gelijkstel
ling de oorzaak voor het parlementaire gebrek aan actie.
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Ruttens opvolger, Jo Cals, onderving de parlementaire kritiek door de fi
nanciële gelijkstelling door te trekken naar het voortgezet onderwijs. En 
passant regelde hij dit onderwijs, tot dan in een groot aantal afzonderlijke 
wetten ondergebracht, in één wet. Waar de psycholoog Rutten gedreven 
werd door de pedagogische en didactische tekortkomingen in een veranderd 
onderwijsbestel, werd de jurist Cals uitgedaagd door de voetangels en 
klemmen van onderwijswetgeving. De jurist bouwde een wettelijk stelsel 
op basis van de gewijzigde plannen van de psycholoog, overigens tegen de 
zin van de laatste. Uiteraard achtte deze de veranderingen geen verbeterin
gen.

De Wet op het voortgezet onderwijs werd, na een wordingsgeschiedenis 
van vele jaren, aangenomen met steun van de KVP en de oppositionele 
Partij van de Arbeid. De ARP stemde, hoewel zij in de regering zat, tegen 
het levenswerk van minister Cals. Merkwaardigerwijs zou juist een antire
volutionair minister van Onderwijs worden in het kabinet-Cals, en wel de 
hier aanwezige Diepenhorst. Dezelfde Diepenhorst die in zijn afscheidscol
lege als hoogleraar algemene staatsleer en parlementaire geschiedenis met 
instemming W.F. Hermans citeerde, waar deze schreef over 'de centenaren 
gestencild geouwehoer, die de universitaire instituten dagelijks uitbraken 
(...)'. Mogen wij er op hopen, dat de banden van de parlementaire geschie
denis, zoals uitgebracht door het CPG, naar vorm en inhoud niet onder deze 
kwalificatie vallen.

Dr. I.A. Diepenhorst (oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen): 
Mijnheer de voorzitter. Dat ik mij op dit ogenblik in een bijzonder aange
name positie bevind, zou ik niet graag durven beweren. Enkele dagen gele
den werd ik 's namiddags door een omroepvereniging gebeld met de vraag 
of ik mijn medewerking aan een uitzending wilde verlenen over politieke 
hervormingen in ons land. Men zou mij voor zes uur enig materiaal per 
auto brengen. Stipt één minuut voor zes werd ik er, opnieuw telefonisch, 
van op de hoogte gesteld dat een wijziging in het programma was aange
bracht. Ik stond te ver van het publieke leven dan dat ik een bijdrage van 
betekenis zou kunnen leveren. Naar vanzelf spreekt onderschreef ik dit 
oordeel ten volle, maar ik verkeer nu wel in onzekerheid of ik op dit ogen
blik niet verzocht word van het woord af te zien. Ik begrijp dat ik als oudste 
gewezen, - tot mijn eigen vreugde in leven zijnde - minister van onderwijs, 
niet de geringste aanspraak op uw clementie heb. Ik zou het wel jammer 
vinden wanneer men mij het woord onthield; ik luister, al is het tot dusver 
nooit opgevallen, graag naar mijzelf. Tevens liep ik waarschijnlijk de mij 
als nagenoeg van ouderdom verteerd 'senaatsrelikwie', anders gegunde, 
zeer welkome spirituele restauratie in deze Noenzaal mis.

Ook vanuit een tweede gezichtshoek beschouwd is mijn situatie precair. 
Als academicus, nader als langdurig professor, behoor ik tot de 'quarter edu- 
cated’, ben ik een tot vakidioot uitgegroeid zoogdier. Ik was langer dan een 
kwart eeuw lid van het parlement, waar naar beweerd wordt intelligentie 
geen rol speelt. In elk geval acht ik het oordeel van een criticus, dat de 
Tweede Kamer 'het toppunt van ellende' zou zijn, onjuist. Wat de Eerste
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Kamer betreft, een aantal jaren geleden had slechts 35% van de senatoren in 
Zweden meer dan lager onderwijs genoten. Onze huidige Eerste Kamer - uit 
eigen ervaring weet ik dat er vroeger heel verstandige mensen inzaten - 
oogst tegenwoordig nogal wat kritiek. Aan de geleidelijk verworven, nomi
naal hogere ontwikkelingsgraad der desbetreffende afgevaardigden zou ik 
dit niet durven toe te schrijven, er overigens geen argument tot studie- 
duurverkorting uit puttend.

Het medewerken aan de presentatie van een boek is voor mij, na enig 
nadenken, een genoegen. Dit nadenken hoorde er wel bij, samenhangend 
met aanvankelijk ervaren innerlijke aarzeling. Trad ik niet op als een soort 
standwerker, weliswaar ten behoeve van de publikatie bezorgd door een 
eerbiedwaardig centrum, maar toch... Zij is de zesde van een reeks, waarvan 
de prijs blijkens een recente aanbieding - ik zeg niet de waarde - steil daalde. 
Dan was er de vraag van dr. Johnson: Hoe weinig boeken zullen wij tot de 
laatse lettergreep lezen, terwijl hij ook te grote omvang afwees: aan een 
boek moest als eis zijn hanteerbaarheid worden gesteld. Ik zie nog niet dade
lijk studenten met het dikke nieuwkoopje van deze middag in een prop
volle dubbeldekker van de spoorwegen hun reis naar en van de hogeschool 
produktief maken; ze zullen, mede gelet op de aangekondigde toelagen-be- 
zuinigingen, een volgend weer goedkoper aanbod willen afwachten. Ook 
werd ik herinnerd aan de verzuchting van La Fontaine: 'Les longs ouvrages 
me font peur.' Ik vertaal met het oog op de huidige pretpakketten in ons 
onderwijs: 'Ik ben bang voor de lange werken.’ Eindelijk waren er het waar
schuwend woord van Joseph Conrad, dat vanuit een moreel gezichtspunt 
enkel boeken die over 'koken' handelen boven verdenking staan, en Chur- 
chills uitspraak dat men, als een nieuw boek verscheen, het best deed een 
oud boek te lezen.

Wat ik opsomde is niet doorslaggevend. Plinius de Jongere zei al: 'Geen 
boek is zo slecht of men kan er iets uit leren.’ Carlyle noemde de universi
teit een verzameling van boeken en de universiteit is, wat men ook bewe
ren moge, een achtbare instelling. De geschiedenis schijnt zich eindeloos te 
herhalen en laat zien hoe weinig er slaagt, hoe veel er mislukt. Toch doen 
zich niet enkel voor 'catastrofe en ruïne', bij eerste indruk krachtige en zelfs 
een tikje sensationele, zij het vertrouwde aanduidingen. Ik stip aan dat in 
de mij toebedeelde formulering van de titel voor deze bijdrage de woorden 
'ramp of zegen' slaande op de bemoeienis van het parlement met het on
derwijs nog alarmerender klinken en er schuilt misschien zelfs een ethisch 
addertje onder het gras. De vraagstelling is milder dan Da Costa's tweeslag 
over de boekdrukkunst luidde: 'Een stap ten hemel, een stap ter helle.' 
Goede en, meer nog, vitzuchtige verstaanders hebben slechts een half 
woord nodig. Omdat er op deze wereld veel ramp en weinig zegen wordt 
gevonden, meent bijna ieder te weten, welke richting ik zal inslaan. U zult 
echter merken hoe onvooringenomen ik mij tegenover een 'pluraal' ge
hoor vermag op te stellen, wanneer mij dit van pas komt.

Het omvangrijke stuk van de auteurs P.B. van der Heiden en P.G.T.W. 
van Griensven, dat de interactie tussen regering en parlement op het terrein 
van het onderwijs wil beschrijven in de jaren 1948 tot 1952, draagt de pak-
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kende titel: 'Rutten verwekt een mammoetje’. Aanstonds rijst het bezwaar 
dat de auteurs de boreling, in dit geval zelfs de jongste van een tweeling: te 
weten de nota over het technisch onderwijs uit januari 1951 - toen zat het 
ministerie-Drees-Van Schaik - en de nota over het voortgezet onderwijs uit 
juni 1951 - het eerste pure ministerie-Drees had het roer o ver genomen - 
onverzorgd achterlieten. Daar de volksvertegenwoordiging alle denkwerk 
en inspanning door minister en departement alsook nog indertijd door mi
nister G. Bolkenstein geleverd materiaal niet terstond had opgepikt, was dit 
voor de beide penvoerders een reden aan andere zaken meer ruimschoots 
aandacht te schenken. Zij gaven wel aan dat Ruttens opvolger Cals, die in 
1950 zo schielijk staatssecretaris werd dat hij als kamerlid niet aan een mai- 
den speech toekwam, naderhand zijn grote parlementaire verrichting - de 
ten jare 1962 aangenomen mammoetwet, waarin hij uiteraard veel eigen 
opvattingen neerlegde om ze in weerwil van een wankel gestel vol spirit te 
verdedigen - zich met meer dan één pluim - ik zeg het mild - van zijn voor
ganger had getooid. De tweede, echt waardevolle der beide genoemde nota's 
moest in een volgend deel van de reeks worden behandeld en op deze wijze 
is door de auteurs tot de door hen betreurde vergetelheid van dat 'meester
stuk' - zie p. 340 Ph. Kohnstamm - een eigen bijdrage geleverd, tenzij de be
lofte op p. 338 gedaan verwezenlijking krijgt.

In het algemeen blijft het beeld van Rutten enigszins vaag. Zijn oor
spronkelijkheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, zijn geldingsdrang, 
zijn tactische gaven, zijn behendig twee ijzers in het vuur houden en van 
twee walletjes eten, zijn voortdurende belangstelling en misschien wat au
tistische genegenheid voor anderen, het leeft in de onderwerpelijke tekst 
voor mijn gevoel te weinig. De schilder C. Willink heeft deze 'professorale 
excellentie' (zie p. 237) in zijn meestal wat bedekte, sterke wilskracht beter 
begrepen, tot uitdrukking brengend dat Rutten door zijn zelfstandige beoe
fening der wetenschap voor anderen dikwijls niet toegankelijke bronnen 
aanboorde. Ik heb wel de impressie dat dit portret te zeer accentueert de on
aandoenlijkheid van de door het episcopaat op het stuk der wilsvrijheid 
strak gehouden noviet-hoogleraar - alsook de zelfverzekerdheid van de po
litieke debutant, die geenszins aan de leiband van Romme of van Stokman 
of van befaamde in het kabinet zittende ambtgenoten wenste te lopen - Lief
tinck krijgt niet zijn bewilliging om het Mauritshuis van de hand te doen. 
Toch wint de artiest in diens geserreerde bezieling schilderend het van de 
geschiedschrijvers.

Dezen hebben zich overigens uitstekend van hun taak gekweten; zij zijn 
heel nauwgezet te werk gegaan. De lichtvoetige naamkeuze voor hun on- 
derwijshoofdstuk wordt voortgezet met een aantal prikkelende kopjes voor 
de diverse paragrafen: 'Een beestachtig voorbeeld', 'Het knorrend lid van 
onze veestapel', 'Het koekoeksei in het vinkennestje', 'Pepernoten op de 
boerderij'. Echter de vlag van de vermakelijkheid dekt niet steeds de lading. 
In het algemeen was het relaas met beknoptheid gebaat geweest. Daarnaast 
sprankelt het naar mijn smaak te weinig. Natuurlijk bestond aan imitatie 
van Godfried Bomans' gefantaseerde excellentie Pieter Bas, die van 1916 tot 
1920 het departement van onderwijs zou hebben beheerd, geen behoefte.
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Helaas worden wij nagenoeg onkundig gelaten wat Rutten nu precies over 
J.M. Peters en H. van Sleen, twee totaal uiteenlopende kamerleden, gedacht 
heeft en of hij goedsmoeds geregeld zich liet 'beschoolmeesteren' ten aan
zien van de ontknikking van de onderwijssalarissen: hij zou tenslotte te
genover tegenstribbelende ministers het geding in de kabinetsraad ten fa
veure van de belanghebbenden winnen. Ondertussen kan een mens niet te 
duidelijk zijn. De geoefende lichte kritiek beoogt niet te knabbelen aan de 
voortreffelijke arbeid die geleverd werd.

Nog een paar andere punten wil ik aansnijden. Rutten was gewoon, zon
der scherpslijperij een betrekkelijk vaste koers te varen, was voorstander, 
evenwel niet a tort et a travers, van het bijzonder onderwijs, wenste geen 
starre houding tegenover het openbaar onderwijs in te nemen en schuwde 
zeker niet betaalbare modernisering. Hoe hij over de afzonderlijke 'onder- 
wijsparlementariërs' oordeelde, blijkt ondertussen nergens. Het moet hem 
wel eens te ver zijn gegaan dat volksvertegenwoordigers zich opwierpen als 
erg eenzijdige pleiters ten behoeve van hun vertrouwde organisaties, van 
hun ter harte gaande takken van onderwijs en van door hen gerespecteerde 
universiteiten. Over deze dramatis personae blijft evenals over de be
windsman een sluier hangen. Nergens is er veel ontdekkends over C. Kleij- 
wegt, R.H. Woltjer, H.W. Tilanus, C.P.M. Romme, M. Gortzak, mevrouw A. 
Fortanier-de Wit aan te treffen; A.B. Roosjen, die later met de naamgeving 
'Mammoetwet' furore zou maken, krijgt nog de meeste kleur. Over de ou
ders, de besturen en, naar mijn mening buitengewoon teleurstellend, over 
de leerlingen, wordt in dit brede overzicht van de onderwijssituatie van 
1948-1951 een discreet stilzwijgen bewaard, een discretie welke ontbreekt in 
de passage: 'Dekte Gielen Rommes oorlogsverleden?’ Hier (p. 318) wordt, 
gelijk eerder bij de behandeling van de beheervorm der lagere school (p. 
392-394), ook de tijdgrens ruim overschreden.

Het zou verkeerd zijn van de schrijvers het bescheid op pas later in soms 
heftige vorm gerezen problemen te eisen. Er heerst heden politiek een ver
staanbaar onbehagen en een niet billijk, wijl te ongeremd, wantrouwen. 
Vandaag is het kabinet vrij machtig maar het kan zijn ambtenaren geen 
baas. Vandaag is het parlement zwak, want èn innerlijke verdeeldheid èn te 
geringe geestelijke toerusting verslappen de band met de dikwijls saai bena
derde kiezers. Van 1948 tot 1952 heerste er een besef dat het in ons land ge
neraal beschouwd beter ging; er bestond gerede waardering, ofschoon men 
deze niet moet overdrijven, èn voor bewindslieden èn voor leden van de 
Staten-Generaal. Wij hebben in Nederland doorgaans tamelijk felle tegen
stellingen alsmede diepgaande onderlinge verwijdering gekend, zonder dat 
ons volk aan cynisch kankeren bezweek. Dit geldt met name voor de hier 
besproken parlementaire episode. Ik wijs er op dat zij die thans het orgel 
trappen, die aan de touwtjes trekken, tijdelijk aan eerbiedwekkendheid, aan 
overwicht hebben ingeboet, vanwege vervreemding welke tussen hen en 
hun aanhang zich voordeed. Ontstemming is gerezen over gebrekkige be
heersing van zich als een olievlek uitbreidende bureaucratie. Ergernis ont
stond over soms veertig stadia tellende bestuurlijke procedures en over ja
ren zich voortslepende rechtszaken. Ook gingen spijt en jaloersheid knagen
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in verband met maatschappelijke kansloosheid bij ondergeschikten die zich 
uitgerangeerd achtten, bij hen die geen werk meer vonden of nooit werk 
gekregen hadden. Nopen deze hedendaagse tragische 'kommer en kwel' tot 
een posthume veroordeling van het onderwijsbeleid door de overheid ge
voerd in 1948 en onmiddellijk volgende jaren als 'ramp'? Het antwoord 
luidt ontkennend. Er werden niet enkel passen op de plaats gemaakt. Met 
krappe middelen heeft men de achterstand pogen in te lopen, behoeften 
trachten op te vangen, nieuwe bezinning mogelijk gemaakt, zulks in weer
wil van schrijnende ontoereikendheid. Uit égards voor de hier presente 
minister rond ik af in het Engels, de zegswijze bezigend van 'a blessing in 
disguise', van - ik blijf begrijpelijk - 'een zegen in vermomming'. Er zijn be
wust wegen naar de toekomst leidend, open gehouden.

Dr. J.W. van Hulst (oud-lid van de Eerste Kamer): Volgens onze grondwet is 
de regering de eerst verantwoordelijke voor het onderwijs. In onze demo
cratie roept de regering niet het parlement ter verantwoording, maar het 
parlement wel de regering. Vanuit het parlement kan de vraag dus luiden: 
de bemoeienis van de regering met het onderwijs: ramp of zegen? De tegen
stelling van 'zegen' is echter niet 'ramp', maar 'vloek'. Ik heb er begrip voor 
dat men deze tegenstelling niet heeft aangedurfd.

De ministers en staatssecretarissen van 0(K )W  die ik in een kwart eeuw 
als senator (1956-1981) heb meegemaakt, waren zonder één uitzondering 
hardwerkende, integere mensen, al kan ik mij moeilijk aan de indruk ont
trekken dat enkelen tevergeefs gestreden hebben tegen de zondige begeerte 
om de Thorbecke van de onderwijs-wetgeving te worden. Ik heb voorts tal
rijke hoogleraren meegemaakt die minister of staatssecretaris werden, ook 
bij O. en W. Na hun ministerschap werden ze vrijwel zonder uitzondering 
bankdirecteur, vertegenwoordiger van de EG in Japan, burgemeester, lid 
van de Raad van State, Commissaris der Koningin, enz. Een vraag om over 
na te denken: waarom keerde vrijwel niemand terug naar het onderwijs?

Ik bepaal mij tot de Mammoetwet. De benaming is afkomstig van mr. 
A.B. Roosjen, lid van de Tweede Kamer voor de ARP. Vóór de parlemen
taire behandeling bevatte een aparte knipselkrant een paar duizend over
wegend negatieve artikelen over het onderwerp. In de Tweede Kamer mas
seerde Kleijwegt zijn PvdA-fractie, die in de oppositie was, zodanig, dat ze 
en bloc voorstemde. Hij voorzag dat Cals een toekomstig minister-president 
was met socialisten in zijn kabinet; dat kwam feilloos uit. In de Eerste Ka
mer: alle PvdA'ers vóór, al ontging het vrijwel iedereen, dat prof. Mazure 
tijdens de stemming in de koffiekamer bleef zitten. Toen dus in 1963 het 
ontwerp tot wet verheven?/gedegradeerd? was, begon de miljoenen ver
slindende vijfjarige voorbereiding.

Momenteel zijn er 64 door het Rijk gesubsidieerde schoolbegeleidings
diensten plus drie dure pedagogische centra. Maar drie jaar na de invoering 
van de Mammoetwet lees ik in de Memorie van Toelichting:

'(...) in toenemende mate wordt getwijfeld aan de doeltreffend
heid van de in 1968 in werking getreden wet op het voortgezet
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onderwijs.’ (MvT, Wet herstructurering wetenschappelijk onder
wijs, p. 5).

Het VGLO ging de vernieling in; het touwtrekken om een één-, twee-, of 
driejarige brugklas en middenschool verhitte de gemoederen; het 'opstaan 
tegen het zittenblijven' bleek één grote desillusie; haalde eerst ongeveer 
25% van de leerlingen in vijf jaar het HBS-diploma, het percentage dat feil
loos de zes jaar VWO doorloopt, blijft teleurstellend. Wie nu van MAVO 
via HAVO naar VWO gaat, verspeelt zonder zitten blijven drie jaar in ver
gelijking met de vroegere weg via MULO naar HBS. Vraag niet wat dit alles 
kost.

Verslag Onderwijsinspectie 1991: Van de honderd HAVO-4 leerlingen ha
len 56 binnen de gestelde tijd het diploma; de Inspectie spreekt van een 
stuwmeer van HAVO-4; ze scoren slecht in Frans, Duits, wis- en natuur
kunde, economie. Vraag wederom niet wat dit alles kost. In het Hoger Be
roepsonderwijs haalt slechts de helft met HAVO-diploma binnen de ge
stelde tijd de propedeuse.

De universiteit kampt met studenten met een meervoudig deficiënte 
vooropleiding. Ik maakte het zelf mee dat een student weigerde een Engels 
boek te bestuderen. Door de Faculteitsraad (Wet-Veringa) werd hij in het ge
lijk gesteld. Studenten die het desondanks aan hun faculteit niet redden, 
vluchten in alternatieve studierichtingen, niet vragend naar het maat
schappelijk perspectief. De WW is er goed voor.

De situatie wordt nog verergerd doordat het colloquium doctum tot een 
farce is geworden. Nog onlangs verzekerde een rector van een groot lyceum 
mij dat hij momenteel worstelde met 156 verschillende vakkenpaketten. Er 
ontstaat een concurrentiestrijd onder de docenten van het Voortgezet On
derwijs om de gunst van de leerlingen ten aanzien van de keuzevakken; 
het is voor de docenten een kwestie van bestaanszekerheid. De strijd tegen 
het absenteïsme bij niet-verplichte vakken hebben de meeste rectoren al 
lang opgegeven.

Dat de PABO jongelui kon toelaten zonder wiskunde als keuzevak, heeft 
zich veelvoudig gewroken. Wellicht is de PABO door de diepste crisis heen, 
waarbij de afgestudeerden precies wisten hoe ze die vakken moesten on
derwijzen, die ze zelf nog moesten leren.

Stelling uit een recent (1992) Nijmeegs proefschrift:
'De zaligheid van een schooltijd, waarin de serene kinderziel ge
vrijwaard blijft van "kwellingen" als jaartallen, hoofdrekenen, to
pografie en grammatica, wordt de rest van het leven duur be
taald.' (Brigitte L.M. Bauer)

Voeg hier nog aan toe, dat de opleiding voor MO-akten, die langer dan 
een eeuw haar bestaansrecht bewezen heeft, geliquideerd werd; een heilloze, 
onsociale daad. De daarvoor in de plaats gekomen lerarenopleiding heeft 
nog steeds geen voldoende effect.

Dit alles heeft miljarden verslonden. Voor het strikt noodzakelijke blijkt 
er te weinig geld te zijn. En de bonden briesen ten onrechte tegen alle be
windslieden. Op 26 september 1992 schreef het bestuur van de Katholieke 
Onderwijzersvereniging: 'Deze bewindslieden presenteren een stunt, die na
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1945 niet eerder door een bewindsduo is uitgehaald.' Genoemd bestuur 
vraagt aan de Tweede Kamer om een rampenplan. Inderdaad: Wat is onder
wijs ons waard? Maar de schrijver van het boek met deze titel (prof. dr. ir. 
J.M.M. Ritzen) concludeert 'dat de maatschappelijke ongelijkheid middels 
het onderwijs moeilijk te bestrijden is'. Maar dit was blijkens de mondelin
ge behandeling in beide Kamers een der doelstellingen van de Mammoet
wet! De bestrijding van de maatschappelijke ongelijkheid.

Als de bewindslieden opnieuw een pleidooi voeren voor normen en 
waarden, dan staat onmiddelijk de Utrechtse hoogleraar Jan Imelman op 
om te zeggen dat zij niet weten waarover zij spreken (Pedagogisch Tijd
schrift 1992).

Toen Deetman aantrad bij O. en W. bedroeg zijn begroting bijna ƒ23,5 
miljard (1982). Toen hij heenging in 1989 was zijn begroting met meer dan 
ƒ5 miljard gestegen. Toch werd hij als de minister van bezuinigingen de ge
schiedenis ingeschreven. En toen Ritzen aantrad, werd hem door de kiezers 
van zijn partij voorgehouden dat hij met het schijntje van 28 duizendmil- 
joen onmogelijk genoegen mocht nemen. We wachten af. [Deetman was 
minister van 29 mei 1982 tot 15 september 1990. Toen hij aantrad bedroeg de 
begroting 23.284.456.000. Deze liep in zeven jaar op (15 september 1989) tot 
28.327.990.000].

De bemoeienissen van het parlement of van de regering met het onder
wijs: ramp of zegen? Laten we èn de ramp èn de zegen maar fifty-fifty over 
beide verdelen voor wat betreft de Mammoetwet en haar gevolgen. Het is 
mogelijk dat enkelen na mijn toespraak op spelden zitten. Daarom voeg ik 
aan de klassieke slotformule 'ik heb gezegd' nog vijf woorden toe: 'Maar 
nog lang niet alles.'

Drs. P.G.T.W. van Griensven (medewerker CPG): Wist u, geachte aanwezi
gen, exellentie, dames en heren, dat Nederland vies is van industrie! Dit be
toogde althans minister van Economische Zaken Andriessen enkele maan
den geleden bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting Belangen
behartiging Bedrijfsleven. De minister hekelde in zijn toespraak de weerzin 
die in Nederland, meer dan elders in Europa, zou bestaan tegen technisch 
onderwijs, industriële bedrijvigheid en fabrieksarbeid. Hij adviseerde ou
ders hun kinderen niet naar de universiteit van Tilburg te sturen voor een 
economische opleiding, maar naar de Technische Universiteit in Eindho
ven, want, aldus de minister, 'anders hebben die uit Tilburg straks niets 
meer te managen, want dan is er geen industrie meer'. Ik moest bij het le
zen van dit bericht denken aan oud-minister van Economische Zaken Van 
den Brink en zijn eerste Industrialisatienota. Ook Van den Brink zei al, in 
wat andere bewoordingen, dat Nederland vies was van de industrie, dat de 
blauwe overall veel minder in aanzien stond dan het witte boord.

Tegenwoordig verschijnen op de beeldbuis regelmatig Postbus 51-spotjes 
om jongeren te bewegen 'exact te kiezen'. Op de posters van de campagne 
'Vrouwen gezocht voor "mannenwerk"' meldt een fris meisje vol trots lie
ver beton te mixen dan slagroom en een sexegenote beweert liever ijzer te 
vlechten dan haar haar. Dergelijke propaganda is in zekere zin niet nieuw.
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In 1950 verspreidde het ministerie van Onderwijs al posters van fris ge
knipte knapen met brandschone blauwe overalls onder de slogan 'Wat 
moet hij worden? Laat hem een vak leren!' Door middel van brochures 
probeerde men het imago van het nijverheidsonderwijs op te poetsen. Ik ci
teer: 'Men moet zich van een technische school vooral geen verkeerde 
voorstelling maken: het zijn heus geen stoffige werkplaatsen in een achter- 
afstraatje, neen, veelal zijn het keurige schoolgebouwen, modern van opzet, 
met veel ruimte.' En bij de foto's: 'Het moet U opvallen met hoeveel ani
mo de jongens bezig zijn; hoezeer uit hun houding blijkt, dat ze met ernst 
en toewijding zich erop toeleggen, een meester te worden in het vak hun
ner keuze.’

De afstemming van het onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven is 
een moeilijk probleem waarvoor nog steeds geen echte oplossing gevonden 
is. Welke initiatieven er vanuit de politiek in de loop der jaren zijn onder
nomen om tot een betere afstemming te komen valt moeilijk te overzien 
en ik waag me dan ook niet aan een oordeel over de bemoeienis van het 
parlement met het onderwijs op dit punt. Ik wil u slechts één voorbeeld ge
ven van een initiatief van oud-minister van Onderwijs Rutten en de reactie 
daarop van het parlement. Minister Rutten meende door voorbereidende 
klassen aan de nijverheidsscholen toe te voegen een oplossing te bieden 
voor de aansluitingsproblemen tussen lager onderwijs en nijverheidson
derwijs. Bovendien zouden de voorbereidende klassen de aantrekkings
kracht van het nijverheidsonderwijs vergroten en daarmee een positieve 
bijdrage leveren aan de alom gepropageerde industrialisatie.

In de Tweede Kamer gaf Ruttens voorstel aanleiding tot flinke kritiek. 
Terpstra, oud-minister van Onderwijs en ARP-Tweede-Kamerlid zei onder 
meer: 'Men onthoude toch het zó jonge kind met zijn rijke en levendige 
fantasie zijn jeugd niet door het, met een beroep op de zo nodige industria
lisatie, op twaalfjarige leeftijd reeds het voorportaal van de fabriek in te 
drijven.' Van Sleen, PvdA-kamerlid, zag door het plan van de minister 
vooral zijn ideaal van een, wat hij noemde, 'maatschappijschool', bedreigd. 
Die maatschappijschool was een soort voorloper van het idee van 'midden
school' en 'basisvorming'. U ziet: in al die jaren is er toch ook weer niet zó 
veel veranderd. In de motie-Peters-Van Sleen, waarover mijn collega Van 
der Heiden zojuist ook heeft gesproken, gaf de Kamer uiting aan haar onge
noegen met het voornemen van Rutten.

In de Eerste Kamer zien we een geheel ander beeld. Men was vol lof over 
het initiatief van Rutten. De senatoren wezen op het grote belang van de 
voorbereidende klassen voor industrialiserend Nederland. Hoe meer voor
bereidende klassen, hoe liever het de Eerste Kamer was, en dit gaf zij dan 
ook te kennen in een motie-Cramer. Rutten zag zich derhalve geconfron
teerd met twee tegengestelde moties en... De afloop van dit alles moet ik u 
helaas onthouden. Collega Clerx heeft mij om verkoop-technische redenen 
afgeraden nog meer uit het boek prijs te geven. Voor een vriendelijke prijs 
is band B zodadelijk achter in de zaal te verkrijgen.

Kunnen we uit dit voorbeeld concluderen dat de bemoeienis van het par
lement een ramp betekende voor het onderwijs, en daarmee ook indirect
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voor het bedrijfsleven, omdat de beide kamers een verschillende richting 
aanwezen? Ik meen van niet. De tegengestelde reacties van Eerste en 
Tweede Kamer waren goeddeels een gevolg van de verschillende samen
stelling. In de Tweede Kamer domineerden de lager-onderwijsspecialisten, 
terwijl in de Eerste Kamer senatoren aan het woord kwamen met relaties in 
het bedrijfsleven en het nijverheidsonderwijs.

Staat u mij tenslotte toe een gedeelte van de conclusie uit band B te cite
ren: ’ln het onderwijs is er sprake van een perpetuum mobile met steeds te
rugkerende elementen: onderwijs dat recht moet doen aan de normen en 
waarden van de ouders, dat tevens een bijdrage levert aan de verwezenlij
king van de sociaal-economische doelstellingen van een steeds complexer 
samenleving, dat tegelijkertijd aansluit bij de mogelijkheden en belevings
wereld van het kind zodat het zich optimaal ontplooien kan en dat boven
dien 'betaalbaar' moet zijn, hetgeen een kwestie van politieke keuzes is.’ De 
volgende spreker, prof. Rutten, voor alle duidelijkheid de zoon van de door 
ons beschreven minister van Onderwijs, heeft onder andere in zijn bekende 
nieuwjaarsartikelen, meerdere malen zijn licht laten schijnen over het be
lang van goed onderwijs voor de economische ontwikkeling en gepleit 
voor een betere afstemming van het onderwijs op de behoeften van het be
drijfsleven. Zo hield ook hij het perpetuum mobile in beweging, want dat 
het onderwijs zich beweegt rond de politiek, wist Galilei al. Inmiddels is dat 
geen ketterij meer.

Dr. F.W. Rutten (voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Eco
nomische Zaken): Dames en heren, anders dan mijn vader en andere spre
kers ben ik geen onderwijsdeskundige. Ik pretendeer dan ook geen sluitend 
betoog maar ik maak alleen een paar verspreide opmerkingen, die ik overi
gens niet wil beperken tot de jaren 1948-1951.

Als ik afga op mijn herinnering aan de jaren rond 1950, is er een zekere 
discrepantie tussen de onderwerpen die mijn vader als minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen boeiden en de zaken die blijkens dit 
fraaie boek in het parlement de meeste aandacht kregen. Het parlement 
praatte veel over salarissen, schoolgebouwen en geld. Mijn vader had in die 
tijd natuurlijk ook veel zorgen om op onderwijs de financiële touwtjes aan 
elkaar te knopen. Hij heeft daar de nodige gesprekken met Lieftinck over ge
voerd. Zoals minister Ritzen al vertelde, zei Lieftinck op een zeker moment 
dat het Mauritshuis met zijn kostbare inboedel maar moest worden ver
kocht. Voor goed begrip: de musea vielen toen nog onder het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mijn vader is, zoals iedereen 
kan weten, op die suggestie niet ingegaan. Hij worstelde wel met de dubbele 
verantwoordelijkheid, de zorg voor de onderwijsgelden en als kabinetslid 
mede de zorg voor de staatsfinanciën. Ik geloof niet dat hij een zacht ei was, 
hij vocht voor zijn deelbelang, maar tegelijkertijd nam hij de sanering van 
het totaal van de openbare financiën zeer serieus. In de afgelopen decennia 
zijn er heel wat ministers geweest die de gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid niet sterk voelden. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën ge
derailleerd en mede daardoor verloopt de sanering in de afgelopen tien jaar
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tot op heden zo moeizaam. Het is dan ook geen wonder dat onder deskun
digen op het gebied van de openbare financiën steeds meer stemmen op
gaan om de individuele ministeriële verantwoordelijkheid terug te drin
gen. Dat krijg je als ministers hun dubbele verantwoordelijkheid niet goed 
beleven.

Naast de financiën was voor mijn vader het belangrijkste aandachtspunt 
inhoudelijk het onderwijs up to date te brengen. Hij had daarbij, zo is al 
gememoreerd, speciale aandacht voor het beroepsonderwijs, mede in relatie 
tot het herindustrialisatiebeleid van zijn collega Van den Brink. Ook hierin 
kwam tot uiting dat mijn vader de onderwijsprovincie niet met oogkleppen 
bestierde maar het onderwijs een waardevolle plaats in de economie en in 
het maatschappelijk bestel trachtte te geven. Van speciaal belang was, zoals 
al is gezegd, het onderwijshervormingsplan-'Rutten' dat de basis legde voor 
de Mammoetwet, die onder zijn opvolger Cals tot stand kwam. Mijn vader 
was later niet erg gelukkig met de uiteindelijke inhoud van de Mammoet
wet. Ik weet niet of hij voor de zwakke punten in die wet vooral zijn op
volger dan wel het parlement verantwoordelijk achtte. Als ik een eigen 
opinie in zeer algemene termen mag geven over hervorming en innovatie 
van het onderwijs, dan dunkt mij dat zowel de minister als het parlement 
terughoudend moet zijn. De vernieuwing moet mijns inziens in hoofdzaak 
groeien in het onderwijsveld. O & W moet daartoe als wetgever en finan
cier een gunstig klimaat scheppen, maar dit is heel iets anders dan de aan
passing aan nieuwe tijden en behoeften van bovenaf te dirigeren en af te 
dwingen. Onderwijs en Wetenschappen moet noodzakelijke aanpassingen 
natuurlijk niet remmen of blokkeren. Een slecht voorbeeld betreft de exa
meneisen voor het vak economie, dat is mijn vak, het vak economie in het 
middelbaar onderwijs. Die exameneisen zijn jarenlang niet aangepast ten 
opzichte van de stand in 1973. Jarenlang hebben middelbare-schoolleerlin- 
gen zich het zogenaamde Keynesiaanse model met bijbehorende sommen 
en grafieken in moeten prenten. Het Keynesiaanse model is niet onzinnig 
maar wel eenzijdig, en in zijn eenzijdigheid verwarrend en misleidend. 
Vorig jaar was het Keynesiaanse model, onveranderd sinds 1973, een be
langrijke brok van de verplichte stof. Ik weet niet wat de allerlaatste stand is. 
Als de exameneisen nog altijd niet zijn gemoderniseerd zou ik professor 
Ritzen willen vragen daar eens naar te laten kijken.

Een ander uiterste is wanneer de wetgever, onder politieke pressie, on
rijpe veranderingen in het onderwijsbestel forceert. Daarmee geef ik een 
klein stukje antwoord op het thema 'de bemoeienis van het parlement met 
het onderwijs, ramp of zegen?’. Mijn niet-representatieve voorbeeld is de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming, de WUB, die rond 1970 tot stand is 
gekomen en die de bestuursstructuur van de universiteiten ernstig heeft 
geschaad. Mijn vader heeft als hoogleraar van die wet gelukkig bijna geen 
last meer gehad. Ten tijde van de voorbereiding van de WUB was ik als 
jong hoogleraar secretaris van de senaat in Rotterdam. En die senaat was in 
meerderheid tegen die wet, maar koos een coöperatieve opstelling toen het 
parlement besloten had. Ik werd fractieleider van de grootste fractie in de 
universiteitsraad om er nog het beste van te maken. Ondanks onze coöpera-
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tieve opstelling ging het bestuurlijk model steeds meer haperen. Dat gold 
ook voor andere universiteiten en voor faculteiten. Aangezien mijn hoofd
functie enkele jaren later elders kwam te liggen en ik nadien slechts part
time hoogleraar was, was ik lange tijd niet persoonlijk bij de bestuurlijke 
perikelen betrokken. Ik heb ze wel van een afstand gevolgd. In redelijkheid 
kan er mijns inziens geen twijfel over bestaan dat deze wet, naast andere 
factoren (zoals de massificatie, de starre arbeidsverhoudingen en het slinken 
van de financiële middelen) belangrijk heeft bijgedragen tot de verre van 
florissante staat waarin vele universiteiten en faculteiten thans verkeren. 
Op een aantal plaatsen is het universitaire verval niet om aan te zien. Het is 
mijns inziens niet verantwoord universiteiten en faculteiten die welhaast 
onbestuurbaar zijn geworden aan hun lot over te laten.

Mijn analyse berust op uitvoerige kennis van de historische ontwikke
lingen. Daartoe behoort ook kennis van de werkwijze van de faculteit waar 
mijn vader bijna veertig jaar hoogleraar is geweest. Mijn diagnose wijkt wat 
af van de opvattingen die vele universitaire bestuurders naar voren bren
gen. De knelpunten liggen volgens hen niet zozeer bij de bestuursstructuur. 
Die uitingen kunnen een vertekening bevatten omdat de betrokken be
stuurders niet graag het moeizaam functioneren erkennen en ook niet via 
publieke uitlatingen in conflict met de universiteitsraad of soortgelijke ra
den willen komen. Bovendien kan het zijn dat een deel van de huidige ge
neratie bestuurders niet beter meer weet. Weinigen beschikken over de ge
cumuleerde hoogleraarservaring van ongeveer 65 jaar van mijn vader en 
mij. Een academische oplossing om de wetgever de schade die hij aan de 
universiteiten heeft berokkend ongedaan te laten maken zou zijn de oude 
bestuursstructuur in ere te herstellen. Dat is echter niet haalbaar en ook niet 
goed uitvoerbaar, gelet op de desintegratie die bij vele universiteiten en fa
culteiten inmiddels is opgetreden. Mij lijkt dat dikke rapporten en conferen
ties van betrokkenen ook weinig beloven. Een beperkt aantal casestudies 
kan in de huidige situatie wellicht het beste richting geven. Op vele plaatsen 
zijn thans visitatiecommissies aan het werk. Het is echter niet steeds duide
lijk wat er moet gebeuren als het oordeel van de visitatiecommissie op 
goede gronden negatief uitvalt. Het zou dan denkbaar zijn een 'turn a- 
round'-team van wetenschappers en bestuurders, los van gedemocratiseer
de structuren, aan het werk te zetten om orde op zaken te stellen en de 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek weer op peil te brengen. Vooral een 
beter, meer relevant onderwijs voor de grote aantallen studenten is mijns 
inziens van belang. De ervaring bij een aantal van zulke casestudies zou de 
richtinggever kunnen zijn voor een breder beleid dat onze universiteiten 
helpt te revitaliseren om vervolgens hun zelfstandigheid ten volle tot haar 
recht te laten komen. Die zelfstandigheid zou op termijn mijns inziens nog 
beduidend verder kunnen gaan dan onlangs is vastgesteld. Een model met 
grote differentiatie in relatie tot de veelsoortige behoeften van de arbeids
markt en de uiteenlopende begaafdheden van de studenten lijkt mij aange
wezen. Daarin is op den duur mijns inziens ook plaats voor welhaast gepri
vatiseerde universiteiten.
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Ik kom tot mijn slotopmerking. Mij dunkt dat de auteurs een zware op
gave hebben weten te vervullen. Toevalligerwijs heb ik de afgelopen maan
den zelf ervaring opgedaan met verwant werk toen ik een bundel samen
stelde op basis van eerdere artikelen en notities van mijn hand over econo
mische politiek. Het kost veel bloed, zweet en tranen om hoofd- en bijzaken 
in het vele materiaal te onderscheiden, een eerlijk representatief beeld te ge
ven, niet te veel te herhalen en ga zo maar door. Zoals ik bij het begin al zei, 
ben ik niet bij uitstek geschikt om te beoordelen of deze geschiedschrijvers 
in alle opzichten de juiste balans hebben weten te vinden. Zoals gezegd 
wijkt het beeld dat zich in het geheugen van de jongen van vijftien jaar des
tijds heeft gevormd wel wat af van dit stuk parlementaire geschiedenis. 
Maar ons ouderlijk huis was tenslotte ook niet het parlement. Ik ben over
tuigd van de bekwaamheid, de inzet en de integriteit van de auteurs. Ik 
complimenteer hen van harte met dit omvangrijke werk.
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