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26STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN WOENSDAG 4 DECEMBER 195'/ 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag) 

Voorzitter: de heer Kortenhorst 

Tegenwoordig zijn 113 leden, te weten: 
de heren Kortenhorst, Boekhoven, Vondeling, Van der Zaal, 

Reuter, Van der Peijl, Willems, J. M. Peters, Westerhout, Van 
Koeverden, Kramer, Egas, Van Eibergen, Engelbertink, Tans, 
Meulink, Oud, Vermooten, mevrouw De Roos-Oudegeest, de 
heren Vredeling, Baeten, Patijn, Van Buel, Versteeg, jonkvrouwe 
Wttewaall van Stoetwegen, mejuffrouw Schilthuis, de heren 
Van Dijk, Van Rijckevorsel, mejuffrouw Zeelenberg, de heren 
Visch, Berkhouwer, A. R. Vermeer, Koersen, Verhoeven, 
mejuffrouw Nolte, de heren Van der Zanden, Romme, Stok
man, Van Helvoort, Albering, Kleisterlee, Stufkens, Van Doorn, 
Bachg, Schuijt, Welter, Roosjen, Van Thiel, Kodde, Verberk, 
Droesen, mevrouw Fortanier-De Wit, de heren De Ruiter, Rit
meester, Groen, Venverloo, De Kadt, Cornelissen, E. A. Ver
meer, Lucas, Kleijwegt, Korthals, Van Eijsden, Van Leeuwen, 
Van den Born, Van Meel, Gortzak, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra, de heren Van der Ploeg, Biesheuvel, Verkerk, Van 
den Tempel, Biewenga, Verhoef, Vrolijk, Van der Mei, 
Toxopeus, Van Lier, Reehorst, Van Sleen, Koopman, Baart, 
Van Mastrigt, mevrouw Tellegen-Veldstra, de heren De Graaf, 
Schurer, Tilanus, Blaisse, Van der Goes van Naters, Blom, 
mevrouw Ploeg-Ploeg, de heren Krol, Hazenbosch, Beernink, 
Van de Wetering, mejuffrouw Lemaire, de heren Van Lienden, 
Fokkema, Zwanikken, Gerbrandy, De Kort, Wierda, Bruins 
Slot, Roemers, Peschar, Van Vliet, Roolvink, mevrouw Heroma-
Meilink, de heren Scheps, Schmal, Scholten, Daams, Smallen-
broek, 

en de heer Cals, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, mejuffrouw Klompé, Minister van Maatschappelijk 
Werk, en de heer Höppener, Staatssecretaris van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Natura
lisatie van Gcrhard van Ackern en 27 anderen (4965). 

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen 
en nadat de vaste Commissie voor de Naturalisaties tot aan
vaarding van het wetsontwerp heeft geadviseerd, zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

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 1958 (4900). 

De algemene beraadslaging wordt hervat. 

Bij deze algemene beraadslaging is tevens aan de orde de 
beraadslaging in het algemeen over de afdelingen I (Ministerie), 
II (Rijksschooltoezicht), III (Lager onderwijs), IV (Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs), V (Nijverheids
onderwijs), VI (Hoger onderwijs en Wetenschappen), de onder
afdelingen V (Sociaal-Pedagogisch onderwijs) en VI (Vor
mingsinstituten voor leerplichtvrije jeugd) van afdeling VII 
(Jeugdvorming en Volksontwikkeling) en de afdelingen XII 
(Rijksstudietoelagen), XIII (Buitenlandse betrekkingen) en 
XIV (Watersnood). 

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

Zie, de tijd is weer gekomen, 
Voorzitter, waarop wij saam 
Het bos niet zien meer door het bomen, 
Binnen het begrotingsraam 
En waarbij op elke klacht 
'n uitvoerig antwoord wordt verwacht. 
Wijl heel Neerland zit te dichten 
Op de goede Sinterklaas, 
Moet ik thans het woord gaan richten 
Tot zo menig Pieterbaas, 
Die met roede en met gard 
Mij hier gisteren heeft getart. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal deze poging tot amateuris
tische kunstbeoefening hier niet langer voortzetten, hoewel 
men onder de vleugelen, zij het dan in een klein hoekje, van 
de Muze bepaalde dingen openlijker kan zeggen dan wanneer 
men als dienaar van de Kroon optreedt. Het zijn trouwens niet 
alleen de roede en de gard geweest, die mij ten deel zijn ge
vallen; ook suikergoed en marsepein hebben wij mogen ont
vangen. Wij zijn daar dankbaar voor en zullen dat eerlijk delen. 
Ik heb zelfs een suikerbeestje gekregen van de geachte afge
vaardigde mevrouw Fortanier-De Wit, waarmee ik erg blij 
ben. 

De geachte afgevaardigde de heer Kleijwegt heeft mij ook 
enkele lekkernijen toegestopt. De geachte afgevaardigde de 
heer Stokman heeft mij een speculaaspop aangeboden — 
dat zal wel een goed heiligman geweest zijn —. Van verschil
lende kanten is er naast kritiek, waardering uitgesproken voor 
het werk, dat in de sector van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen wordt verricht. De geachte afgevaardigde de heer 
Stokman heeft er b.v. op gewezen, dat naar zijn mening blz. 1 
van het Voorlopig Verslag en verschillende blzz. van het 
Zwartboek getuigen van een te geringe waardering. 

Ik moet hierover toch iets zeggen, Mijnheer de Voorzitter, 
want de heer Kleijwegt, thuis in de onderwijswereld als weinig 
anderen -—■ hij was vele jaren een van de harde werkers onder 
de vleugelen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
hij is natuurlijk nog een hard werker voor het onderwijs —, 
heeft gesteld' naast zijn waardering voor hetgeen is gebeurd, 
dat de kritiek in het begin van het Voorlopig Verslag door 
vele leden uitgesproken, toch wel juist is en dat de gehele 
onderwijswereld daar achterstaat. Nu heeft het mij getroffen, 
dat juist verleden week in „Het Schoolblad", een blad, dat niet 
geheel een andere richting is toegedaan dan de vele leden, die 
hier aan het woord zijn geweest, stond, dat deze kritiek wel 
wat eenzijdig was. Maar het is nu eenmaal een ondankbare 
taak, heeft een van de geachte afgevaardigden gezegd, waar
voor de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
in het bijzonder staat. Een andere spreker heeft gezegd: wij 
moeten de lacunes aangeven in hetgeen er gebeurt; wij hebben 
maar weinig spreektijd; wij moeten dus onze tijd goed be
steden met het vermelden van het minder goede, in de hoop, 
dat dit verbeterd wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad kan men spreken van 
een ondankbare taak, maar anderzijds is het toch ook een zeer 
dankbare taak, anders zou men het, geloof ik, niet langer dan 
één ambtsperiode uithouden. Het is een dankbare taak, mede te 
werken aan de vorming van de jeugd, ook al zal dat aantrek
kelijker zijn, indien men in zijn dagelijks werk dichter staat bij 
de jeugd en niet op een betrekkelijk eenzame post. Maar toch 
blijft het ook daar dankbaar werk, omdat men ondanks alle 
fouten, die er gemaakt worden, toch ook medewerkt aan iets 
positiefs, iets van blijvende waarde voor het Nederlandse volk. 

Mijnheer de Voorzitter! Daar werken wij ook dezer dagen 
samen aan mee, al is het niet altijd voor de buitenwereld een
voudig, dit eruit te halen. Voor de buitenwereld zijn er wel meer 
moeilijkheden in dezen. In een blad, waarvan ik niet mag aan
nemen, dat het mij niet welgezind is, en waarvan ik niet kan 
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