
Vaststelling hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en 

Staatssecretaris Höppener 
een stijging te zien in vergelijking met 1956, toen de beste
dingsbeperking nog niet speelde, en deze bedragen zijn nog 
altijd veel hoger dan in de voorgaande jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de suggestie van de geachte 
afgevaardigde de heer Willems inzake de marktbeurzen voor 
de verkoop van voorwerpen van beeldende kunst wil ik gaarne 
deskundig advies inwinnen. De geachte afgevaardigde heeft 
verwezen naar de antiekbeurs en ik geloof, deze beurs beziende, 
dat er een aantrekkelijk idee inzit. Zoals ik intussen zeide, wil 
ik hierover gaarne deskundig advies inwinnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat ik hiermede tevens de 
geachte afgevaardigde de heer Berkhouwer, die eveneens over 
het kopen door particulieren heeft gesproken, heb beantwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de film zou ik nog lang kunnen 
spreken. Er zijn verschillende gegevens over verstrekt in de 
Memorie van Antwoord. Ik geloof, dat ik — ook ter wille van 
de tijdsbesparing — zou kunnen meegaan, misschien niet met 
de vergelijking, maar toch wel met de gedachte van de geachte 
afgevaardigde de heer Verhoeven: men moet een kip niet 
storen, als zij op een ei broedt. Ik wil in het midden laten de 
kwalificatie: vuil ei, leeg ei of wat het moge zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is wellicht beter, dat wij deze 
zaak even met rust laten en dat wij ons ook niet te zeer moeten 
begeven in de kwestie van de kritieken, waarvan zich, zoals de 
geachte afgevaardigde weet, al diverse critici hebben gedistan
tieerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het Holland-Festival betreft, 
waarover de geachte afgevaardigde de heer Verhoeven ook 
heeft gesproken, ik geloof, dat de tienjarige werkzaamheid van 
het Holland-Festival aantoont, dat dit festival reden van bestaan 
heeft. Het programma dient natuurlijk een aantal manifestaties 
te bevatten, welke op een zéér behoorlijk niveau staan; ik 
geloof, dat men kan zeggen: op internationaal niveau, maar dat 
is, naar ik geloof, allerminst onverenigbaar met een netwerk 
van nationale prestaties over het gehele land. Ik geloof niet, 
dat het een het ander behoeft uit te sluiten. Men zal een juiste 
dosering moeten zoeken. Intussen moet men zeker hieraan 
de nodige allure geven. Ik geloof, dat men deze gehele zaak 
ook met de andere grote subsidiegevers — het Rijk subsidieert 
immers niet alleen — terdege zal dienen te bezien. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij zeer, dat ik toch nog 
vrij veel tijd van de Kamer moet vragen. Ik tracht snel te ant
woorden, zij het dat ik daardoor niet al datgene, wat de ge
achte afgevaardigden naar voren hebben gebracht, volkomen 
tot zijn recht kan doen komen. 

Ik heb nog te behandelen de afdeling Oudheidkunde en 
Natuurbescherming, waarover ik ten slotte nog enkele op
merkingen zou willen maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de kwestie van de restauraties 
betreft, inderdaad zijn de bedragen, welke voor restauraties 
nodig zijn, zeer groot. Er was en er is nog steeds achterstand. 
De bezwaren tegen de te geringe armslag, welke er is, zijn mij 
uit het hart gegrepen. Ik hoop, dat de voor de restauratie van 
monumenten beschikbare bedragen spoedig zullen kunnen 
worden verhoogd.. Ten aanzien van de restauratie en de be
stemming van het kerkje van Middelbeers, waarover de ge
achte afgevaardigde de heer Willems heeft gesproken, wordt 
overleg gepleegd met de bisschoppelijke bouwinstanties. Ik 
hoop, dat dit binnen afzienbare tijd tot resultaat zal voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan de suggestie om in overleg te 
treden met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
omtrent tewerkstelling van arbeidskrachten via de Dienst Aan
vullende Cultuurtechnische Werken, voor zover het werklieden 
betreft, wil ik gaarne gevolg geven, maar ik wil wel opmerken, 
dat niet alle bouwvakarbeiders geschikt zijn voor dit soort 
werk. 

Van de mededelingen van de geachte afgevaardigde de heer 
Verhoeven omtrent de basiliek te Oudenbosch heb ik met be
langstelling kennis genomen. 

Het is misschien het verstandigst, dat ik ten aanzien van de 
kwestie van de orgelzakencommissie persoonlijk contact met 
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de geachte afgevaardigde de heer Verhoeven opneem om de 
geachte afgevaardigde nader in te lichten. 

Mijnheer de Voorzitter! Op de vraag van de geachte afge
vaardigde de heer Willems betreffende de aankoopbudgetten 
van rijksmusea zou ik willen antwoorden, dat inderdaad een 
eenmalige vermindering is aangebracht. Het bedrag is van 
f 750 000 tot f 600 000 verlaagd. Ik heb hoop, dat deze be
perking toch niet zodanig is, dat het op peil houden van het 
kunstbezit ernstig in gevaar wordt gebracht. Ik hoop overigens, 
dat dit een zeer tijdelijke beperking is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de natuurbescher
ming is een cri de coeur geslaakt, speciaal door de geachte af
gevaardigde de heer Willems. Deze heeft gesteld, dat de situatie 
ten aanzien van de overblijvende natuurruimte verontrustend is. 
Ik kan dit volkomen beamen. Ik geloof inderdaad, dat aan de 
reservering van natuur- en recreatieterreinen alle aandacht 
moet worden besteed, met name aan de aankoop van dergelijke 
terreinen. Aan deze kwestie wordt dezerzijds inderdaad alles 
gedaan — ook ter bescherming van de in de gevarenzone lig
gende terreinen — wat maar mogelijk is. 

Ook voor het Gerendal, gelegen in Limburg — dit in ant
woord op een vraag van de geachte afgevaardigde de heer 
Verhoeven —, hebben de Minister en ik uit de aard der z ^ k 
alle belangstelling, waarbij ik moge verwijzen naar het gestelde 
in de Memorie van Antwoord. Met klem is het belang van 
de natuurbescherming dezerzijds naar voren gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de kwestie, die 
de geachte afgevaardigde de heer De Ruiter heeft aaneesneden, 
kan ik kort zijn. Dit is een incidenteel geval, waarin alle instan
ties gemoeid zijn geweest, zodat men niet kan zeegen, dat het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wel 
weet door te zetten wat het wenst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag misschien de gegevens, die 
de geachte afgevaardigde de heer Willems heeft gevraagd, aan 
hem ter hand stellen; dan behoef ik de cijfers niet allemaal 
voor te lezen. 

De geachte afgevaardigden mejuffrouw Ten Broecke Hoek
stra en de geachte afgevaardigde de heer Kleisterlee hebben nog 
een vraag gesteld naar aanleiding van de subsidiëring van de 
Nederlandse Bond in Duitsland. 

Ik moge in verband met de korte spreektijd verwijzen naar 
het schriftelijke antwoord, dat de Minister van Maatschappelijk 
Werk, mede namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, heeft gegeven op ongeveer gelijkluidende schrif
telijke vragen van de geachte afgevaardigde de heer Scheps in 
de maand juni van dit jaar. 

Hiermede ben ik ten slotte aan het einde eekomen van mijn 
uiteenzetting, die eiaenlijk — ik ben mij daarvan bewust — 
geen volledig recht doet wedervaren aan de vele vragen, die de 
geachte afgevaardigden hebben gesteld. Ik heb echter, naar ik 
hoop, aangetoond, dat deze sector in ieder geval de volledige 
zorg, belangstelling en liefde van „ondergetekende" heeft. 

De Voorzitter: 
Het uur is daar voor koffiedrinken, 
De bel voor lunchtijd gaat nu klinken. 
De stem zwijgt stil des heren Höppener; 
De beurt is dan aan onze club en er 
Wordt gehunkerd naar het hora'st 
Als 't daarom gaat, wint Sinterklaas 't. 
Ik stel U voor bij 't repliceren 
Het met beknoptheid te proberen. 
Vijf minuten, langer niet. 
Vrees de gard van Zwarte Piet. 
De vergad'ring wordt geschorst. 
Goede honger, goede dorst! 

De vergadering wordt hervat. 

TWEEDE KAMER 


