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In memoriam Nell Ginjaar-Maas (1931-2012)

Jan Franssen

Zij was Kamerlid, ik medewerker van de Tweede Kamerfractie; zij was staatssecretaris van 
Onderwijs, ik lid van de Tweede Kamer, en uiteindelijk waren we beiden collega’s in de Kamer. 
Zeventien jaar lang hebben we samen opgetrokken om een liberale onderwijspolitiek gezicht 
te geven. Dat ging heus niet altijd van een leien dakje. Zeker in de tijd van de kabinetten-
Lubbers i en -Lubbers ii botsten we soms heftig bij het moeten sluiten van compromissen. 
Het ongemak op zulke momenten verdween vrijwel steeds snel, omdat we het eigenlijk samen 
zo eens waren over de richting waarin het Nederlandse onderwijs zich zou moeten bewegen: 
voortdurend werken aan gelijke kansen voor eenieder, met bijzondere aandacht voor achter-
gebleven groepen.

Nell Ginjaar heeft een prachtige staat van dienst opgebouwd. Als oud-lerares scheikunde 
heeft ze onderwijspolitieke vraagstukken altijd sterk door de bril van de onderwijsgevenden 
en de leerlingen bekeken. Ze kende het onderwijs van haver tot gort. Haar naam zal voor altijd 
verbonden blijven aan de fundamentele vernieuwing van het beroepsonderwijs, de herinrich-

Staatssecretaris Ginjaar-Maas (vvd) bij de start van de actie ‘Kies Exact’, 12 maart 1987. De actie was 

bedoeld om meisjes te bewegen exacte vakken op te nemen in hun studiepakket

[anp – Dick Koersen]
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ting van de tweede fase van het voortgezet onderwijs, de onderwijskansen voor meisjes en de 
aandacht voor de exacte vakken.

Ze was een vakvrouw met ideeën en idealen. Ze wist wat ze wilde. Met de bureaucratie had 
ze weinig op en ze hield niet van mensen met dubbele agenda’s. Ze haatte de onvermijdelijke 
staatssecretariële ‘tassen’ die ze elke dag meekreeg. Veel liever was ze in het land, in de praktijk 
om te horen en voelen wat er leefde en om uit te leggen wat ze wilde. Stad en land trok ze door 
om mensen te steunen en om ideeën op te doen en te spreken over de vraag of het anders 
moest of hoe het beter zou kunnen.

De brieven die ze kreeg, werden altijd beantwoord. Ze wist overal binnen te komen met 
haar ontwapenende persoonlijkheid, haar soms daverende lach, haar hoofd dat op menig 
schouder werd gelegd en haar onafscheidelijke sigaret.

Nell is in haar slaap overleden; anders had ze niet gewild. Geen afhankelijk makend ziek-
bed. Dat paste in het geheel niet bij haar. Ze is actief geweest tot het einde en apetrots was 
ze overgrootmoeder te zijn geworden, want – hoewel een vrouw met een zware baan en de 
echtgenote van een even veeleisend en succesvol minister – was haar gezin de basis waar ze 
steeds op terugviel.

Ik heb heel veel dierbare en dankbare herinneringen aan Nell Ginjaar, van wie ik veel 
heb geleerd in zoveel jaren samen vechten voor beter onderwijs. Zij heeft de rust meer dan 
verdiend.
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