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INLEIDING 

Het wordt nu tijd voor andere dingen dan geld 

1. Eeuwen van lijdzaamheid 

De meeste mensen willen meer. Meer geld, meer vrije tijd, 
meer materiele mogelijkheden. Zij willen meer kunnen be
steden, omdat ze leven in een maatschappij, die hun dag in 
dag uit de indruk geeft, dat geld grotere vrijheid oplevert. 
Grotere vrijheid om te doen wat je wilt. 
Bijna alle mensen, die meer willen, vinden, dat zij daar recht 
op hebben. Ze kijken om zich heen in de kapitalistische maat
schappij en zien een grote ongelijkheid van inkomen en ver
mogen. Ze zien die ongelijkheid groeien. Ze zien, dat de ver
schillen tussen de inkomens groter worden en ze zien, dat de 
grote vermogens sneller toenemen dan de kleine. De toestand, 
die de mensen waarnemen, meten zij met zichzelf als maat en 
dan is de uitkomst duidelijk. De rijken kunnen hun rijkdom 
alleen rechtvaardigen door hem rechtmatig te vinden: zij kun
nen meer, zij werken harder en zij dragen een grotere verant
woordelijkheid. De armen zien de rechtmatigheid van de rijk~ 
dom niet zo goed: voor hen is de welvaart van de rijken niet 
veel meer dan een onbillijke premie op een onrechtvaardig 
ongelijke start. Zij weten dat heel zeker. Hun eigen leven heeft 
het hun geleerd en meer misschien nog de verhalen van hun 
ouders en hun grootouders: de wereld hangt van ongelijkheid 
aan elkaar. 
Toch is de ongelijkheid niet het meest kenmerkende van de 
kapitalistische maatschappij. Het meest kenmerkende is de 
opvatting, dat de gevolgen van de ongelijkheid, die zich open
baren in de verdeling van inkomen, bezit, macht en mogelijk
heden tot ontplooiing, billijk en rechtmatig zijn. De gevestig
de orde is misschien niet de ideale orde, maar zij is nu eenmaal 
zo gegroeid. En wat gegroeid is, is in hoofdzaak goed ge
groeid. De al te schrijnende onbillijkheden moeten nog wel 
worden weggenomen. Daar zijn sociale wetten voor. Maar 
veel hoeft er niet meer gedaan te worden en sociale wetten 
moeten niet worden overdreven. De grondslagen van de ver-
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deling van alles en nog wat mogen niet worden aangetast. 
Dit is de tegenwoordige vorm van de oude tegenstelling tussen 
hen, die hebben en hen, die niet hebben. De twee partijen 
beleven die tegenstelling als een conflict in beweging. 
Zij, die hebben, en die hun bevoorrechte posities willen be
houden, wijzen op de enorme concessies, die zij tot nu toe 
hebben gedaan. Er zijn grenzen, zeggen zij en zij bedoelen 
dan, dat het nu mooi genoeg is. 
Zij, die de concessies hebben afgedwongen, hebben het gevoel, 
dat zij bezig zijn een eind te maken aan eeuwen van lijdzaam
heid. Zij zijn nog lang niet aan het einde van hun mogelijk
heden. Zij willen meer en zij geloven, dat zij ook wei meer te 
pakken kunnen krijgen als zij maar doorgaan op de weg, die 
zij honderd jaar geleden hebben ingeslagen. Dat was een weg 
van evolutie, niet van revolutie. De revolutie is mislukt. De 
evolutie bleek zoveel mogelijkheden te bieden, dat zij bijna 
algemeen aanvaard werd als het middel bij uitstek om de 
maatschappelijke en de menselijke mogelijkheden van de ont
rechten te vergroten. 
Zo ontmoetten de strijdende partijen elkaar in een methode. 
Zij onderhandelden, nu eens met meer succes, dan weer met 
minder. Maar zij aanvaardden allebei, dat het gesprek, al of 
niet begeleid met dwang, de methode opleverde om de ver
anderingen te bewerken. Zij, die hebben, vinden dat het te 
vlug gaat. Zij, die niet hebben, of die minder hebben, vinden 
dat het te lang duurt. 
Toen dit proces op gang kwam, rond 1850, spraken de !eiders 
van de ontrechten over de 'slavernij van het proletariaat'. Zij 
legden de nadruk op de onmenselijkheid in de verhoudingen. 
Zij wilden die verhoudingen veranderen om menselijkheid te 
winnen en van het begin af aan ging het daarbij om de ont
plooiing van in de mens aanwezige mogelijkheden. De armen 
zelf beschouwden rijkdom als zegen en armoe als lot. Het 
lotskarakter van de armoe werd versterkt door de heersende 
machten, inbegrepen de kerken. De kerken hebben het de 
armen generaties lang voorgehouden: zij moesten met hun 
lot tevreden zijn. Hier, op dit ondermaanse, hadden zij het 
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dan misschien beroerd, straks in het hiernamaals waren juist 
zij de bevoorrechten. Dat heeft aan de ene kant de Iijdzaam
heid sterk bevorderd, maar bet wekte ook op tot een verbeten 
strijd tegen de fataliteit van de armoe. 
Omdat dit gevecht verliep via een proces van evolutie, voltrok 
het zich binnen de gevestigde verhoudingen, die niet omver 
geworpen werden, maar hoogstens aangepast. De structuur 
van de samenleving is niet wezenlijk veranderd. De sociale 
strijd heeft de patronen van de maatschappij niet volledig 
hervormd. De ontrechte van vroeger is niet de 'nieuwe mens' 
waarvan rode dichters en baardige profeten hebben gespro
ken. Hij is een stuk van zijn onvrijheid kwijt, maar heeft de 
vrijheid niet gewonnen, waarzonder hij niet aan de ontwikke
ling van zijn mogelijkheden kan toekomen. 
De oorzaak daarvan is duidelijk. Het komt door de methode. 
De economische slavernij van vroeger is stukje bij beetje 
afgebroken. Het ging allereerst om het blote bestaan, om 
meer loon, om een dak boven het hoofd, om kleren, om 
brandstof en de beperking van de arbeidstijd. De materii:He 
achterstand was zo groat, dat de opheffing ervan de hele 
aandacht in beslag nam. Er was geen tijd voor andere dingen, 
en bovendien vertelden de leiders aan het proletariaat, dat 
straks, als eenmaal maar de fundamenten van de maatschappij 
veranderd zouden zijn, de nieuwe mens vanzelf ontstaan zou. 
Wij weten nu, dat het proces heel anders is verlopen. De 
maatschappij is niet herbouwd op nieuwe fundamenten en er 
is geen nieuwe mens. De armen van vroeger hebben goed
deels hun armoe overwonnen, maar de prijs, die zij daar blijk
baar voor moesten betalen, bestaat uit aanpassing aan de 
levenspatronen van de klasse, die zij zo verwoed hebben be
streden. Zij hebben de vrijheid, waar het om ging, niet kun
nen veroveren. Dat was de vrijheid tot zelfontplooiing, tot 
expressie van de eigen menselijkheid, tot ontwikkeling van de 
mogelijkheden, die ieder in zich draagt. Het ontrechte prole
tariaat van de vorige eeuw sprak over zijn tegenstanders als 
over de 'bourgeoisie' en in die naam was haat vervlochten 
met verachting. Al strijdende heeft tenslotte de arbeiders-
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klasse de normen van de bourgeoisie overgenomen. De kapi
talistische maatschappij heeft geleid tot bestedingsherhaling, 
tot kopie, tot navolging. De consumptie van de arbeiders 
volgt het model van die der bevoorrechten. 
Daarom is het geen paradox als wij zeggen, dat de lijdzaam
heid van vorige eeuwen is vervangen door een nieuwe lijd
zaamheid en de slavernij van toen door een andere slavernij 
van nu. De mensen zijn op dit moment nog net zozeer ver
vreemd van hun menselijke mogelijkheden als vroeger. Het is 
dit inzicht, dat ons aanleiding geeft tot het doen van de voor
stellen, die in dit boekje zijn verwerkt. 

2. Borgharen 1967: een nieuwe hefboom 

Met dit soort redeneringen als achtergrond hebben leden van 
de Partij van de Arbeid en leden van de Maastrichtse groep 
_rondom het blad Ontbijt op bed op 24, 25 en 26 februari 1967 
een gesprek gevoerd in kasteel Borgharen. 
Dat gesprek heeft geluid tot een aantal uitgangspunten,de 
'Borgharense stellingen'. Zij luiden als volgt: 

1. Doel van een socialistische politiek is een totale omwente
ling van de samenleving op basis van gelijkheid van rechten 
van iedereen. 
2. Socialistische cultuurpolitiek is bet middel tot verwezen
lijking van dit doel. Tot nu toe heeft de socialistische bewe
ging in Nederland dit niet begrepen. 
3. Een socialistische cultuurpolitiek tast de bestaande orde 
aan en keert zich tegen elke verstarring. Zij bestaat in hoofd
zaak uit: 

a. vernieuwing van onderwijs, vorming en arbeid, gericht op 
een sterkere ontwikkeling van de zintuiglijke mogelijkheden 
van de mens en het scheppen van een grotere ruimte om daar
mee te werken; ook in het werk, dat hij voor zijn brood doet; 
een uitbreiding van kennisoverdracht met betere methoden. 
b. het waar maken van het recht op 'informaatsie' met alle 
middelen, die daarvoor bruikbaar zijn. 'Informaatsie' is elke 
overdracht van gevoelens, gedachten en feiten. 
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c. ontmaskering van het 'dik doen' over kunst. De heiligheid 
van de kunst moet worden vernietigd. 
4. Een socialistische cultuurpolitiek richt zich meer op de 
dingen, die vandaag en morgen aan de orde zijn dan op het 
bewaren en koesteren van de dingen van gisteren. 
5. Deze uitgangspunten en hun financiele, bestuurlijke en 
maatschappelijke consequenties zullen om te beginnen in een 
nieuwe publicatie van Tien over Rood worden uitgewerkt. 
De Borgharense groep zet zich blijkens de stellingen af tegen 
de in Nederland levende socialistische opvatting, dat cultuur
politiek een van de onderdelen is van de politiek in haar ge
heel. Zij meent daarentegen, dat de cultuurpolitiek het cen
trale middel is tot omwenteling van de maatschappij. 
Daar zit achter: een andere benadering van het begrip 'cul
tuur'. Dat woord wordt in het gesprek over cultuurpolitiek 
meestal op twee manieren gebruikt: 
1. in de zin van: de levensstijl van een gemeenschap; 
2. in de zin van: het totaal van geestelijke eigendommen van 
een gemeenschap~ Bij deze begripsinhoud sluit dan aan het be
grip 'cultuurbeoefening', die onderscheiden wordt in: 
a. passief: het bewaren, koesteren, behouden, veiligstellen 
en genieten van het 'cultuurbezit'; 
b. actief: het uitbreiden van het cultuurbezit. 
De eerste definitie is op zichzelf niet onjuist, maar brengt ons 
niet veel verder. De inhoud van de tweede omschrijving is ons 
te beperkt. 
De voorstellen in dit boekje vloeien voort uit een andere op
vatting van het begrip 'cultuur'. Ret is moeilijk die opvatting 
in de vorm van een sluitende definitie te beschrijven. Ret is 
juist een van de aanleidingen tot dit geschrift, dat een andere 
en in de samenleving meer werkzame omschrijving van 'cul
tuur', en daaruit volgend ook van 'cultuurpolitiek', het beste 
kan worden duidelijk gemaakt door te laten zien, tot welke 
consequenties zoiets zou moeten leiden. Dit is natuurlijk in 
een inleidend hoofdstuk een onbevredigende toestand. Daar
om volgen hier enkele voorlopige omschrijvingen, die welis
waar vaag zijn, maar die misschien toch alvast een aanwijzing 
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opleveren van de richting, waarin wij denken. 
'Cultuur', zou men dan kunnen zeggen, is de vrijheid van de 
enkeling om zich te wijden aan de ontplooiing van zijn unieke 
menselijke mogelijkheden. 'Cultuurpolitiek' is het geheel van 
maatregelen, dat deze vrijheid oplevert. 'Cultuur' is een bezig 
zijn met de eigen mogelijkheden en dat bezig zijn wordt ge
inspireerd door de situatie waarin het plaats vindt. In zijn 
'cultuur' drukt de enkeling zich uit, is hij creatief. 'Cultuur
politiek' verschaft alle enkelingen de ruimte tot die zelf
expressie, waarvan de resultaten niet voorspelbaar zijn. In 
zijn 'cultuur' verkent de enkeling zijn mogelijkheden en 
vormt zich daarmee zijn wereld. Tot de 'menselijke mogelijk
heden' waar het hier over gaat hoort de zelfopenbaring, de 
communicatie en de ontplooiing binnen de groepen, waarvan 
de individuen deel uitmaken. Zo'n 'cultuurbesef' is beweeglijk 
en dynamisch en staat diametraal tegenover de inhoud van 
het begrip 'cultuurbezit' als de som van alle uit het verleden 
overgeleverde cultuuruitingen. 
Binnen de nu in onze samenleving geldende verhoudingen 
komt er van die zelfexpressie niets terecht. De werkende mens 
is op allerlei manieren vervreemd van zijn oorsprong en van 
zijn bestemming. Het heersende arbeidsethos ziet de arbeid als 
een plicht, die vervuld moet worden binnen een wereld, die 
haar vorm niet ontleent aan het ingrijpen van de arbeidende 
mens. De mens werkt in onze samenleving niet om zichzelf 
uit te drukken, maar om geld te verdienen, en dat geld kan 
hij dan alleen besteden op de manieren, die de samenleving, 
waarin hij leeft, hem als mogelijk of als gewenst of zelfs als 
begerenswaardig aanwijst. De mens is in zijn bestedingen niet 
eens vrij, al kan hij kiezen uit tal van aanbiedingen. Hij is 
daarom niet vrij, omdat het hem ontbreekt aan kennis, in
zicht, ervaring en oordeel over de mogelijkheden van andere 
bestedingskansen en van een andere manier van Ieven. In 
feite kan hij nauwelijks iets anders doen dan navolgen wat 
anderen, die al eerder ruimere bestedingsmogelijkheden ken
den, hebben voorgedaan. 
Helemaal in het verlengde van deze verhoudingen ligt het 
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vreemde vraagstuk van de vrije tijd. De heersende klasse 
formuleert de vrije tijd niet als een zegen, maar als een pro
bleem. Bij het huidige ontwikkelingspeil, d.w.z. bij het nu 
bestaande gebrek aan ervaring met en kennis van de eigen 
mogelijkheden tot vormgeving aan een eigen, uniek en on
herhaalbaar bestaan, zal het wel waar zijn, dat veel mensen 
gewoon niet weten waar zij de vrije tijd mee moeten om
krijgen. Inelkgeval is het waarschijnlijk, dat veelmensenniets 
anders weten te doen dan wat zij altijd al gedaan hebben. En 
wat zij altijd al gedaan hebben is bepaald door het syste
matisch onthouden van mogelijkheden tot zelfexpressie. 
Ben samenleving, waarin alle mensen zich bewust zijn van 
hun geestelijke mogelijkheden en van hun zintuiglijke mo
gelijkheden verschilt revolutionair van onze samenleving. In 
zo'n samenleving laat de mens zich niet alleen geschikt maken 
voor het uitoefenen van een beroep. Hij laat zich niet opleiden 
tot alleen maar aanpassing aan wat de maatschappij vraagt. 
Hij wil aan zijn trekken komen. Hij wil zichzelf leren gebrui
ken om zijn eigen leven vorm te geven en op die manier 
komt hij in verzet met ordeningen, die voornamelijk tot doel 
hebben de bestaande verhoudingen van inkomen en vermogen 
in stand te houden. 
De schrijvers van dit boekje hebben bij alle verschillen van 
inzicht en accent een ding gemeen. Dat is hun optimisme. 
Hun optimisme ligt verankerd in de hypothese, dat de ge
vestigde orde niet hestand zal blijken te zijn tegen het mach
tige verlangen naar verandering, dat ontstaat als de massa 
van de mensen eenmaal heeft begrepen hoeveel zij aan men
selijke mogelijkheden tekort komt. 
De moeilijkheid van deze hypothese is, dat zij alleen maar 
proefondervindelijk kan worden bewezen. Dat is, zeggen 
sommigen, haar zwakte en zij hanteren dan die zwakte als 
een motief om aan de veranderingen niet te beginnen. 
Maar het vertrouwen in de juistheid van de hypothese berust 
ook op waarnemingen. Er zijn in de loop van de tijden talloze 
ontrechten geweest, die zich aan het onrecht ontworsteld 
hebben en die zich de vrijheid hebben veroverd tot zelfex-
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pressie, tot vormgeving van een volstrekt als eigen herken
baar bestaan. Dat waarmee zij bezig waren was hun levende 
'cultuur'. Dat wat zij hebben nagelaten is gaan behoren tot het 
cultuurbezit van volgende generaties, maar hun nalatenschap 
is niet de werkelijke waarde van hun bezig zijn. Die waarde is, 
dat zij, doordat zij bezig waren, hun mogelijkheden tot werke
lijkheid hebben gemaakt. 

3. Enkele centrale onderdelen 

Uit deze beschouwingen vloeit voort, dat naar de mening van 
de Borgharense groep een nieuwe onderwijspolitiek in het 
geheel van de cultuurpolitiek voorop moet staan. 
Daarvoor zijn sterke argumenten aan te voeren. In de eerste 
plaats kan niemand weerspreken, dat goed onderwijs, bege
leid door echte vorming, de mens in staat stelt zijn talenten 
en mogelijkheden te leren gebruiken. Hij verkent niet aileen 
de wereld, maar ontdekt zijn mogelijkheden daarin. Dit be
tekent, dat meer mensen de kans moeten krijgen goed onder
wijs te volgen. 
In de tweede plaats is kennisoverdracht een voorwaarde voor 
inzicht in de bestaande verhoudingen. Kennisoverdracht en 
levenservaring maken de eigen positie doorzichtig en verhel
deren de factoren, die deze eigen positie hebben bepaald. 
In de derde plaats zijn er binnen het onderwijs allerlei nieuwe 
methoden en inzichten ontwikkeld. Zij geven aan de ene kant 
de mogelijkheid de kennisoverdracht doelmatiger te Iaten ver
lopen. Maar aan de andere kant - en dat ligt helemaal in het 
verlengde van de hierboven omschreven begripsopvatting 
van 'cultuur' - openen zij meer dan ooit tevoren de mogelijk
heid heel nieuwe gebieden van menselijk bestaan te explo
reren en tot ontwikkeling te brengen. 
De combinatie van die beide dingen: grot ere doelmatigheid 
en het aanboren van nieuwe gebieden, is naar onze mening 
bij uitstek het middel om de enkeling tot bewustzijn van zijn 
menselijke mogelijkheden te brengen en om hem uit te rusien 
met de middelen, die hem in staat stellen die mogelijkheden te 
gebruiken. 
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Een cultuurpolitiek moet leiden tot activiteit. Doet zij dat 
niet, dan is zij mislukt. Alleen de kans actief in te grijpen in 
de vormgeving van het eigen bestaan heft vervreemding op. 
Ook als dat mislukt. Mits het niet mislukt, omdat de gevestig
de orde zich er tegen verzet. 
Daarom staan er in de Borgharense stellingen oordelen over 
het onderwijs, over de kunst, over 'informaatsie' en over de 
verhouding tussen vroeger en nu. 
De mens verzet zich in de tijd, die met hem verloopt. Hij 
vormt zichzelf tegenover wat hij was en in afstand van wat hij 
uit vroeger eeuwen heeft aangetroffen. Als dat, wat ooit is 
geweest, alleen daartoe zou dienen heeft het al zin het te 
bewaren. Maar binnen de kapitalistische maatschappij, die er 
belang bij heeft zich tegen verandering te verzetten en die de 
gevestigde structuur wil verstarren, krijgt wat oud is iets 
heiligs. W at nieuw is wordt dan gevaarlijk. 
Het nieuwe is daarom gevaarlijk, omdat het de rechten van de· 
ontrechten openbaart. Ook daarbm moet het zijn kansen 
krijgen, ook al zou veellater blijken, dat het op de 'weeg
schaal van de eeuwen' niet veel zou betekenen. Wie vorm 
geeft aan zijn bestaan, doet dat trouwens niet om zo de eeuwen 
te trotseren. Hij doet het om werkelijk als mens te leven. 
De bedoeling van de volgende hoofdstukken is deze gedach
ten nader toe te spitsen op een aantal onderwerpen, die in de 
Borgharense stellingen zijn genoemd. 
Daarbij is het uitgangspunt, dat de heersende machten in een 
kapitalistische maatschappij moeten worden aangetast, om
dat zij de overheerste mens de vrijheid ontnemen zich naar zijn 
eigen talenten te ontwikkelen tot volwaardigheid. Hij heeft 
een recht op gelijkheid van kansen in de wetenschap, dat hij 
van alle anderen ongelijk is. Gelijkheid van kansen is gelijke 
kansen om onderling verschillende mogelijkheden te ont
plooien. 
De meeste mensen willen meer. Terecht. Zij willen alleen 
helaas nog niet genoeg. Het is de cultuurpolitiek, die hen 
moet helpen aan hun trekken te komen. En het optimisme 
schuilt hierin, dat er dan altijd mensen zullen zijn, die de zo 

15 



veroverde vrijheid ervaren als de werkelijke vervulli~g van 
hun bestaan. 
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DE HEILIGHEID VAN DE KUNST 

Creativiteit is een menselijke drift en niet. een 'ge
nade Gods'. (Constant Nieuwenhuys) 

In de 'Borgharense stellingen', die naar hun formulering 
gericht zijn op een even beknopte als rechtstreekse ver
wijzing naar de 'kern van de zaak', hebben twee punten 
meer in 't bijzonder betrekking op kunst, kunstbeleven 
en kunstpolitiek: 
3c. Ontmaskering van het 'dik doen' over kunst. De heilig
heid van de kunst moet worden vernietigd. 
4. Een socialistische cultuurpolitiek richt zich meer op de 
dingen die vandaag en morgen aan de orde zijn, dan op 
het bewaren en koesteren van dingen van gisteren. 
Op welke overwegingen steunen nu deze twee punten, 
die in hun radicale formulering geen andere conclusie 
toelaten dan: zoals het nu is, hoeft het voor ons niet meer, 
de tijd waarin wij Ieven maakt een andere visie en een 
andere aanpak niet aileen gewenst, maar dwingend nood
zakelijk, doe er dan ook wat aanl 
Onder de uitspraak van Constant die als motto staat bo
ven dit hoofdstuk, wordt dagelijks door de praktijk van 
het kunst- en cultuurleven in Nederland een dikke streep 
getrokken. De streep van: kijk maar goed, z6 is het en niet 
anders. Want wat is er aan de hand. 
In onze op arbeid en nuttigheid afgestemde samenleving 
is onmiskenbaar een duidelijke breuklijn ontstaan. Nu 
wetenschap en techniek in versneld tempo ons de midde
len verschaffen, tot een opbouw van ons Ieven zonder de 
dwang van langdurige arbeid, zonder afhankelijkheid door 
materiele zorg, kortom, nu meer vrije tijd en grotere 
materiele welvaart ons in staat gaan stellen tot een goed 
stuk 'levensvrijheid onder eigen beheer', nu klemt de 
vraag: welke oude vormen en gedachten zijn daarmee 
overleefd, welke nieuwe vormen en gedachten dienen 
zich aan en eisen hun kansen. 
Wij staan er nog wat onwennig tegenaan te kijken. Vooral 

17 



de ouderen, van top tot teen geconditioneerd voor de op 
arbeid en nuttigheid afgestemde samenleving. Waar gaat 
dat heen? Mag dat zo maar? Kan dat zo maar? 
Het zijn dan ook vooral de jonge men sen, de men sen van 
morgen, de mensen van de breuklijngeneratie die hun 
kansen ruiken. Maar het zijn de meest bewusten onder 
hen die beseffen: het gaat om meer dan een bromfiets en 
een beatkeldertje. Het gaat om niets meer of minder dan 
een nieuwe levensstijl. Een levensstijl waarin 'scholing' 
nog op iets heel anders gericht moet zijn dan op 'mijn 
nuttige arbeidsplaats in de maatschappij', met de cultuur 
als nog altijd wat exclusief randgebied en afgestemd 
op de eredienst aan de muzen. 
En daar hebben we het dan: de eredienst aan de Muze, 
deze maagd Maria van de Kunst, zo vaak en gretig afge
beeld met blauwe ogen en goudblonde Iokken, door Gods 
genade ten troon verheven en vandaar haar inspiratie 
blazend naar de begenadigde mens, de kunstenaar, de 
exclusieve, de onmaatschappelijke, de anders-dan-ande
ren. En wij maar genieten! Van de school ban ken af: Rem
brandt onze grootste schilder (Rembrandt de gewelde
naar), Vondel onze grootste dichter (Vondel de gigant), 
herdenking hier, monument daar, traditie hier, festival 
daar, groot overzicht hier, verplicht avondkostuum daar. 
Treden opklimmen voor de eredienst der Muzen, en dan 
van kunsthoogte neerkijken in de kuil waar die exclusieve, 
onmaatschappelijke kunstenaar het tijdens zijn Ieven 
mee doen moest (meestal) en ook na zijn dood (altijd). 
Dik doen over kunst. 
En waarom nu dit ongetwijfeld gechargeerde beeld van 
kunstenaar en kunstconsument (a I zal je ze de kost geven). 
Waarom, terwijl de kunstenaars, vooral de meest begaaf
de en levensechte onder hen, al zo vaak de schouders 
hebben opgehaald over die goudlokkige maagd en heb
ben gewezen op een doodgewone straatmeid en bij het 
woord inspiratie het zoveel gewoon-menselijker verhaal 
hebben gedaan in de stijl van: gezien of bedacht in de 
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Kalverstraat, weer vergeten op het Muntplein en weer op
gedoken in die algemeen-mensel ijke drift waar toch maar 
zo weinig men sen zich de vrije beschikking over wisten te 
verwerven: de creativiteit. Want de aparte plaats van de 
kunstenaar in onze samenleving wortelt niet in een we
zenlijk onderscheid tussen creatieve en niet creatieve 
mensen, maar in een maatschappelijk gebeuren als: ge
conditioneerd voor het arbeidsproces of: geconditio
neerd voor de vrije ontplooiing van eigen creatieve moge
lijkheden, een conditie waar de mensen, op enkele 
'onmaatschappelijken' na, door de tirannie van de arbeid 
verre van zijn gehouden. 

Als men spreekt over creativiteit of over de resultaten 
van creativiteit, dan heeft men het niet over hetzelfde 
onderwerp. Als men stelt dat sportbeoefening een voor
waarde is voor een goede lichamelijke conditie, dan heeft 
men het beslist nog niet over de Olympische Spelen. 
Creativiteit en de resultaten van creativiteit zijn twee 
verschillende zaken. Spreekt men over de resultaten van 
voorbije, niet meer werkzame creativiteit, dan heeft men 
het weer over iets anders. 
Creativiteit is een drang tot vormgeving van de levende 
mens. Dit is belangrijk. Het is bijvoorbeeld van belang 
als men stellen wil - en dat willen wij hier- dat cultuur
politiek erop gericht moet zijn, de mogelijkheden tot 
creativiteit_ te stimuleren en daadwerkelijk te steunen. 
Waarmee dan gezegd wil zijn: de creativiteit om der wille 
van de creativiteit, als een van de belangrijkste aandriften 
van de levende mens. En dus niet om de resultaten daar
van. Want al zou men daarvoor objectieve en absolute 
criteria kunnen aanleggen, dan nog zou elke generatie 
recht hebben op eigen vormen van creativiteit, zelfs al 
zouden de resultaten daarvan aantoonbaar inferieur zijn 
aan die van vorige gevallen. De Ieven de mens moet crea
tief kunnen en mogen zljn, omdat het tot zijn menselijke 
existentie behoort. Creativiteit is een menselijk avontuur 
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met de ontelbare mogelijkheden die het Ieven ons aan
biedt. 

De generatie die opgroeide met de sociale en economi
sche verworvenheden, die het socialisme en vooruit
strevende krachten in andere groeperingen wisten te be
reiken, heeft het in allerlei toonaarden gehoord: zij zou
den de cultuurgoederen der mensheid gaan beerven. 
Wie daarvoor een boek als De weg naar de vrijheid nog 
eens opslaat, een socialistisch perspectief in de vorm 
van een rapport, uitgebracht door de Plancommissie van 
de Partij van de Arbeid en gepubliceerd in 1951, is weer 
helemaal thuis bij het passieve kunstgenieten van de 'gro
te cultuurwerken'. Daar heeft men het over 'de strenge 
kunst enerzijds' en het 'volksschoonheidsgevoel ander
zijds', daar wordt weer hoog op de tenen gelopen van
wege de onvergankelijke meesterwerken, daar gaat het 
weer om de 'uitzonderlijke prestaties', die gesteund, be:.. 
prijsvraagd, genoten, gewassen en verschoond moeten 
worden. Er staat een hoge, strange tafel gedekt (met de 
goudgelokte Muze aan het hoofd ongetwijfeld) en verder 
gaat het om een ideaal: de afstand tussen het volks
schoonheidsgevoel en de Muze-tafel mag niet te groot 
worden, want dat staat het genieten in de weg en belem
mert de doorstroming van de jonge, artistieke talenten 
naar het aanzitten met de Muze. 'De gezonde volkskunst 
moet als onderstroom van de hoge, strenge kunst onder
houden en gesteund worden.' Wij hier, zij daar. 'Bever
deren dat Nederlandse kunstprestaties ook in andere 
Ianden worden gebracht om het aanzien van ons land te 
verhogen en onze naam in de wereld te vestigen.' Het 
hoge, strenge visitekaartje met 'onze naam' erop. Die 
ene exclusieve tafel, dat zijn wij immers. 

Wat is de cultuurpolitiek van de Partij van de Arbeid in 
1,967? Blijven we dik doen over kunst, over die hoge, 
strange kunst? Bevorderen we nog prestaties hier, pres
taties daar? 
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Blijven we het, voor deze tijd, een verantwoorde cultuur
politiek vinde~ om de voor cultuur beschikbare financien 
te besteden aan het bevorderen van De Grote Overzicht
tentoonstelling van de Onsterfelijke Meester, van de 
Jaarlijkse Historische Traditie; kopen weer n6g een Ap
peltje bij, ter versterking van 'onze naam' in binnen- en 
buitenland? En dan af en toe 'onze jongens' naar het 
Centraal Station om het jeugdprobleempje even op te 
lassen. Slecht voor 'onze naam'? 

In 1964 schreef Constant, een van de weinige kunstenaars 
die volledig beseft water eigenlijk aan de hand is: 
'Deze massajeugd, vrijer, welvarender en talrijker dan 
ooit te voren, wordt gedreven door een dadendrang die 
in een leegte staat, die gefrustreerd moet blijven. Deze 
drang is niet Ianger in toom te houden, zij zal zich, hoe 
dan ook, steeds sterker doen gelden. Tot het moment 
waarop de sublimering van deze drift tot creatieve drift, 
'speel'drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten 
in agressiviteit en zich keren tegen alles wat haar be
vrediging in de weg staat.' Constant schreef het in 1964. 
Hoevele feiten hebben sindsdien niet de juistheid van 
zijn zienswijze bewezen. 
Het is niet zo moeilijk om de reacties te voorspellen die 
beschouwingen als deze, vooral bij de ingewijde instan
ties, zullen oproepen. Dit is onrecht! We doen veel meer 
dan in die beschouwing wordt gesuggereerd. Voorbeel
den zullen worden aangedragen. 
En dat hoeft voor ons toch echt niet. Wij geloven al bij 
voorbaat: er gebeurt meer. Maar dat is niet de zaak waar 
het hier om gaat. Het gaat niet om 'meer', maar om een 
fundamenteel andere aanpak. Het gaat, in deze fase van 
onze samenleving, niet om de kunst, kunstbevordering, 
kunstgenieten, kunstvisitekaartjes. Het gaat, en meer dan 
ooit, geheel en uitsluitend om de mens en om een nieuwe 
levensstijl, een levensstijl waarvoor het 'opgeleid wor
den tot een nuttig mens in de maatschappij' ontoerei-
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kend geworden is. 
Henk Peeters, Jeraar aan de Arnhemse Academia voor 
Beeldende Kunsten, een man die allang tegen de heilig
heid van de kunst van leertrekt, zegt: 'Kunst is menselijke 
activiteit. Het dynamische proces van de maatschappe
Jijke ontwikkeling veroorzaakt twee standpunten: 
a. conservatief, behoudend, van rustig teruggetrokken 
tot agressief strijdend voor 'oude vormen en gedachten' 
b. progressief, experimenteel onderzoek naar nieuwe vor
men voor menselijke communicatie. 
De eerste groep heeft een vast, ingewijd publiek, mani
festeert op vaste punten: concertzaal, museum, theater. 
Het publiek smaakt het genoegen der stereotype her
kenning. De overheid subsidieert zonder risico, want 
voor kwaliteit zijn vaste criteria. 
De tweede groep zoekt nieuw, onbevangen publiek, men
sen die op andere wijze bij het maatschappelijk proces 
betrokken zijn. Deze cultureel ongeschoolde massa heeft 
als ontmoetingspunten de plaatsen die 'onbesmet' zijn: 
de straat, de bedrijven, andere meer willekeurige punten 
van samenkomst. De overheid weet hiermee geen raad, 
de manifestaties ontsnappen aan vaste criteria ('lopen 
uit de hand'). 
Wat er gebeuren moet? Manifestaties organiseren op 
plaatsen waar contact mogelijk is: de fabriek, het kantoor. 
Samenwerking met massa-organisaties, of gelegenhe
den zoeken waar de massa uit zichzelf manifesteert. 
Wetenschappelijk onderzoek naar gedragingen van de 
massa en van de respons op de meegemaakte mani
festaties als een 'bijzondere situatie' ondergaan, en ver
gelijken met kermis, feesten. Maar gaandeweg kunnen ze 
een meer permanent karakter krijgen - alhoewel niet aan 
plaats of tijd gebonden - en de integratie heeft plaats
gevonden. Niet dat ze dan onopgemerkt blijven, want het 
thema verandert steeds, al naar gelang de communica
tie-technieken en -materialen veranderen en de dagelijk
se problemen steeds andere zijn.' 
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Enkele citaten uit het Museumjournaa/ no. 9-10 1966, 
waarin hoofdredacteur W. A. L. Beeren zijn bijdrage 
'Het museum voor morgen' als volgt begint: 
'Welk museum maakt men wanneer men vandaag kan 
beginnen? In dit nummer spreken de museumdirecteu
ren zich uit over het heden en de toekomst van hun in
stituten. Maar hun redeneringen worden in niet onbe
langrijke mate bepaald door bestaande situaties en door 
de opdracht (van Rijk of Gemeente) van die gegevenheid 
uit te denken. Realistisch hebben zij dat gedaan, toch 
met een duidelijke gerichtheid op de toekomst. Niette
min vraagt men zich af of zij hetzelfde gezegd zouden 
hebben wanneer zij met een toereikend budget aan een 
geheel nieuw werk zouden kunnen werken. Met als op
drachtgever een maecenas (die 66k de overheid zou 
kunnen zijn) die vraagt om bijvoorbeeld een nieuwe 
manier van zien (en dus van Ieven) voor ogen te stellen.' 

De verwijzingen naar uitspraken van kunstenaars en 
kunstbeschouwers - maar enkele uit een veelvoud van 
publicaties en uitspraken die zich met de werkzaamheid 
van het kunstgebeuren in deze tijd bezig houden- varen 
hier niet onder de vlag van 'de enig juiste oplossing'. Z6 
simpel ligt het niet. Daarvoor vertoont het kunstleven in 
zijn vele facetten een te gedifferentieerd beeld. 
Maar het is wei een duidelijke verwijzing naar een cultu
reel klimaat, een klimaat waarin Ieven en kunst steeds 
meer met elkaar vervlochten raken, nu de mens zich in 
mindere mate met het materiele van zijn bestaan be
hoeft te vereenzelvigen en in toenemende mate aan 
vreugdevoller gebieden van de menselijke existentie 
toekomt. De tekenen zijn er: er Ieven ideeen die om expe
riment en vormgeving vragen, er is een onmisken bare 
drang naar een nieuwe menselijke status. De Partij van 
de Arbeid zal er goed aan doen, deze tekenen te ver
staan.' 

Wat van de Partij van de Arbeid verlangd mag worden, is 
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een visie. Een visie die gebaseerd is op het inzicht, dat 
verwerving van meer vrije tijd en grotere materiele wel
vaart niet kunnen samengaan met de oude vormen en 
gedachten over 'nuttig mens in de maatschappij'. De 
mens van morgen zal nog iets anders moeten en kunnen 
zijn dan 'arbeider met meer vrije tijd en meer geld'. Hij 
zal een creatief potentieel moeten ontwikkelen dat een 
wezenlijk andere vorming vraagt dan opleiding tot ge
richte arbeid. Een cultuurpolitiek die die naam verdient, 
zal hem daartoe de noodzakelijke mogelijkheden moeten 
kunnen bieden. 
De Partij van de Arbeid kan het zich niet Ianger veroor
loven, de bezinning op vraagstukken als deze naast zich 
neerte leggen. Zij zal, wil zij niet al te eng gekoppeld blij
ven aan haar nu al verouderde naam, de cultuurpolitiek 
tot een van haar voornaamste taken moeten gaan rekenen. 
Zij zal tot de erkenning moeten komen, dat haar politiek 
te eenzijdig bleef afgestemd op de sociale en economi
sche vraagstukken. Zij kan, als zij ernst wil maken met 
een op het tijdsgebeuren afgestemde cultuurpolitiek, op 
een belangrijke resonans in het kunstleven zelf rekenen, 
waar al vele dijkdoorbraken hebben plaatsgevonden. 
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BEWEGING 

De mens van vandaag beweegt zich houterlg, geremd en niet 
dan met de grootste moeite. Eigenlijk is dat tegen zijn natuur, 
want de beweging is de eerste uiting, die reeds ver voor de 
geboorte wordt waargenomen: elke zwangere vrouw weet er 
van mee te praten. En elk mens beweegt- of hij wil of niet. 
Tot de dood er op volgt, omdat het hart stilstaat, niet meer 
beweegt. 
In de alleroudste levensgemeenschappen bestond geen bewe
gingskunstenaar als zodanig omdat de hele stam deelnam aan 
de gezamenlijke uiting van het driftleven. Cultuur en religie 
was hetzelfde en werd ongeremd beleefd bij kampvuur, mar
telpaal, fetisch(en), totem(s) ofwelke heilige gelegenheid ook. 
Een kaste van bewegingskunstenaars ziet men pas laat ont
staan. Zelfs koning Lodewijk XIV van Frankrijk nam actief deel 
aan de danscultuur van zijn tijd, en wei in de rol van 'zon'. 
Toen het dansen vakwerk werd, ontwikkelden techniek en 
presentatie zich stormachtig, in de eerste plaats als amusement 
van een decadente bourgeoisie, zoals het hof van de Russische 
tsaar, dat miljarden investeerde in het Maryinsky-theater ter
wijl de overige Russen hongerden. 
Pas in deze eeuw ontstond een meer geengageerde bewegi ngs
kunst, met een geheel nieuwe techniek, die overigens door 
zeer weinig danskunstenaars beheerst wordt (in ons land ai
leen door Ellen Edinoff). Het heeft er aile schijn van dat beide 
vormen van bewegingskunst aan het eind van hun ontwikke
ling zijn gekomen. 
Misschien is de tijd nu rijp om de integratie van de dans in het 
publiek te herstellen. De vorige eeuw betekende het een re
volutie, als massa's in beweging kwamen. Het zou in deze 
eeuw, in Nederland, een culturele revolutie zijn wanneer de 
massa zlch ging bewegen. 
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WETEN EN DOEN, 
INFORMATIE EN INFORMAATSIE: 
DE DINGEN VAN VANDAAG 

1. Inleiding 

Leven is een zaak van geven en nemen. Aileen die mens 
leeft echt, die mee mag do en. Echt meedoen mag hij aileen, 
als hij de kans krijgt zichzelf te worden. Zichzelf worden 
kan de mens aileen door weten en doen. 
Hij moet weten van zichzelf en de anderen. Van hoe hij is, 
van hoe de anderen zijn en van hoe de verhouding tot de 
anderen binnen en buiten de groepen, waarin hij leeft, is 
gegroeid en hoe zij verandert. 
Niemand kan zich ontplooien als hij geen weet heeft van 
zijn mogelijkheden. Hij moet zichzelf ontdekken. Maar hij 
moet ook uitvinden wat de beperkingen zijn, die de ande
ren in de samenleving aan hem opleggen. Of, andersom 
gezegd: hij moet weten welke mogelijkheden zij hem open 
laten. Hij moet ook de gegevens verzamelen voor een oor
deel over de vraag of die ruimte hem genoeg is. De mens is 
daarmee bezig van het ogenblik af, waarop hij zich van zijn 
omgeving bewust wordt tot zijn dood. Hij maakt zichzelf 
in die tussentijd. Hij gaat uit van wat hij aantreft. Hij ein
digt met wat hij heeft gevormd uit wat hij aantrof en uit 
wat hij intussen heeft vernomen over zichzelf en de ande
ren. Dat is een andere formulering voor het slagzin-achtige 
verlangen, dat elk mens zich moet kunnen ontplooien. 
Geven ennemen. Van wat? Van informatie. De mens in
formeert zichzelf en de anderen. Hij verzamelt informatie 
over de toestand, waarin hij bestaat tussen de anderen en hij 
informeert de anderen over zichzelf: over wat hij is, over 
wat hij wil en kan, over wat hij doet. Al informerende 
vormt hij zichzelf en vervormt hij de wereld, totdat zij zo 
is geworden als hij dat wil. 
Dat is, zeiden wij, een kwestie van weten en doen. Het is 
daarom goed tweeerlei informatie te onderscheiden. De 
ene soort is de kennis van de gegeven toestand. De gegeven 
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toestand bestaat uit dat wat men aantreft in het begin en 
verder uit alle andere dingen, die de anderen doen: de 
dingen, die men zelf meestal niet of maar heel moeilijkkan 
veranderen. De andere informatie heeft tot inhoud dat wat 
men doet; dat wat men doet met de gevonden toestand en 
met zichzelf daarin. 
Om het onderscheid tussen die twee te markeren gebruiken 
wij twee spellingen: 'informatie' gaat over dat wat men 
neemt; 'informaatsie' gaat over dat wat men geeft. 
In de 'Borgharense stellingen' wordt dat onderscheid niet 
scherp gemaakt. Er is bovendien nog een andere mogelijk
heid tot verwarring, doordat 'informaatsie' wordt om
schreven als 'elke overdracht van gevoelens, gedachten en 
feiten'. 
Het lijkt voor een grotere duidelijkheid gewenst de zaken 
beter uit elkaar te houden. 'Informatie' en 'informaatsie' 
zijn beide overdracht, van de anderen aan mij en van mij 
aan de anderen. 
Bij 'informatie' gaat het echter vooral over de feiten, die 
ik moet kennen om te kunnen weten. Bij 'informaatsie' 
gaat het meer om wat de anderen en ik doen met dat wat 
zij hebben 'genomen': 'informaatsie' is een zaak van geven. 

2. Informatie 

Niemand kan zichzelf verkennen, of de anderen, of hun 
verhoudingen onderling, of de structuur van zijn groep, 
zonder kennis van de feiten. Daarom is het nodig, dat aile 
feiten toegankelijk zijn. Dat zijn zij in Nederland niet. De 
Nederlandse samenleving is ondoorzichtig. Er zijn veel ge
heimen. 
In het algemeen worden aileen die feiten direct bekend, die 
geen kwaad kunnen. Dat staat dan ter beoordeling van hen, 
die de macht hebben om uit te maken of de feiten bekend 
mogen worden. Vinden zij het niet erg, dan worden de fei
ten openbaar. Weten zij het niet zeker of vinden zij het ri
sico voor de belangen, die zij dienen te groat, dan blijven 
de feiten verborgen. 
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Dat is tenminste de bedoeling. Er gaat bijna geen dag voor
bij of er worden feiten afgedwongen openbaar. Aile massa
commtlllicatiemedia moeten een onevenredig groat deel 
van hllll tijd besteden aan het opsporen van feiten, waar 
Zeer Gewichtige Personen als dikke waakhonden boven op 
zitten. Soms lukt dat, maar niemand weet precies hoe goed 
het lukt, omdat het totaal van de geheim gehouden feiten 
in zijn omvang onbekend is. 
Daarom is er in Nederland van echte democratie ook geen 
sprake. Het volk kan aileen dan zijn mening laten gelden 
als het eerst een mening heeft, die op een voiledige kennis 
van de feiten en htlll samenhangen (onder ling en met an
dere feiten) berust. Iemand, die nergens van weet, heeft wel 
een mening. Dat kan ook wel een juiste mening zijn, maar 
dat is dan toeval. Meningsvorming is in het algemeen on
mogelijk zonder inzicht en inzicht ontbreekt als de feiten 
onbekend zijn. 
Het is duidelijk, dat er hier aan twee voorwaarden moet 
worden voldaan: niet aileen moet de informatie voiledig 
beschikbaar zijn; het moet voor de ontvangende mens ook 
relevante informatie zijn, dat wil zeggen: hij moet er iets 
mee ktlllnen doen. 
De meeste mensen opereren in deze dingen selectief. Dat 
betekent: zij pikken uit het aanbod die graantjes mee, waar 
zij iets mee ktlllnen. Informatie werkt aileen positief voor 
de vorming van meningen als zij voiledig is en dan boven
dien nog zo, dat de mensen, die meningen vormen, er iets 
mee kunnen beginnen. Beide kanten van de zaak zijn moei-
lijk. 
De voiledigheid van de informatie is aileen te garanderen 
in een open samenleving, waarin ook de geheimen ter dis
cussie staan. Het is misschien vooral de taak van de com
mtlllicatie-media om daarvoor te zo~gen, maar zij kunnen 
dat aileen in voiledige onafhankelijkheid. Zij moeten de 
bezitters van informatie hinderlijk volgen en het behoort 
vanzelfsprekend te zijn, dat iedereen die macht uitoefent 
weet, dat hij dat aileen maar in openbaarheid kan doen. 
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Dit gaat in tegen het wezen van de machtsuitoefening, die 
nu eenmaal gemakkelijker verloopt in stilte dan op de 
markt. Geheimhouding is een element van de macht. Wie 
zich tegen de geheimhouding verzet, verzet zich meteen 
tegen de machtsuitoefening. Zij, die de macht hebben, er
varen dat ook zo. Zij vinden de beoefenaars van de massa
communicatie hinderlijke individuen. 
De staat, als het juridische substraat van de nationale samen
leving, kan daar veel aan verbeteren. Maar de staat is ook 
een machtsuitoefende organisatie en hij wil dan ook niet 
alles bekend maken wat er maar bekend te maken valt. De 
staat verhindert de volledige openbaarheid via het mecha
nisme van het 'algemeen belang'. Wat 'algemeen belang' 
is valt niet te zeggen. Het is een als objectief begrip ver
kleed systeem van wisselende inhouden. 'Algemeen be
lang' is dat wat iemand op een gegeven ogenblik als 'alge
meen belang' formuleert. 
Daarom is het nodig, dat de volksvertegenwoordiging, die 
de machtsuitoefening door de regering moet controleren, 
zorgt voor een volledige openbaarheid. Dat zal bemoeilijkt 
worden doordat de volksvertegenwoordiging zelf macht 
uitoefent en haar meningen tot stand komen door een tel
kens opnieuw verlopend proces van verdeling van macht. 
Bemoeilijkt ook omdat niet elke volksvertegenwoordiger 
van alles kan afweten. Allerlei leden van de Tweede 
Kamer stemmen voor begrotingen, die zij niet hebben 
doorzien en waarvan zij op allerlei pun ten weinig of niets 
weten. 
Ook daarvoor is een naam. Men zegt dan, dat 'democratie 
georganiseerd vertrouwen' is. Maar zij, die dat zeggen als 
verontschuldiging voor een gebrek aan doorzichtigheid, 
moeten wei worden gewantrouwd, want zij trekken een 
rookgordijn op en zij verschuilen zich daar bovendien dan 
ook nog graag achter. 
Er is maar weinig tegen de massale geheimhouding te on
dernemen: 
1. aile ambtenaren moeten vrij zijn op aile vragen openhar-
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tig en met de stukken in de hand te antwoorden; 
2. iedereen, die in een groep leeft, moet zich bewust zijn 
van de mechanismen, die zijn groepsleven be'invloeden of 
soms zelfs vormen en zich de houding aanwetmen van het 
hinderlijk vragen. 
De andere kant van de zaak is nog veel moeilijker. Stel, dat 
aile beschikbare informatie vrij beschikbaar zou zijn, dan 
zou dat nog niet garanderen, dat er werkelijk relevante 
meningen gevormd kunnen worden, omdat tienduizenden 
mensen met die informatie niets kunnen beginnen. Zij heb
ben er geen aansluiting mee. Soms hebben zij niet eens de 
toegang tot wat vrij beschikbaar is, door hun gebrekkige 
opleiding of door hun gebrek aan belangstelling. Ieder 
werkt selectief en kiest zich uit waarvan hij voelt, dat het 
bij hem past. 
Dat vraagt om te beginnen een heel ander soort onderwijs. 
Gegeven ons verlangen, dat op de niet te lange duur ieder 
kind voortgezet onderwijs zal krijgen in de een of andere 
vorm, menen wij, dat in dat voortgezette onderwijs in elk 
geval de middelen verschaft moeten worden, die een basis 
kunnen vormen voor het ontvangen van de in de samen
leving beschikbare informatie. Het onderwijs zal het niet 
alleen kunnen doen. Het kan wel de grondslagen leggen. 
Daarna is het een zaak van elk afzonderlijk. Wie niet mee 
wil doen moet zich achteraf niet beklagen. Er zullen veel 
mensen zijn, die niet mee willen doen en onder hen zullen 
er veel zijn, die het daarom niet willen, omdat zij van de 
afgelopen eeuwen hebben geleerd, dat zij toch aan een stuk 
door gemanipuleerd worden. Een richtige samenleving is 
zo ingericht, dat hun aantal zo klein mogelijk is. 
Deze schets van de toestand, die in verband met de beschik
bare ruimte niet meer kan zijn dan een bijna onverant
woordelijk oppervlakkige omschrijving van een van de 
moeilijkste vraagstukken in de samenleving, levert niette
min een aantal verlangens op, die naar onze mening nadere 
discussie waard zijn : 
1. alle feiten behoren openbaar te zijn; beperkingen daarop 
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zijn aileen te rechtvaardigen vanuit het 'algemeen belang'. 
Wat 'algemeen belang' llier betekent moet van geval tot 
geval gedefinieerd worden. De voilcsvertegenwoordiging 
moet controle hebben op die defmitie en waken tegen mis
bruik. Zodra het van geval tot geval gedefinieerde 'alge
meen belang' niet meer bestaat moeten de feiten alsnog 
openbaar worden. Hieruit volgt, dat er een aantal maat
regelen genomen moet worden om de openbaarheid te be
vorderen. Binnen het apparaat van de staat betekent het, 
dat de ambtenaren niet tot geheimhouding gedwongen 
moeten worden, behalve in gevallen, waarin het hier ge
noemde 'algemeen belang' een rol speelt. Maar oak dan 
moet dit ailemaal door de volksvertegenwoordiging be
oordeeld kunnen worden. Buiten het apparaat van de staat 
moet de openbaarheid van de feiten worden bevorderd, 
bijvoorbeeld door dwingende voorschriften over verslag
geving in het bedrijfsleven. 
2. het onderwijs moet zo worden hervormd, zodat deken
nisoverdracht mede dienstbaar is aan het ontvangen van in
formatie over steeds ingewikkelder onderwerpen. Aileen 
op die manier kan het onderwijs de achterstand bij de maat
schappelijke werkelijkheid inlopen. Dit zal waarschljnlijk 
moeten leiden tot een drastische verandering van de leer
programma's, waaruit die dingen moeten verdwijnen, die 
gericht zijn op een brede informatie, die tenslotte aileen 
maar dienstbaar blijkt voor heel speciale beroepen. Verdere 
differentiatie dus, met als verplichte vakken voor aile kin
deren die onderwerpen, die in de samenleving voortdurend 
aan de orde zijn. 

3. Informaatsie 

Geen mens is aileen. Niemand kan zonder de anderen. 
Maar tussen die anderen is iedereen uniek en onherhaal
baar. In dat spanningsveld tussen twee polen, 'ik' en 'de an
deren', speelt zich nlijn leven af. Daarin vorm ik nlij tot 
wieik ben. 
Die vorming is gericht op een duidelijk herkenbare identi-
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teit. 'Vorming tot volwassenheid' betekent: vorming tot 
een persoonlijkheid, die de spanning van het leven als een
ling tussen de anderen beheersen kan en gebruiken als een 
element van die vorming zelf. 
Ik wil de anderen kennen, mijzelf verkennen en de anderen 
mijzelflaten kennen. Dat vormingswerk van aile eenlingen 
temidden van de groepen, waarin zij leven, leidt tot het in
gewikkelde web van verhoudingen en situaties, dat men 
doorgaans samenvatte in het woord 'cultuur'. 'Cultuur' in 
de oude zin van het woord: de levensstijl van een gemeen
schap, de patronen van een groep. 
Het centrale punt hierbij is de communicatie. Loopt die 
mis, dan ontstaat teleurstelling, frustratie, vervreemding, 
vereenzaming. Daarom staat in een cultuurbeleid de com
municatie voorop. 
Misschien is het voor de redenering gemakkelijk hier een 
tweedeling te maken. Bij communicatie, zoals wij dat hier 
bedoelen, is te onderscheiden passieve en actieve commu
nicatie. Passief betekent hier: ontvangend, ondergaand, 
kennisnemend. Actief betekent: vormend, bijdragend, 
do en. 
Tot het eerste complex behoort een deel van het onder
wijs, nl. dat deel, dat bestaat uit kennisoverdracht; het 
grootste deel van het nu gevoerde kunstbeleid (musea, be
waren, uitstallen, hebben); het opnemen van informatie, 
die binnen de maatschappij wordt aangeboden. 
Actief wordt de communicatie daar, waar de enkeling 
zichzelf is en hij kan dat dan beter zijn, naarmate zijn kan
sen op passieve communicatie niet worden beperkt. Dat 
gebeurt op het ogenblik overal wei en het is een gevolg 
van de structuur van de kapitalistische samenleving. Toe
gang tot wat aanwezig is bestaat vooral voor meer begun
stigden. 
Het is duidelijk, dat een werkelijke zelfontplooiing - en 
daar gaat het immers om in ons cultuurbegrip - aileen kan 
slagen, als de ruimte om te do en zo groot mogelijk is. Zich
zelf vormen is een vormings-werk. Het gaat niet vanzelf. 
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Niemand kan het aileen. Het kan aileen in een voortduren
de - en vermoedelijk ook in een voortdurend toenemen
de - wisselwerking met anderen. 
In de 'Borgharense stellingen' en in de eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk is daarvoor het woord 'informaatsie' ge
bruikt. Dat woord slaat dus in de eerste plaats op de actieve 
communicatie-methoden. 
Dit is niet nieuw. Na de oorlog zijn er in onderwijskringen 
allerlei experimenten geweest onder de verzameltitel 'vrije 

. expressie', maar die methoden zijn beperkt gebleven tot de 
school (of liever tot enkele scholen) en tot sommige vrij
plaatsen in de maatschappij als bijvoorbeeld de Amster
damse 'W erkschuit'. 
Wij zijn van mening, dat dit allemaal drastisch moet wor
den uitgebreid. Het is op dit moment niet precies te zeggen 
water dan moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Daar
om niet, omdat er veel te weinig ervaring is met de moge
lijkheden op dit terrein. 
Wij weten, dat er bij de betrekkelijk schaarse experimen
ten hier en daar grote successen zijn geboekt. Er is ook een 
heleboel mislukt. Dat is de risico van het experiment. 
Daarom bepleiten wij als een centraal punt in een nieuwe 
cultuurpolitiek een zeer aanzienlijke uitbreiding van de ex
perimenten van samenleven, met als achtergrond de ge
dachten, die in deze publikatie zijn ontwikkeld. 
Dat is wel nieuw. Het betekent bijvoorbeeld, dat het offi
ciele cultuurbeleid veel meer ruimte moet geven dan er nu 
is voor de dingen van vandaag. Stromingen in de modern
ste kw1st wijzen op mogelijkheden. Kunst is niet alleen dat 
wat voor de eeuwen bewaard moet blijven als een getuige
nis van de manier, waarop de mensen zich vroeger uit
spraken. De bewaarde kunst is niet heilig en voor de enke
ling voornamelijk zinvol als reservoir van resultaten van 
vroeger experiment. Ook oude kunst was eens nieuw en de 
biografieen van kunstenaars staan vol van de verhalen over 
het verdriet van mensen, die zogenaamd hun tijd vooruit 
waren. Wij weten nu, dat zij de tijd niet vooruit waren. 
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Zij vormden hun tijd door te doen wat zij deden. Over
dracht van het resultaat van hun scheppingsbeeld aan een 
volgende generatie is geen essentiele voorwaarde. W eg
werp-kunst is daarom even belangrijk als bewaar-kunst. Er 
zijn nieuwe materialen, gemaakt voor direct gebruik en 
niet hestand tegen weer en wind. Met die materialen kan 
de mens zichzelf net zo goed uiten als met ebbenhout, gra
niet of eierverven. 
Wij zouden willen, dat er in elke gemeenschap experimen
teercentra komen, waar de leden van die gemeenschap be
zig kunnen zijn uit te vinden hoe zij willen leven, dat is: 
zich ontplooien en zich meedelen aan de anderen. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren op de gemeenschapsscholen 
die in de hoofdstukken over onderwijs en vorming worden 
bepleit. Daar kunnen 'informaatsie-centra' worden onder
gebracht waar de mensen zelf kunnen uitvinden wat zij 
willen en kunnen. Het kan best zijn, dat die experimenten 
niet overallukken. Ook wel, dat het eerst bijna overal mis
lukt. Maar dat is niet erg, omdat de mislukking gegeven is 
als een mogelijk resultaat van de verkenning van zichzelf 
en de mededeling aan anderen. 
Communicatiefleven is in steeds toenemende mate een an
der woord voor menselijk Ieven en de maatschappij moet 
haar structuur dan ook zo inrichten, dat daartoe de moge
lijkheden ontstaan. 
Hierbij doet zich een probleem voor, dat moeilijk is en dat 
tot nu toe een enigszins omvattende poging om tot dit 
soort dingen te komen, heeft verhinderd. Dat probleem 
bestaat hierin: deze dingen moeten ergens beginnen, maar 
zij beginnen dan binnen een gevestigde orde, die er niets 
van moet hebben. Vooral niet, omdat de kans groot is, dat 
de gevestigde orde niet hestand zal blijken tegen het enor
me elan, dat vrijkomt als de mensen werkelijk de kans krij
gen te Ieven op de manier, waarop zij kunnen Ieven. 
Gevestigde belangen verzetten zich tegen experimenten 
zonder vooraf vaststaand gunstig resultaat. 'Gunstig' zijn 
die resultaten vanuit het gezichtspunt van de gevestigde 
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belangen alleen dan als zij die belangen op z' n minst geno
m en niet in gevaar brengen. W at wij willen brengt die be
langen wel degelijk in gevaar en de kans op 'gunstige resul
taten' in de hierboven bedoelde zin is dan ook klein. 
Bovendien zullen de experimenten moeten aanvangen met 
mensen, die door de nu bestaande verhoudingen mismaakt 
zijn. Beladen met het idee, dat arbeid plicht is. Vol van de 
vooroordelen, die de kapitalistische maatschappij in stand 
gelaten heeft of aangewakkerd, omdat zij voor de heersen
de klasse voordelig zijn. Het onderwijs levert nog steeds 
niet de grondslag op, waarop zo'n systeem van experimen
terende cultuurpolitiek kan worden opgebouwd. 
Daarom is er in het begin veel moed no dig. Er moeten sub
sidies komen voor 'informaatsie-centra'. Zulke subsidies 
moeten niet worden voorzien van ingewikkelde afreke
nings-opdrachten en het is helemaal verkeerd als start 'sub
sidievoorwaarden' op te stellen, waarin aard, omvang en 
doel van de experimenten strak zijn omschreven. Er moet 
een kans zijn te beginnen met het oog op een doel en al
doende het doel uit het oog te verliezen en heel andere 
dingen aan te pakken. 
Dit alles hangt duidelijk samen met de toestanden in het 
onderwijs omdat het er natuurlijk om gaat, dat een vol
gende generatie beperkingen kwijt raakt, die wij zelf nog 
hebben. Er moet dan ook binnen het onderwijs in die rich
ting worden geexperimenteerd. K weekscholen moeten 
worden doordrongen van de kansen, die hier liggen. En als 
er eindelijk eens iets gedaan wordt aan de vorming van 
aanstaande leraren bij HAVO, MAVO en vwo, dan zijn ook 
daar kansen om volstrekt vastgelopen manieren van denken 
en doen te vervangen. 
Hoewel wij graag zouden zien, dat het anders was, beseffen 
wij goed, dat een totale omwenteling, zoals wij ons die 
voorstellen, niet zomaar lukt. Het is misschien jammer, 
maar de beperking van de mogelijkheden ligt in de ge
geven verhoudingen besloten. Daarom willen wij - in het 
besef, dat onze voorstellen, als zij door anderen zijn over-
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en uitgebreid, zinvol zijn en prettig - beginnen met 
minder ambitieuze opzet. 

Wij zouden willen, dat er van regeringswege opdracht 
wordt gegeven na te gaan wat er in allerlei 'subculturen' 
precies gebeurt op het gebied van 'informaat:ie'. ~oe. de 
mensenleven, denken, do en en waarom. Provo s enlupp1es, 
popmuziek en de eigen weej-of-laif die daarmee schijnt 
samen te hangen, zijn geen natuurverschijnselen, maar cul
tuurverschijnselen. De vervreemding die er uit spreekt en 
de oplossingen, die daarvoor zijn gevonden, wijzen op een 
diepe behoefte aan een ander soort bestaan. De tijd om 
te leven neemt toe naarmate de tijd om te werken vermin
dert. Dat zouden wij ge'inventariseerd willen hebben en dan 
niet door stokoude sociografen, maar door mensen, die zelf 
ervaren hebben wat er hier aan de hand is. 
Daarnaast zouden wij op niet te beperkte schaal vrije cul
tuurexperimenten willen voorstellen. Er moet een subsidie
pot komen voor experimenten en die subsidies moeten vol
ledig ter beschikking staan van hen, die experimenteren. 
Zonder de restricties, die allerlei nu bestaande subsidie
voorwaarden kennen. De verantwoordelijkheid voor de 
besteding moet liggen bij hen, die het geld besteden. Er 
moeten niet meer dan twee soot-ten voorwaarden zijn: het 
moet eerlijk toegaan en de resultaten ofhet gebrek aan re
sultaten moet kenbaar zijn. 
Daarnaast zouden wij willen, dat er op grote schaal moge
lijkheden worden geschapen voor ouderen om dit alles mee 
te maken. Wie ooit ervaren heeft hoe mensen opbloeien 
wanneer zij eindelijk eens kansen krijgen al doende uit te 
vinden wie zij eigenlijk zijn en wat zij eigenlijk kunnen, 
die weet hoe bevrij dend dat is. 
Op korte termijn kan dit aileen door binnen de begroting 
van CRM bedragen af te zonderen voor dit doel. Daartoe 
moet een aparte afdeling op het departement worden ge
vormd en wei hierom, omdat de bestaande organisatie zich 
doodeenvoudig tegen deze methoden verzet. 
Hetzelfde geldt voor de grote steden en voor een paar an-
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dere gemeenten, die een enigszins duidelijke cultuur-be
groting hebben. Op het platteland kan het aileen als de 
kleinere gemeenten de moed hebben experimenten, die 
jongeren zelf willen beginnen, op de een of andere manier 
te steunen. 
Het is wel zeker, dater op deze manier dingen zullen ge
beuren, die veel ouderen 'gek', 'onzinnig' of 'onbegrijpe
lijk' vinden. Zij vinden dat dan zo, omdat zij zelf nooit de 
kans hebben gehad hun door de samenleving geprefor
meerde oordelen te hervormen. Dat gaat op den duur wel 
weer over. 
Lukt dit, dan is er de kans, dat de mens van nu, die maar 
een dimensie heeft, weer volledig wordt en echt kanleven. 
Mislukt het, dan zal de samenleving verder ontaarden in 
een onoverzichtelijke warboel van belangen en techniek, 
waarin de macht komt te rusten in handen van weinigen, 
die de anderen, al of niet met hun berustende instemming, 
onderwerpen aan een slavernij, die onmenselijker is dan 
aile vroegere slavernijen. 
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Aangenomen werk 

HET LAGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS 

In het algemeen zijn mensen verstandig genoeg geen din
gen te willen doen die ze niet kunnen. Dat is iets om reke
ning mee te houden, als we een maatschappij wensen 
waarin invloed en mogelijkheden gelijker zijn verdeeld dan 
thans. In de traditionele linkse beweging is men er vaak 
van uitgegaan dat na het scheppen van gunstige ekonomie
se kondities zo'n maatschappij vanzelfwel komt. Maar een 
burger die weinig weet te zeggen en ook in zijn schooltijd 
nooit iets te zeggen heeft gehad, zal weinig zin hebben in 
zeggenschap, ook al biedt de maatschappij hem daartoe ge
legenheid. En als hij de vaardigheden mist om aktief mee 
te doen, zal zijn behoefte om deel te nemen aan ooze kul
tuur niet gauw verder reiken dan de contouren van de 
beeldbuis. 
Daarom neemt on,derwijs in een kultuurpolitiek de sleu
telpositie in, ook in dit boek. Want onderwijs moet ons de 
kennis en vaardigheden verschaffen zodat wij kunnen deel
nemen aan een ruime keus van kulturele mogelijkheden 
en kunnen meebeslissen over de zaken die ons aangaan. 
Dat is mooi gezegd: kulturele mogelijkheden. Een plezie
rig beroep is daar een van. Maar plezierige beroepen zijn 
schaars en bovendien wordt de werktijd korter. Steeds 
meer zal men zijn heil moeten zoeken in zijn vrije tijd en 
ons onderwijs zal zich daarop veel meer moeten richten 
dannu. 
Tot die kulturele mogelijkheden hoort ook het onderwijs 
zelf. We leren steeds Ianger. Niet alleen zal de leerplicht 
worden verlengd tot het 18e jaar, ook na het halen van een 
of ander einddiploma is men in de regel nog niet ldaar. 
Steeds vaker moet het onderwijs ons dan ook de middelen 
geven, nodig voor het volgen van verder onderwijs. Voor 
het gewoon lager onderwijs is dit zelfs de voornaamste 
taak, het heet tegenwoordig dan ook basisonderwijs. 
Ook tot het uitoefenen van zeggenschap zou de school 
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moeten voorbereiden. Zeker als zo'n groot deel van ons 
leven op school wordt doorgebracht, hoor je daar als leer
ling ook iets te vertellen te hebben. De ervaring op school 
dat je niet volstrekt onmondig bent, zal later niet meer 
kunnen worden uitgevlakt. De traditionele vormen van 
lesgeven en beoordelen passen echter slecht bij dit ge
zichtspunt. 
Wat we hier over onderwijs zeggen is niet erg revolutionair. 
Dergelijke ideeen en wensen zijn al gemeengoed, zeker 
in onderwijskringen. We kunnen ons best een ideale school 
dromen die optimale ontwikkelingsmogelijkheden biedt 
voor iedereen op het gebied van verder onderwijs, beroep, 
vrijetijdsbesteding en zeggenschap. Waarom lijkt de fei
telijke toestand dan zo weinig op dat ideaalbeeld? Blijk
baar is er meer nodig dan idealen. 'Want tussen droom en 
daad staan wetten in de weg en praktiese bezwaren en ook 
weemoedigheid die niemand kan verklaren.' Ons probleem 
is niet: hoe moet het ideale onderwijssysteem er uitzien 
maar: hoe moeten we in het huidige systeem ingrijpen om 
een ontwikkeling op gang te brengen die enige realiteit kan 
geven aan onze dromen? 

Algemene verstopping 

Een ingreep zou gericht moeten zijn op bestrijding van de 
voornaamste kwaal van ons onderwijs: zijn algemene ver
stopping. Wat we daaronder moeten verstaan blijkt duide
lijk als we gaan vergelijken met het buitenland. Tabel 1 
toont dat in geen vergelijkbaar land het hoger onderwijs zo 
weinig gediplomeerden afievert als in ons land. Ook als we 
afgestudeerden van de hts, die zo graag ing. voor hun 
naam willen, bij de gediplomeerden tellen blijft Neder
land hekkensluiter. 
Tabe11 
Percentage gediplomeerden van hoger onderwijs en hts
nivo gemeten in de leeftijdsgroep van 22-24 jaar inver
schillende Ianden (1962-1963), ontleend aan Raymond 
Poignant (16). Diploma's voor 'korte studies' zijn bijvoor-
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beeld 'bachelor's degree' in de VS en 'm.o.-akte' bij ons. 

land hoger onderwijs inklusief 

Verenigde Staten 
Sowjetunie 
Belgie 
Eng eland 
Frankrijk 
Westduitsland 
Italie 
Nederland 

aileen inklusief hts-nivo 
normale 
studies 

? 
8.2% 
8.0% 
5.7% 
5.1% 
3.9% 
2.9% 
1.8% 

korte 
studies 
19.6% 
8.2% 

10.9% 
9.0% 
5.1% 
3.9% 
2.9% 
3.0% 

21.6% 
21.2% 
22.2% 
13.0% 
9.4% 

? 
9.8% 
6.6% 

Hiermee komt overeen dat de weg naar het hoger onder
wijs in ons land bijzonder smal is. Het percentage van de 
jeugd dat de hoogste ldas bereikt van scholen die toegang 
geven tot de universiteit, bij ons dus gymnasium en hbs, 
is in Nederland lager dan elders. In 1963 slechts 8 %. 
Gegevens over een aantal andere Ianden staan in kolom I 
van tabel2. Goed, zal men zeggen, ons middelbaar onder
wijs mag dan erg selekt zijn, er bestaat dan ook geen beter 
onderwijs dan het Nederlandse. Als men jan en alleman 
maar toelaat tot het voorbereidend wetenschappelijk on
derwijs, (vwo), blijft er van de kwaliteit niets over. 
Is dat zo? Steken de prestaties van dat zeer uitgelezen 
groepje leerlingen werkelijk zover uit hoven die van buiten
landers? Dit is uitgezocht voor de wiskunde-prestaties van 
leerlingen in de hoogste klas middelbare school in de Ian
den van tabel 2. De prestaties van de 4 % beste wiskunde 
leerlingen in elk land behaald op eenzelfde wiskundetest 
werden met elkaar vergeleken. De Japanners en de Zwe
den kwamen als de uitblinkers uit de bus, de Nederlanders 
niet, die deelden de vijfde plaats met de Belgen. In kolom 
I van tabel 2 zien we dat in Japan 57% en in Zweden 
23 % van de jeugd de hoogste ldas middelbare school be
reikt, in ons land maar 8 %· Blijkbaar hoeft de kwaliteit 
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van het onderwijs niet te lijden als de sluizen van middel
baar en hoger onderwijs wijder worden geopend. 
En voor dat wijder openen is alle reden. Gelijke onderwijs
kansen zijn moeilijk te verwerkelijken in een onderwijssy
steem dat zo streng selekteert als het onze. Een illustratie 
daarvan biedt kolom II van tabel 2: na West-Duitsland 
heeft Nederland het geringste percentage ldnderen uit 
handarbeidersgezinnen dat de hoogste klas van de middel
bare school bereikt. In het algemeen blijkt de benadeling 
van handarbeiderskinderen sterker in landen met een 
streng selekterend onderwijssysteem. Ben heel aparte po
sitie van Nederland blijkt uit kolom III en IV van tabel2: 
nergens is het aandeel van de vrouwelijke kunne in mid
delbaar en hoger onderwijs zo laag! 
Tabel2 
Percentage van de jeugd dat in verschillende landen het 
voor-universitaire leerjaar, bij ons hoogsteklas vwo, bereikt 
(kolom I); percentage van de kinderen uit handarbeiders
milieu dat dat leerjaar bereikt (kolom II); aandeel~vrouwe
lijke leerlingen in dat leerjaar (kolom III) en het aandeel
van vrouwen in de studentenbevolking in die landen (kolom 
IV), ontleend aan Torsten Husen (12). 
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land voor-universitaire jaar uni-
vers. 

perc. perc. aandeel vrouwe-
van van lijke leerlingen 

jeugd handarb. 
jeugd 

kolom kolom kolom kolom 
I II III IV 

Verenigde Staten 70% 63% 49% 42% 
Japan 57% 27% 49% 30% 
Zweden 23% 11% 49% 40% 
Schotland 18% 10% 43% 34% 
Finland 14% 8% 57% 51% 
Belgie 13% 6% 43% 23% 
Eng eland 12% 3% 43% 24% 
Westduitsland 12% 1% 43% 25% 
Frankrijk 11% 4% 54% 40% 
Nederland 8% 2% 28% 17% 

Kortom, ons onderwijs is goed verstopt. De kenmerken 
van die verstopping zijn: 

1 Studie-vertraging, vooral door zittenblijven, en daar
door beperking van ontplooiingsmogelijkheden. 'Ruwweg 
70 a 80 % van al degenen die wij ergens voor diplomeren 
krijgt dat diploma te laat in handen', zegt De Groot in 
Vijven en zessen (11). Later dan offi.cieel zou moeten en 
later dan het geval is met vergelijkbare diploma's in de ons 
omringende Ianden. De Groot: 'Wij zijn hetland van de 
(te) laat gediplomeerden- en van deal grijzende studen
ten'. 
2 Overdreven en voortdurende selektie, waarvan de be
doeling lijkt het kweken van een intellektuele elite, maar 
wat in feite uitloopt op nodeloze beperking van weten
schappelijk gevormd kader en een zorgeloze verspilling 
van talent. 
3 Benadeling van groepen die in onze maatschappij een 
zwakke positie innemen: ons onderwijs is vooral verstopt 
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voor kinderen uit arbeidersmilieus en voor vrouwen. In 
vrijwel geen ander vergelijkbaar land hebben deze groe
pen zoveel moeite door te dringen tot middelbaar en hoger 
onderwijs. 
Een onderwijspolitiek in ons land moet zich rich ten op be
strijding van deze verstopping. Daarom zal doorstroming 
hoofdmotief worden van dit verhaal. We hopen duidelijk 
te maken dat ons onderwijs door een konsekwente toepas
sing van dit principe zal veranderen in de richting die we 
wensen. Daar moet perspektief in zitten, want die door
stroming is een door vrijwel aile grote politieke partijen 
aanvaard beginsel. Een van de hoofddoelen van de mam
moetwet is het bevorderen van de doorstroming in het 
voortgezet onderwijs en in het partijprogramma van de 
vvn staat: hoofddoel van het onderwijs moet zijn dat iede
re bekwaamheid kans tot voile ontplooiing krijgt. Er is 
niets dat die voile ontplooiing zozeer beperkt als de ge
brekkige doorstroming in ons systeem. Dit stuk is dus ook 
voor liberalen geschreven. En voor n'66 dit: 'doorstro
ming' is de pragmatiese vertaling van 'gelijke kansen'. 

De kindzwakke school 

Om de doorstroming te kunnen bevorderen moeten we 
weten hoe de verstopping ontstaat. Ons onderwijsstelsel 
zou beschreven kunnen worden als een delta, waarin te 
veel dammen en sluizen het water te traag doorlaten en 
waarvan de hoofdstroom zich te vroeg vertakt in te smalle 
stroompjes. 
Om bij die sluizen te beginnen. In ons land wordt de maat
regel van het zittenblijven rigoreus toegepast. Dit begint 
al op de basisschool: in 1958 bereikte 66 % van de leer
lingen de zesde klas zonder vertraging, meer dan een derde 
dee! bleef een of meer keren zitten. Sinds daar statistieken 
over bestaan weten we niet anders dan dat in het middel
baar onderwijs elk leerjaar zo'n 25 % van de leerlingen 
blijft zitten, slechts 25 % het einddiploma haalt zonder 
vertraging en de helft van de leerlingen in het eerste leer-
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;aar dat diploma nooit haalt. Ook het ulo-diploma wordt 
slechts door de helft van de leerlingen gehaald en door 
slechts 30% zonder zittenblijven. Kweekschool en hts lij
den aan het zelfde euvel. Waarom al deze doubleerellende? 
Omdat het zo goed is voor de leer ling nog eens de stof over 
te doen die hij niet voldoende heeft verwerkt? Maar uit 
onderzoeken blijkt dat zittenblijven een leerling vaker 
schaadt dan baat. Hij krijgt een emotionele klap, het ver
hoogt zijn weerzin tegen de school, hij verliest zijn interes
se in vakken waar hij wel goed in was maar die hij nu over 
moet doen, en het geeft bijna altijd onnodige vertraging 
omdat de vier maanden die hij in het afgelopen jaar wel 
was gevorderd ook ongedaan worden gemaakt. Er wordt 
in dit systeem nooit zinvol doorgegaan op wat de zitten
blijver zich al had toegeeigend. De klas moet immers ge
lijk opwerken om klassikaallesgeven mogelijk te maken. 
En dit is dan tegelijk de tweede reden waarmee doubleren 
wordt gerechtvaardigd: het is nodig om het niveau van 
presteren van de leerlingen in een klas zo gelijk mogelijk te 
houden, anders kan er geen les worden gegeven. Dat door 
zittenblijven een homogeen prestatieniveau in de klas kan 
worden bereikt is echter een illusie. Dat blijkt niet alleen 
uit onderzoek, een jaar wachten is al voldoende. Dan blijkt 
van die zogenaamd homogene ldas weer een aantal kinde
reo te moeten blijven zitten. In elke gelijkgemaakte ldas 
zitten toch weer goede en slechte leerlingen. En een mid
denmoot waar het uniforme leerprogramma zich op richt. 
lntussen wordt grote groepen leerlingen de school tegen
gemaakt omdat ze boven hun macht moeten werken ofzich 
vervelen. In ons onderwijsstelsel wordt een elementaire 
psychologische wet genegeerd: een mens, ook een kind, 
heeft het meeste plezier in wat hij nog net aan kan. Niet 
het zitten blijven is de kwaal, maar het uitgangspunt van 
ons onderwijs op alle niveaus dat eenzelfde leerprogram
ma goed is voor alle leerlingen in de klas. Als een leerling 
dit program niet bij kan benen, wordt er nooit gezegd: ons 
onderwijs is blijkbaar niet geschikt voor deze leer ling. Het 
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is de leerling die faalt, het oordeelluidt altijd: deze leer
ling is (nog) niet geschikt voor ons onderwijs. 
Dat begint al in het basisonderwijs. Daar gebruikt men 
woorden als 'schoolonrijp' en 'schoolzwak' om die onge
schiktheid van leerlingen aan te duiden. Dit is eigenlijk 
vreemd, de basisschool hoort immers geschikt te zijn voor 
iedereen. Ook voor leerlingen die mentaal jonger zijn dan 
de middenmoot in de klas en daarom onrijp heten. Ook 
voor 'schoolzwakke' leerlingen, meestal kinderen uit be
nadeelde milieus, die het moeilijk hebben op school. Als 
zulke grote groepen ldnderen ongeschikt blijken voor ons 
onderwijs, wordt het dan geen tijd te gaan spreken over 
de 'kindzwakke' school? Kindzwak is een onderwijs dat 
zijn leerprogramma en methoden niet aanpast aan de 
geaardheid, het niveau en de interesses van de leerlin
gen. 
Ook ons voortgezet onderwijs is in die zin ldndzwak. Ook 
hier stelt de school zichzelf als norm. Welke groteske pro
parties dit aanneemt wordt door De Groot feitelijk en raak 
beschreven in Vijven en zessen. Het komt erop neer dater 
door leraren op grond van rekbare, door henzelf gefabri
ceerde normen, de rapportcijfers, voortdurend ingrijpen
de beslissingen worden genomen over leerlingen, 'voor de 
bestwil' van die leerlingen, zonder dat daarin die leerlingen 
of de ouders van die leerlingen ooit worden gekend. Pater
nalisme viert hier hoogtij. In het middelbaar onderwijs is 
men zelfs zover gegaan uit de hoge doubleerpercentages te 
concluderen dat blijkbaar veelleerlingen ten onrechte dit 
onderwijs volgen (nota bene: van aile Ianden het meest 
uitgelezen groepje leerlingen!). De brugldas zou voor een 
betere selektie moeten zorgen. Maar men kan doorselek
teren wat men wil, elke klas zal toch weer beoordeeld wor
den naar zijn middenmoot en 25 % zittenblijvers opleve
ren. Beoordeling van de prestaties van leerlingen naar ob
jektieve normen door middel van schooltoetsen en de in
voering van selektievrij onderwijs zijn middelen om hier 
verandering in brengen. 
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Vrijheid van keuze voor zesjarigen 

De opvatting dat hetzelfde leerprogramma goed moet!zijn 
voor aile leerlingen en deze dus van gelijk niveau moeten 
zijn, vormt niet alleen van het zittenblijversprobleem de 
achtergrond. Ook de organisatie van ons voortgezet onder
wijs lijkt gebaseerd op dit idee. Homogeniteit per school
klas wordt hier vergroot tot homogeniteit per schooltype. 
Weinig Ianden hebben zoveel soorten algemeen vormend 
onderwijs. Maar als we de reeks lavo (vglo), mavo (ulo), 
havo (mms ), atheneum (hbs) en gymnasium bekijken, is het 
roeest opvallende kenmerk de opklimmende rooeilijkheids
graad. In hoeverre de verschillende schooltypen ook nog 
verschillende belangstellingsrichtingen vertegenwoordigen 
schijnt van roinder belang. Elk schooltype lijkt te streven 
naar een homogeen moeilijkheidsniveau en hoe hoger de 
plaats van de schoolin de onderwijshierarchie, hoe strenger 
de toegang wordt bewaakt. Men vreest van het toelaten 
van meer leerlingen niveau-verlies en daardoor statusver
lies. Het standgevoel is in ons land immers nauw verbon
den met de genoten opleiding. Hoe moeilijker en exldusie
ver de school, hoe hoger zijn status en hoe meer voorrech
ten verbonden aan het diploma van die school. 
In dit hierarchische systeem heefthetvoor eenkind weinig 
zin te zoeken naar de school van zijn interesse. Het is zon
der meer duidelijk dat een 'hogere' school meer toekomst
mogelijkheden biedt. In feite is ook dit een soort kind
zwakte van het onderwijs: niet de belangstelling van het 
kind, maar de vraag of hij aan de eisen van de school kan 
voldoen bepaalt de schoolkeus. Het kind hoeft dus niet te 
kiezen en men zou bijna zeggen: dat is maar goed ook, 
want anders zou hij op 12-jarige leeftijd al moeten weten 
of hij later wil studeren. De stroom vertakt te vroeg, kin
deren zijn in ons land nog veel te jong als over hun toe
komst wordt beslist. 

De mammoetwet tracht deze vroege schoolkeus minder 
onherroepelijk te roaken door de brugklas en het vergroten 
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van overstapmogelijkheden tussen schooltypen. De brug
klas tracht de keus nog een jaar open te houden. In de 
praktijk lukt dat slechts als de brugldas zich bevindt bin
nen een gemeenschap van scholen of scholengemeenschap. 
Maar ook 13 jaar is nog erg jong om te weten wat je wilt, 
zodat de brugldas meestal wordt gebruikt om gegevens 
over het kind te verzamelen om zo een betere beslissing 
over hem te nemen. Kans om zijn eigen weg te kiezen 
krijgt een leerling in landen als Frankrijk en Belgie waar 
de orientatieperiode Ianger duurt en de definitieve school
keus pas plaats vindt op 15-jarige leeftijd. 
Overstappen 'naar hoven' blijft ook in het mammoettijd
perk moeilijk. Het ongedaan maken van een verkeerde 
'keus' leidt in ons systeem vrijwel steeds tot vertraging van 
minstens een jaar. De nieuwe doorstromingsmogelijkheden 
die de mammoetwet biedt, gaan trouwens al helemaal 
voorbij aan de 40% van de jeugd die terechtkomt in het 
nijverheidsonderwijs. In plannen voor scholengemeen
schappen wordt dit onderwijs zelden opgenomen. Men 
gaat er blijkbaar van uit dat we deze 40 % wel als verloren 
mogen beschouwen voor de kultuur. 
Maar te menen dat de keuze van voortgezet onderwijs 
plaats vindt op 12-jarige leeftijd is eigenlijk nog te opti
mistisch. Voor grote groepen kinderen valt de beslissing al 
in de eerste klas van de basisschool. Er zijn nu eenmaal ge
wone scholen en 'milieuscholen'. Met de laatste bedoelen 
we de groep scholen met leerlingen uit de minst bevoor
rechte milieus, vooral uit het ongeschoolde handarbeiders
milieu. 
Ons traditionele basisonderwijs is zo weinig aangepast aan 
deze groep ldnderen, dat via deze milieuscholen maar wei
nigen het middelbaar onderwijs of zelfs de ulo bereil~en. 
Daar in onze steden zo'n 15 % van alle basisscholen tot 
deze milieuscholen gerekend kunnen worden, ligt hier 
een belangrijke oorzaak van het verstopt zijn van ons mid
delbaar onderwijs voor kinderen uit handarbeidersgezin
nen. 
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deltaplan voor het onderwijs: de dammen weg 

Volgens De Groot moet een nationaal plan voor het onder
de deltawerken in omvang evenaren. Hoofddoel van 
deltaplan is het bevorderen van de doorstroming en 

daaronder verstaan we: 
1. Jedere leerling die een bepaalde vorm van onderwijs 
volgt, haalt een met schooltoetsen objektiefte kontroleren 
minimumprogramma binnen het aantal jaren dat daar
voor staat, of anders met zo min mogelijk vertraging. 
Voor het kind betekent vertraging altijd beperking van 
mogelijkheden en vaak dat hij in de afvalrace van ons on
derwijs het loodje legt. Bestrijding van het zittenblijvers
probleem is punt een. 
2. Definititieve opleidingskeuze wordt zo lang mogelijk 
open gehouden, waardoor leerlingen meer ruimte krijgen 
zelf hun toekomst te bepalen, verkeerde keuzen tot een 
minimum worden beperkt en de overgang naar andere op
leidingen tot minimale vertraging leidt. Extra aandacht ei
sen daarom de milieuscholen, omdat daar een grate groep 
kinderen door onaangepast onderwijs vroegtijdig in zijn 
keuzemogelijkheden wordt beperkt. 
We hopen intussen wel duidelijk te hebben gemaakt dat 
organisatorische maatregelen niet voldoende zijn, in het 
basisonderwijs nog minder dan in het voortgezet onder
wijs. Het is in dit opzicht dat bijvoorbeeld het struktuur
plan voor het basisonderwijs van de Wiardi Beckman 
Stichting (18) zo tekort schiet. Over het zittenblijverspro
bleem wordt hierin niet gerept, noch over dat van de 
milieuscholen en het zijn deze problemen die slechts langs 
onderwijskundige weg zijn te bestrijden. 

De basisschool: een school zonder zittenblijvers 

Volgens J. A. Meijers, onderwijsmedewerker van De Groe
ne Amsterdammer, heeft het basisonderwijs te kampen met 
een groot probleem: 'de ldassen zijn veel te groot!' Nu zijn 
de schoolldassen in ons land inderdaad grater dan in de 
omringende landen. Maar het grootste probleem? Was het 
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maar zo. Het blijkt namelijk dat klassegrootte in het on
derwijs pas een belangrijke rol gaat spelen als belangrijker 
onderwijsproblemen grotendeels zijn opgelost. Dit neemt 
niet weg dat de leerlingenschaal nodig moet worden ver
laagd, al was het maar om leraren vrij te kunnen maken 
voor de extra-taken die elke vernieuwing van het onder
wijs met zich meebrengt. Maar het betekent ook dat de 
klasseomvang niet onze grootste zorg is zolang het zitten
blijversprobleem niet grondig is aangepakt. 
Afschaffen van het zittenblijven betekent de invoering van 
selektievrij onderwijs, waarin ieder kind elk jaar 'automa
tisch' overgaat, of waarin van 'overgaan' helemaal niet 
meer gesproken kan worden. Omdat dit voor Nederland 
wailrschijnlijk de meest aangepaste vorm is zullen we onze 
bespreking beperken tot selektievrij onderwijs waarbij de 
leeftijdsgroep wordt bijeengehouden gedurende de 6 leer
jaren van het basisonderwijs. Lesgeven volgens een een
heidsprogramma voor de hele ldas is dan niet meer moge
lijk, gedifferentieerd onderwijs noodzakelijk. Daarnaast 
moeten we blijven eisen dat aile leerlingen bij het verlaten 
van de basisschool een vastgesteld niveau halen. Dat mini
mum-niveau moet zeker inhouden een goede lees- en reken
vaardigheid. Het kunnen hanteren van deze instrumenten 
bepaalt in onze kultuur voor een belangrijk dee] iemands 
ontplooiingsmogelijkheden. Aan deze eis wordt op het 
ogenblik nog niet voldaan: veel leerlingen kunnen na de 
basisschool nog niet goed lezen, zelfs van eenvoudige 
teksten begrijpen ze vaak niet wat er staat. Daarom moet 
elke vernieuwing gepaard gaan met een doorlopende be
geleiding van de leerlingen en objectieve kontro1e van de 
schoolvorderingen. 

a. Gedifferentieerd onderwijs 

Na afschaffen van het doubleren kan men niet meer de il
lusie koesteren dat de ldas homogeen is. Onderwijs afge
stemd op de middenmoot is niet meer mogelijk, men wordt 
genoodzaakt tot wat al veel eerder had moeten gebeuren: 
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aanpassen van de onderwijskundige aanpak aan aard en ni
veau van de verschillende leerlingen of groepen van leer
lingen in een ldas. Dit is wat wij onder differentiatie ver
staan. Hoe die differentiatie tot stand moet komen is een 
open kwestie. In het montessori-onderwijs geeft men de 
voorkeur aan individuele differentiatie: elk kind gaat door 
de leerstof volgens zijn eigen tempo. Maar misschien ver
dient groepsgewijze differentiatie de voorkeur, waarbij 
binnen de leergroep onderwijs plaats vindt volgens 2 of 3 
niveau's. Dit betekent dat voor die verschillende niveau's 
ook leerplannen moeten worden ontwikkeld. Ben goede 
poging daartoe is gedaan door het Nutsseminarium voor 
Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam in samen
werking met het Pedagogisch Centrum te Den Haag en 
leden van gemeentelijke en rijksinspekties (14). Dit leer
plan voor het basisonderwijs telt 3 niveau's waarbij men 
rekening probeert te houden met verschillen tussen leer
lingen voortkomend uit ontwikkelingsgraad, aanleg, ka
rakter en milieu. Het belangrijkste is dat men differentia
tie gaat toepassen in verschillende vormen en zich niet 
vastlegt op een mogelijkheid. Slechts door onderzoek ge
kontroleerde ervaring, opgedaan in de praktijk, kan ons in
formatie geven over de beste vormen van differentiatie. 
De ervaringen in Zweden, waar selektievrij onderwijs 
reeds is ingevoerd op de basisschool, zouden ons een stuk 
op weg kunnen helpen. 
Ben gelukldg gevolg van gedifferentieerd onderwijs is dat 
het noodzaakt tot afschaffen van de traditionele ldassikale 
lesvorm, waarin het 'orde houden' een van de voornaamste 
problemen lijkt te zijn en weinig ruimte is voor spontani
teit en eigen initiatief van de leerlingen. Doordat bij ge
differentieerd onderwijs leerlingen werken volgens ver
schillende programma's zijn andere lesvormen no dig. Les
vormen die de kinderen brengen tot aktief leren, zelfstan
dig werken, alleen of groepsgewijs, en elkaar helpen. Zelf
standigheid, mondigheid, en spontaniteit zijn binnen deze 
vorm van onderwijs gewenste eigenschappen van leerlin-
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gen. Ook de rol van de leraar wijzigt. Gedifferentieerd on
derwijs staat de leraar toe behalve docent ook groepsleider 
te zijn die groepsaktiviteiten in de ldas organiseert, samen
werldng bevordert, initiatief uitlokt, groepsgesprekken 
leidt, zelf medespeler is, enz. 

b. Begeleiding van het onderwijs 

Selektievrij, gedifferentieerd basisonderwij s kan slechts sla
gen wanneer een voortdurende en systematische begelei
ding van het onderwijs plaats vindt. Als we tenminste on
der slagen willen verstaan: een verbetering van het presta
tiepeil van aile leerlingen en een grondiger voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs. Die begeleiding zal een ge
heel van in elkaar grijpende maatregelen moeten omvat
ten, waarvan we hier de voornaamste noemen: 
*Het nauwkeurig formuleren van leerdoelen, het pro
grammeren van de leerstof en uitstippelen van leergangen 
op verschillende niveau's. 
*Het construeren van een keur van schooltoetsen voor aile 
leerjaren te beginnen met het eerste leerjaar. Deze school
toetsen zijn onmisbaar. Zonder deze is het niet mogelijk te 
kontroleren of de leerdoelen die het onderwijs zich stelt 
worden bereikt. Door middel van schooltoetsen moeten 
we informatie opdoen over de tekortkomingen van het 
leerprogramma en suggesties tot verbetering. Via school
toetsen wordt ook het onderwijs aan verschillende scholen 
of groepen van scholen vergelijkbaar. Zo wordt het moge
lijk te bepalen welke scholen met onderwijsmoeilijkheden 
te kampen hebben en dus met reden om steun kunnen 
verzoeken. Analyse van de schooltoetsgegevens maakt het 
mogelijk maatregelen te ontwerpen voor effektieve steun
verlening. Een fraai voorbeeld van deze aanwending van 
schooltoetsen Ievert Enschede, waar onderzoeldngen met 
schooltoetsen in de eerste klas hebben geleid tot het instel
len van een begeleidingsstruktuur voor het eerste leerjaar 
van het basisonderwijs in geheel Enschede. Verslag hier
van vindt men in de dissertatie Leren lezen van C. van 
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Calcar (3). Ben tweede onmisbare funktie van schooltoet
sen is het verkrijgen van objektieve informatie over ont
wikkelings-niveau en vorderingen van de leerlingen. Door 
bespreldng van deze gegevens met de leraar wordt het mo
gelijk het onderwijs aan te passen aan de leerlingen, een 
strikte voorwaarde voor gedifferentieerd onderwijs. Ook 
kan men speciale voorzieningen treffen voor sterk afwij
kende leerlingen. 
*Het organiseren van vernieuwingskursussen voor lera
ren en aanpassing van het kweek~choolonderwijs, zodat 
zowel degenen die reeds lesgeven als de toekomstige le
raren vertrouwd raken met het selektievrije onderwijs en 
de gewijzigde rol van de leraar daarin. 
*Het mogelijk maken van voortdurend intensief overleg 
tussen de leraren van een school onderling en met de me
dewerkers van de plaatselijke schooladviesdienst. Selektie
vrij onderwijs maakt dit overleg noodzakelijk: de aanpak 
van de verschillende leraren moet in voortdurend overleg 
op elkaar worden afgestemd, overleg over de verschillende 
leerlingen is gewenst en wordt onvermijdelijk als de leef
tijdsgroep in een volgend kursusjaar een nieuwe leraar 
krijgt, overleg met de schooladviesdienst is nodig ter be
spreking van de schooltoetsgegevens en de speciale pro
blemen van de school. Dit overleg is zo essentieel dat hier
voor wettelijk tijd zou moeten worden uitgetrokken, bij
voorbeeld een middag per week. 
*Het op elkaar afstemmen van de doelstellingen, program
ma's leergangen van de kleuterschool, de basisschool en de 
verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs. Voor
al de kleuterschool kan binnen het selektievrije onderwijs 
een belangrijke plaats innemen. Veel meer dan nu het ge
val is kan de ldeuterschool het kind voorbereiden op het 
basisonderwijs, niet door reeds met de kennisoverdracht 
te beginnen, maar door het kind zelfstandig opdrachten te 
leren uitvoeren, hem te leren samenwerken met andere 
leerlingen, te leren vertellen en te leren luisteren naar de 
juf en naar zijn klasgenoten. Ook kan op de kleuterschool 
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reeds kennis worden verzameld over de leerlingen, zodat 
een betere aanpassing van het onderwijs in het eerste leer
jaar van de basisschool aan aard en ontwikkelingsniveau 
van de leerlingen mogelijk wordt. We pleiten dan ook voor 
een leerplicht vanaf het 4e of 5e jaar, opdat ieder kind 
minstens een jaar ldeuteronderwijs volgt. Ook in de basis
school zelfkan gewerkt worden aan een verbetering van de 
aansluiting op het ldeuteronderwijs. De 'speelleerklas' in 
het eerste leerjaar (7) is daartoe een middel. Maar dan mag 
deze niet, zoals nu vaak gebeurd, worden misbruikt om 
knappe leerlingen die 'alldaar' zijn te Iaten spelen. Juist 
voor de probleemgevallen kan de speelleerldas een effectie
ve instruktiemethode zijn. 
Veel van de hierboven genoemde maatregelen kunnen niet 
door de scholen zelfstandig worden uitgevoerd. Ze eisen 
de steun van goed toegeruste plaatselijke of regionale 
schooladviesdiensten waaraan schoolpedagogen, didaktici, 
schoolpsychologen en remedial teachers verbonden zijn. 
Het zijn dergelijke schooladviesdiensten die taken kunnen 
vervullen als: de organisatie van de algemene begeleiding 
van het onderwijs met klassikaal testonderzoek; de peda
gogisch-didaktische advisering; het aanpassen van nieuwe 
leerplannen aan de plaatselijke onderwijssituatie; het lei
cling geven aan de invoering ervan en wetenschappelijke 
toetsing van de resultaten, dit laatste met universitaire 
steun; het verlenen van specialistische hulp aan individue
le ldnderen. Ook het plaatselijke kweekschoolonderwijs 
client bij het werk van de schooladviesdienst te worden be
trokken, door inbreng van de deskundigheid van de lera
ren in pedagogiek en didaktiek aan deze scholen en door 
kweekschoolleerlingen als stageaires te Iaten meewerken 
aan de uitvoering van begeleidingsaktiviteiten, zodat ze 
vroegtijdig in kontakt komen met de praktijk van het 
schooladvieswerk. Het Pedagogisch Centrum te Ensche
de is een voorbeeld van een schooladviesdienst waarin veel 
van deze wensen zijn gerealiseerd. Dit centrum bedient ai
le onderwijs in Enschede, behalve het hoger onderwijs. 
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Het bijzondere hiervan is dat openbaar en bijzonder on
derwijs in deze dienst samenwerken in de gezonde over
tuiging dat onderwijsproblemen geen levensbeschouwe
lijke voorkeur tonen. De organisatie en werkwijze van het 
Pedagogisch Centrum staan uitgebreider beschreven in 
Leren lezen (3). 

Milieuscholen: positieve diskriminatie 

De hierboven geschetste plannen zijn niet voldoende om 
ook de leerlingen van milieuscholen in zes jaar basisschool 
te brengen tot een aanvaardbaar prestatie-niveau. Aan de
ze scholen zal extra aandacht en geld moeten worden be
steed. Deze positieve diskriminatie is eigenlijk niet anders 
dan het bestrijden van de bestaande negatieve diskrimina
tie van het benadeelde milieu. De term is ontleend aan het 
zogenaamde Plowdenrapport (15), waarin de adviezen zijn 
vervat van de Engelse commissie voor het basisonderwijs 
onder voorzitterschap van Lady Plowden. Voor de milieu
scholen stelt dit rapport maatregelen voor als: geen ldas 
grater dan 30 leerlingen; een hager salads voor de leraren; 
een extra leraar op elke twee klassen; kleuteronderwijs 
vanaf 4 jaar. De Conservatives in Engeland hebben zich 
al achter een dergelijk programma gesteld. 
Wat zou positieve diskriminatie van milieuscholen in ons 
land kunnen inhouden? Berst moet bepaald worden welke 
basisscholen in aanmerldng komen. Dat is niet zo moeilijk, 
het betreft meestal scholen in de volksbuurten van onze 
steden en in ontbindende gemeenschappen op het platte
land. De leerlingen op deze scholen worden grotendeels 
gerecruteerd uit gezinnen van ongeschoolde of halfge
schoolde handarbeiders, landarbeiders en, bij een slechte
re conjunktuur, werklozen. De doorstroming van deze 
scholen naar middelbaar onderwijs en ulo is minimaal en 
het prestatiepeil, gemeten met schooltoetsen navenant. De 
ldnderen worden thuis minder goed voorbereid op de 
school en het onderwijs heeft daar geen toepasselijk ant
woord op. Dit leidt tot radeloosheid bij de leraren en het 
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gevoel: 'met deze leerlingen valt niets te beginnen'. De re
laties tussen de ouders en de school zijn zwak of zelfs ne
gatief, de school met zijn leraren vormt eigenlijk een ge
isoleerd vreemd lichaam in de lokale gemeenschap. Om 
verandering te brengen in deze situatie zijn extra maatre
gelen nodig, waarvan we hier een paar mogelijkheden wil
len noemen: 
* Aanpassing van het onderwijs aan ervaringswereld en 
mogelijkheden van deze kinderen. Door het gebrek aan 
schoolvoorbereiding kan in het eerste leerjaar niet direkt 
begonnen worden met lees- en rekenonderwijs. De eerste 
paar maanden zal gewerkt moeten worden aan de leerhou
ding van de kinderen, de relaties tussen de leerlingen en de 
juf en tussen de leerlingen onderling. Leemten van het 
milieu, vooral wat betreft het zich uiten in woord en spel 
moeten worden aangevuld. Voor deze speciale onderwijs
kundige aanpak zal intensieve herscholing en begeleiding 
van de leraren nodig zijn, te verzorgen door de schoolad
viesdienst. 
*Het verstevigen van de kontakten tussen school en ou
ders. In de eerste plaats door de leraar zelf, die initiati~f 
kan nemen tot persoonlijke afspraken met ouders, even
tueel op huisbezoek kan gaan, of een speciaal spreekuur 
kan instellen waar ouders altijd welkom zijn. Ook via de 
leerlingen zelf is bei'nvloeding van het gezinsmilieu moge
lijk. In Enschede bijvoorbeeld experimenteert men met 
het mee naar huis geven van zelfgemaakte leesboekjes met 
de bedoeling dat de ouders er samen met het kind uit le
zen. Prompt komen ouders op school informeren wat er 
eigenlijk gedaan wordt op school ( 4). Als ouders eenmaal 
deze stap hebben gedaan wordt het mogelijk ze te laten 
deelnemen aan demonstratielessen en toe te laten bij de 
normale lessen. Nog direkter zijn ouders bij het school
werk en de school te betrekken door ze mee te laten wer
ken aan de vervaardiging van leermateriaal en ook verder 
's avonds en op vrije dagen de school open te stellen voor 
kulturele aktiviteiten zoals kursussen, hobbieclubs, zaal-
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sport, diskussiegroepen over gezinsproblemen, etc. geor
ganiseerd door een commissie van ouders en leraren. Het 
isolement van school en leraren wordt doorbroken, de 
school wordt gemeenschapsschool: een buurtcentrum van 
kultuur. 
*Om tegemoet te komen aan tekorten thuis en als midde
len om de kinderen vertrouwd te maken met de school kan 
al naar behoefte of mogelijkheden worden gedacht aan 
voorzieningen als: douches, een eetzaal voor overblijvers, 
een leeszaal voor kinderen, schooltuintjes of dieren om 
voor te zorgen. Vooral de leeszaal is een idee dat aandacht 
verdient. Ervaringen met de kinderleeszaal te Clamart in 
Frankrijk (9) hebben aangetoond dat ook handarbeiders
kinderen grage lezers kunnen worden. Maar dan moet 
zo'n leeszaal wei aantrekkelijk zijn ingericht en voorzien 
van allerlei attrakties om kinderen vertrouwd te maken 
met de wereld van het boek. Kinderen van 11, 12 jaar kun
nen zelf als personeel optreden en ook een eigen tijdschrift
je over boeken maken. 
*Tenslotte eist het vele extra werk naast het lesgeven dat 
aan deze scholen extra ambulante leerkrachten worden 
toegekend. 

Een brede stroom naar de universiteit 

De inspanning van het basisonderwijs om aile kinderen 
tot een peil te brengen dat een maximum aan ontplooiings
mogelijkheden openhoudt, moet worden beloond door een 
voortgezet onderwijs dat die mogelijkheden ook biedt. 
Het huidige verstopte systeem sluit juist mogelijkheden 
af door de stroom naar de universiteit zo smal mogelijk te 
houden. Die stroom moet breder door meer leerlingen toe 
te laten tot het middelbaar onderwijs, door dit onderwijs 
selektievrij te maken en aan meer diploma's het recht op 
toegang tot hoger onderwijs te verlenen. 

a. Meer leerlingennaar het vwo 

Andere landen hebben aangetoond dat dat kan zonder dat 
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het tot kwaliteitsverlies hoeft te leiden. Maar hoe krijgen 
we meer leerlingen naar het voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs? In ieder geval moet daartoe de aansluiting 
van middelbaar onderwijs via brugjaar op basisonderwijs zo 
goed mogelijk zijn. Ben zo groot mogelijk deel van de 
jeugd, zeg 50 % of meer, moet straks brugonderwijs gaan 
volgen dat zonder vertraging aansluiting geeft op het vwo. 
Het brugjaar mag geen extra zeefworden, hoofddoel moet 
juist zijn het aanbod te vergroten door zoveel mogelijk 
leerlingen voor te bereiden en te orienteren op het vwo. 
Om het aantal kanshebbers zo groot mogelijk te maken 
zouden vwo, havo en liefst ook mavo een gemeenschappe
lijke brugklas moeten hebben binnen het kader van een ge
meenschap van scholen. 
De instelling van veelleraren aan het middelbaar onder
wijs zal hierbij een probleem blijken. In plaats van de be
hoefte het vwo zo exklusief mogelijk te houden zal de be
hoefte moeten komen zoveel mogelijk ldnderen de kans te 
bieden dit onderwijs te volgen. Daarom is het een slecht 
teken dat het gymnasium recht heeft verworven op een 
eigen afzonderlijk latijns brugldasje en dat veel gymnasia 
prefereren buiten op te rich ten gemeenschappen van scho
len te blijven. Nu hoeven we ons over de eenzelvigheid 
van het gymnasium niet al te druk te maken, want athene
um en lyceum bieden gelijkwaardige ontplooiingsmoge
lijkheden. Erger is dat ook de andere vwo-leraren vaak 
zo'n last hebben van hun ponteneur. Het noodzakelijke in
tensieve overleg tussen de leraren van basis-, brug- en 
middelbaar onderwijs over mogelijkheden en orientatie 
van de leerlingen in het brugjaar komt vaak moeilijk tot 
stand en wordt hinderlijk gestoord door het status-kom
plex dat de leraar 'doktorandus' nogal eens onplooit tegen
over de 'onderwijzer'. 
Met Cals zijn we dan ook voor een vakopleiding voor le
raren van aile soorten voortgezet onderwijs verbonden aan 
de universiteit. In zo'n opleiding is het wellicht mogelijk 
het academische provincialisme (de term is van De Groot) 
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van de vwo-leraren te doorbreken. Peze vakopleiding 
moet ertoe dienen alle soorten leraren een stuk onderwijs
kundige en didaktiese kennis en ervaring bij te brengen. 
De gemeenschappelijke professionele achtergrond die 
daardoor ontstaat zal het overleg binnen schoolgemeen
schappen vergemakkelijken. 
Ben grotere toevloed naar het vwo maakt ook hier het 
idee dat dit een homogene groep leerlingen zou zijn steeds 
onwerkelijker. In de leerplannen zal men meer rekening 
moeten houden met de verschillende wensen en voorkeu
ren van de leerlingen. Dit kan door ze meer gelegenheid te 
geven het leerprogramma van hun eigen voorkeur samen 
te stellen. Binnen de mammoetwet biedt het lyceum daar
toe nog de meeste mogelijkheden: na een extra brugjaar 
keuze uit gymnasium-a, gymnasium-./) met of zonder 
grieks, atheneum-a, atheneum-b en eventueel havo. Als 
daarnaast ook de in de mammoetwet omschreven moge
lijkheden van keuzevakken worden uitgebuit, door hierin 
grote variatie te brengen en de leerling zelfte laten kiezen, 
begint de mondigheid en zelfstandigheid van de leerling 
al aardig tot zijn recht te komen. Het vervelende van de 
mammoetwet is echter dat deze veel mogelijk maakt, zelfs 
om alles bij het oude te laten. Zo blijft het mogelijk dat een 
school zijn leerlingen geen enkele eigen keus toestaat door 
een eenheidsprogramma van keuzevakken samen te stellen. 
En dan kan de tijd voor keuzevakken ook nog gebruikt 
worden om extra aandacht te geven aan de examenvakken, 
zodat het programma lmap eenzijdig wordt. De neiging 
hiertoe wordt bevorderd door de 'examenangst' bij vwo
leraren: het succes en dus de status van een school wordt 
immers nog steeds afgemeten aan het jaarlijks percentage 
van de eindexamenkandidaten dat slaagt. 

b. Selektievrij onderwijs 

Die examenangst schijnt ook een belangrijk motief te zijn 
achter de konstante 25 % zittenblijvers per klas in het 
middelbaar onderwijs en de 50 % uitval die daar het ge-
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volg van is. Immers, hoe strenger selektie vooraf aan de 
examenklas, hoe meer kans op een hoog percentage ge
geslaagden. Het strenge selektiesysteem in ons middel
baar onderwijs (en op ulo, kweekschool en hts !) betekent 
echter dat veelleerlingen ten onrechte de kans wordt out
nomen zonder vertraging of tiberhaupt het diploma te ha
len. Dat bleek uit een experiment met selektievrij onder
wijs op de Thorbecke-hbs in Den Haag, beschreven in 
Vijven en zessen (11). Vergeleken met het Haagse gemid
delde haalde hier een groter deel van de leerlingen uit het 
eerste leerjaar in korter tijd het eindexamen ( ondanks een 
hoger percentage gezakten van de eindexamenklas). Door 
het invoeren van selektievrij onderwijs kan een groter deel 
van de jeugd doorstromen naar het hoger onderwijs. 
De voorwaarden waaraan selektievrij onderwijs moet vol
doen om in het voortgezet onderwijs effektief te zijn, staan 
uitvoerig beschreven in Vijven en zessen. Ook hier spelen 
schooltoetsen een belangrijke rol ter evaluatie van het on
derwijs enter vervanging van rekbare cijfers als maat voor 
de prestaties van leerlingen. 
Evenals in het basisonderwijs leidt selektievrij onderwijs 
hier tot een gewijzigde relatie tussen leraar en leerling. De 
beoordelende en selekterende funkties van de leraar wor
den overgenomen door de schooltoets, waarmee de geza
menlijke prestatie van leraar en leerling kan worden be
oordeeld. Hierdoor wordt de leraar bevrijd van een on
dankbare rol. Van onaantastbare autoriteit en natuurlijke 
vijand van de leerling kan hij veranderen in iemand die zijn 
leerlingen zo goed mogelijk helpt de volgende toets of het 
examen te halen. Deze helpende houding, gebaseerd op 
gelijke belangen in plaats van op macht, blijft in het huidi
ge systeem meestal beperkt tot het eindexamenjaar. 

c. Gekwalificeerde diploma's 

De stroom kan ook worden verbreed door jongeren met 
een havo-diploma toegang te geven tot de universiteit. Dit 
wordt mogelijk als de universiteit per fakulteit of studie-
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richting gespecificeerde eisen gaat stellen en bij een havo
student kijkt naar de vakken waarin hij examen heeft ge
daan. Dit zou vooral iets van de benadeling van meisjes 
(roms!) in ons schoolsysteem ongedaan kunnen maken. 
We pleiten voor deze roogelijkheid orodat het een doorbre
king zou zijn van de starre diploma-eisen van het ogenblik 
en bovendien het havo meer kans geeft van de grond te 
koroen. Dat is gewenst omdat dit een nog onbelaste school 
is zonder tradities en zonder 'examenangst'; het havo-di
ploroa heeft geen gefixeerde status. Er hoeft niets en daar
om kan hier veel. De havo-school is de plaats voor experi
roenten met een doelmatiger differentiatie van vakken ge
richt op toekomstig onderwijs of beroep. Een goed voor
beeld is het havo-experiment van het Pius XII College te 
Deurne (8). Hier begint men in de 4e klas met differenti
atie: de leerling kan 6 vakken kiezen die het eindexamen
pakket zullen vormen. 82 leerlingen, die volkomen vrij 
waren in hun keus, kwamen met 38 verschillende kombi
naties uit de bus. Hier geven dus eigen interesse en toe
korostplannen de doorslag, de leerlingen nemen de ver
antwoordelijkheid voor hun opleiding in eigen hand. Hier
bij past ook dat op deze school het overgangsexamen tus
sen 4e en 5e klas werd afgeschaft. De vrijheid en zelfstan
digheid die havo-leerlingen op deze manier verkrijgen, 
kunnen op den duur natuurlijk niet worden onthouden aan 
vwo-leerlingen. 

Nijverheidsonderwijs uit zijn isolement 

De scholengemeenschappen hebben een bedenkelijke 
kant: meestal wordt het nijverheidsonderwijs (lager be
roepsonderwijs en huishoudschool) er niet in opgenomen. 
Op deze wijze wordt de oude toestand bestendigd: het 
isolement van 40 % van de jeugd, voor het grootste deel 
uit handarbeidersmilieu. De ontplooiingsmogelijkheden 
en kulturele voordelen van het algemeen vormend onder
wijs zijn voor deze groep afgesloten, het lavo biedt daar
voor nauwelijks kompensatie. 
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Maar de kulturele verschraling werkt naar twee kanten. 
Nu de mavoscholen steeds meer leerlingen krijgen die 
daar hun 'leerplicht uitzitten' (66 % van de leerlingen die 
in 1960 het ulo verlieten had geen diploma), ontstaat het 
het probleem van jongeren bij wie de verwachting is ge
wekt dat met een paar jaar mavo en enige kennis van 
vreemde talen veel valt te bereiken. Als ze na een of twee 
jaar deelneming aan het arbeidsproces merken dat er in 
onze maatschappij geen enkele toekomst voor ze is, bete
kent dat vaak een klap. De beste kans is dat ze zich zullen 
voegen bij de opstandige jeugd. Dit is de uitwerking van 
de strikte scheiding in ons onderwijsstelsel en in onze 
maatschappij tussen witte en blauwe boorden-kultuur. 
Om deze kulturele barriere althans in de opleiding af te 
breken is een verstrengeling nodig van mavo en nijver
heidsonderwijs. Dit houdt in dat nijverheidsscholen wor
den opgenomen in elke bestaande of op te richten gemeen
schap van scholen of scholengemeenschap. Dat mavo en 
nijverheidsonderwijs een gemeenschappelijk brugjaar 
krijgen en dat beide onderwijstypen van ell,aars mogelijk
heden kunnen profiteren. Mavo-leerlingen moeten demo
gelijkheid krijgen naast hun algemene opleiding vakbe
kwaamheid op te doen in vakken van het no, terwijl no
leerlingen mavo-kursussen moeten kunnen volgen. Ook 
hier kan een grote varieteit en vrijheid van keuzen ont
staan, aangevuld met de mogelijkheid per vak toetsen en 
examens af te leggen. Als daarnaast binnen de school 
grondige groepdiskussies met de leerlingen plaats vinden 
over de toekomstmogelijkheden in onze maatschappij, 
krijgen jongeren misschien kans op realistiese wijze hun 
eigen toekomst te ontwerpen. 
Er blijft een grote groep jongeren die ook dan nog uit de 
boot valt: de 20% die in 1960 het basisonderwijs en vglo 
verliet zonder verder onderwijs te volgen. Bovendien ver
liet in dat jaar 14 % van de jongeren het ulo en 15 % 
het lager beroepsonderwijs zonder diploma. Zodat we 
mogen stellen dat de helft van de jongeren die in 1960 
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aan onze welvaartsstaat werden afgeleverd ongeschoold of 
hoogstens halfgeschoold genoemd kunnen worden. Zolang 
de leerplicht niet is verlengd tot het 18e jaar moet een 
wettelijke regeling worden geeist voor het beroepsbege
leidend onderwijs. Zo'n regeling zou de volgende punten 
kunneninhouden: 
*Ben gedeeltelijke leerplicht tot het 18e jaar van twee da
gen per werkweek met doorbetaling van loon. 
*Het gedeeltelijke bei:oepsbegeleidende onderwijs mag 
niet uitsluitend een vakopleiding of bedrijfskursus zijn, 
maar moet ook omvatten een algemene vorming die aan
sluit bij de dingen en praktische problemen die deze jon
geren interesseren en een opleiding in 'leren studeren'. 
*Dit onderwijs zal aansluiting moeten bieden op het nor
male onderwijs, zodat voor deze leerlingen de weg terug 
naar het volledige dagonderwijs open blijft. Het partiele 
onderwijs zou dan ook plaats moeten vinden op scholen 
voor volledig dagonderwijs. 

Vrije tijd op school 

Bij aile doorstroming blijft een probleem bestaan. Het on
derwijs mag dan meer beroepsmogelijkheden openen, er is 
niet genoeg leuk werk om aan die mogelijkheden te vol
doen. Daarom moeten we hopen op meer vrije tijd voor 
mensen met onbevredigend werk en wordt opleiding tot 
vrije tijd nodig. Dit betekent niet dat we de ontwikkeling 
van vrijetijdsmogelijkheden als iets afzonderlijks zien. Van 
vrijetijds-onderwijs kwam tot nu toe juist zo weinig te
recht, doordat men geen kans zag deze doelstelling in te 
passen in de algemene doelstelling van het onderwijs. Kre
atieve onplooiing wordt lippendienst bewezen in rapporten 
als die van het NOV (13) en de Wiardi Beckman Stichting 
(18), zonder dat daar konkrete voorstellen aan worden ver
bonden. Daarbij sluit de huidige praktijk aardig aan: een 
ge1soleerde aanpak overheerst hier, in aparte uren wordt 
op traditioneelldassikale wijze muziekonderwijs, zingen, 
handwerken, handenarbied e.d. gegeven in de starre vor-
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men van weleer. 

Mijn spelen is leren 

Er zijn tekenen dat dit verandert door twee ontwikkelin
gen die elkaar kunnen stimuleren: het 'werkschuitwerk' 
en de 'school zonder zittenblijvers'. Werkschuitwerk noe
men we voor het gemak de entoesiaste pogingen van een 
groep kunstnijverheidsmensen en artiesten om de starre 
inhoud en vorm van het 'kulturele' onderwijs op onze 
scholen te doorbreken. We doelen op het werk van de 
'Werkgroep vernieuwing voor het onderwijs', waar de 
Werkschuit bijhoort, vooral gericht op werken met materie, 
beeldende expressie en muziek, en van het 'Werkcentrum 
voor kreatief spel en lekentoneel' dat zich richt op uitingen 
in woord en gebaar. 
Deze mensen vinden dat kinderen op onze scholen te een
zijdig intellektueel worden gevormd in een te passieve rol. 
Door gebruik van vrije uitingsvormen, improvisatie, zelf 
ontdekken van de mogelijkheden van aile soorten materi
aal, zelf maken van muziekinstrumenten om mee te spe
len, wil men werken aan een ruimer ontplooiing van de 
kinderen. Kinderen kunnen hun fantasie ontwikkelen, 
zich spontaan en vrij leren uiten in plastische stof en te
genover anderen, betrokken leren luisteren en een kritische 
zin tegenover de omgeving ontwikkelen en leren gebrui
ken. Aanvankelijk trachtte men dit te bereiken door direkt 
les te geven aan de kinderen zelf. Dit gebeurt nog: op de 
Werkschuit en door medewerkers die als vakdocent op 
scholen werken. Maar de konldusie was al gauw dat dit 
niet zoveel uithaalde, een veel te klein groepje ldnderen 
werd bereikt. Vandaar dat nu de instruktie van leraren 
voorop staat om mogelijk te maken dat deze aanpak door
dringt in het gewone onderwijs. Instruktie- of basiskur
sussen voor leraren worden gegeven door zowel Werkcen
trum als Werkschuit met dependances. Ook worden op 
kweekscholen kursussen georganiseerd voor toekomstige 
leraren. Een enkele kweekschool heeft zelf een expressie-
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teraar aangesteld als vakdocent. 
Ben voorbeeld kan een idee geven hoe·het basisonderwijs, 
in dit geval taalonderwijs, wordt aangevuld door deze aan
pak. Door de kinderen naast het 'technische' onderwijs in 
de Nederlandse taal, geimproviseerd te Iaten toneel spelen, 
kunnen ze zelf de mogelijkheden van de taal ontdekken en 
eigen maken. Ze leren het speelse van de taal kennen, er
mee te jongleren. Door de improvisatie moeten ze ontzet
tend goed !etten op de medespelers, ze leren goed luisteren, 
denken en formuleren om goed te kunnen reageren. Lukt 
dit niet, dan kan de ander niet verder en stokt het spel. De 
juf is in deze situatie niet de autoriteit die zegt hoe het 
moet en kommentaar geeft, maar spelbeschermster en te
gelijk potentiele medespeler. Als het spel niet lukt, roept 
ze de kinderen bij elkaar met de vraag: 'Hoe kwam dat 
nou?' Het is deze nieuwe relatie tussen leraar en leerling 
die ook in andere lessituaties zal doorwerken. De chaos die 
leraren meestal ervaren als ze met dit soort onderwijs be
ginnen is er een waarin de leerlingen zelf hun eigen orde 
gaan scheppen. Via de vrijheid overschrijden ze eigen 
grenzen, maar ontdekken ook de grenzen gesteld door de 
andere spelers. Zo ontdekken ze de noodzaak van spelre
gels en ontwerpen die zelf. 
Bezwaar van dit werkschuitwerk is eigenlijk dat het nog te 
amateuristisch en te incidenteel is. Amateuristisch omdat 
het nog te weinig gevoed wordt door systematische didak
tische inzichten, de medewerkers voor een groot deel geen 
onderwijskundige scholing hebben en vaak te weinig eigen 
ervaring met het werken in de schoolklas. De klacht van 
leraren op instruktiekursussen is vaak: 'Het blijft zo zwe
ven, hoe doe ik het in een klas met 40 leerlingen?' Zolang 
niet aanvaard is dat onderwijs in deze expressie-technie
ken programma punt moet vormen in elke leraarsopleiding 
( op kweekscholen en op de vakopleiding voor leraren in 
het voortgezet onderwijs!) zal de betekenis van het werk
schuitwerk beperkt blijven. 
Maar we kunnen hoop putten uit de andere ontwild,eling 
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beschreven als 'school zonder zittenblijvers': in de rich
ting van differentia tie in het basisonderwijs. Hierdoor kan 
een integratie van het expressieonderwijs in het gewone 
onderwijs op gang worden gebracht. Gedifferentieerd on
derwijs vraagt juist om vrijere lesvormen in een losser 
klasseverband en een andere omgang tussen leraar en leer
lingen. Voor de Werkschuit kan dit de enterhaak zijn om 
bij het basisonderwijs aan te sluiten. Van de mogelijkhe
den die hierdoor ontstaan noemen we: 
*Expressie-onderwijs aan leraren en kwekelingen op gro
te schaal. Dit moet ook mogelijkheid bieden tot het op
doen van praktische ervaring in het hanteren van groepen, 
omgaan met kinderen op vele manieren, experimenteren 
met de eigen mogelijkheden daartoe. 
* De speelleerklas, die dient voor een betere aansluiting 
tussen kleuterschool en basisschool, is een aangewezen 
plaats voor gerichte toepassing van expressie-onderwijs. 
* Milieu-scholen zouden kunnen profiteren van een toe
passing, vooral gericht op het leren gebruiken van de taal, 
leren luisteren, leren omgaan met juf en medeleerlingen. 

Witte scholen 

In het voortgezet onderwijs zal vrijetijdsopleiding gezocht 
moeten worden in keuzevakken die de leerlingen zelf mo
gen kiezen en in aktiviteiten die leerlingen binnen of bui
ten schooltijd organiseren. Dwang werkt hier averechts, 
het tekenonderwijs op de middelbare school bijvoorbeeld 
lijkt er niet zelden op ingericht de animo voor beeldende 
expressie te fnuiken. Juist door de vergroting van keuze
mogelijkheden is het opnemen van het nijverheidsonder
wijs in scholengemeenschappen zo belangrijk. Hier snijdt 
het mes naar twee kanten. De leerlingen van het nijver
heidsonderwijs kunnen deelnemen aan de kulturele moge
lijkheden die de scholengemeenschap biedt (toneelclub, 
muziekonderwijs, beatband, sport, etc.). Aan de andere 
kant kunnen alle leerlingen profiteren van ambachtelijke 
en (elektro-)technische mogelijkheden en instrumentari-
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urn die het nijverheidsonderwijs kan bieden. Wat voor de 
een vak is, kan voor de ander hobbie zijn. 
Dit opent perspektieven: waarom ook niet samenwerken 
met de grafiese school en de kunstnijverheidsschool, even
tueel door deze scholen te betrekken bij de scholenge
meenschap. Niet gek voor schoolkranten en blaadjes van 
groepen leerlingen, te kunnen beschikken over eigen (vrije) 
persen en knowhow. Maar waarom zouden we alleen leer
lingen van deze mogelijkheden laten profiteren? Waarom 
niet ook de ouders en andere belangstellenden? Kortom, 
waarom geen witte scholen, die 's avonds en op vrije da
gen openstaan voor iedereen? 
Dit zijn beslist geen wilde plannen, die witte scholen be
staan al (10). En wel in de Engelse distrikten Cambridge 
en Leicester, waar 'community colleges' een groot sukses 
zijn. Men ging hier uit van het idee dat elke school bezit is 
van de gemeenschap en dus tot haar beschikking moet 
staan. Zo werden in Leicestershire 7 witte scholen ge
sticht: scholen voor voortgezet onderwijs die altijd open 
zijn, zowel overdag als 's avonds, op vrije dagen en in de 
vakantie. Organisatievorm, bestuur en aktiviteiten van 
zo'n witte school kunnen natuurlijk gevarieerd worden 
naar de omstandigheden. In het Engelse voorbeeld kan 
elke volwassene ouder dan 15 jaar lid worden, evenals elke 
vereniging kollektief. Deze leden kiezen een soort kultu
rele raad en een bestuur dat samen met de lokale onder
wijsraad het hoofd van de school benoemd. Het school
hoofd wordt dus niet uitsluitend beoordeeld op onder
wijskwaliteiten, zijn deskundigheid op het gebied van kul
tuur, vorming en rekreatie telt even zwaar. Verder is de 
organisatie van aktiviteiten erg soepel. Als minstens 10 
leden een kursus eisen komt die er, mits een goede leraar 
gevonden kan worden. Na 3 bijeenkomsten met minder 
dan 10 deelnemers wordt de kursus opgeheven en krijgt 
men zijn schoolgeld terug. Het programma om vat dan ook 
alles wat maar bedacht kan worden: vervolgonderwijs en 
bijscholing, inleidingen, diskussiegroepen, praktische kur-
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sussen (fijne keuken, pottenbakken, olieverf, auto-tech
niek, dansen, ehbo, etc), verstrooiing, clubs, enz. Dagelijks 
is er jeugdclub. De toegang tot de bibliotheek is altijd vrij. 
Er is een kantiene voor werkende mensen die 's avonds 
school willen blijven en een jeugdlokaal met cafetaria 
waar lawaai mag worden gemaakt. Belangrijkste is echter 
dat iedereen gebruik kan maken van de inrichting van de 
school: de leslokalen, natuur- en scheikunde-practicum, 
de sportaccomodatie, etc. 
Het sukses van deze community colleges is niet onopge
merkt gebleven in Frankrijk, dat er een studiekommissie 
van het ministerie van onderwijs heen stuurde (idee voor 
ooze regering?) en waar men nu ook experimenteert met 
witte scholen, daar 'ensemble synthetique' geheten. Het 
Plowden-rapport pleit trouwens voor uitbreiding van het 
witte scholen stelsel over heel Engeland. Om twee redenen: 
1. Door gebruik te maken van de bestaande schoolterrei
nen en gebouwen die nu toch maar de halve tijd leeg staan, 
wordt een snelle spreiding mogelijk van een plaatselijk ge
decentraliseerd netwerk voor kulturele vorming zonder al te 
veel kosten. De scholen bieden ekonomisch en snel speel
ruimte voor iedereen, een praktische oplossing van het 
vrij etij dspro bleem. 
2. De witte school is een remedie tegen het kulturele iso
lement van school en leraren. Dit isolement wordt groter 
naarmate de toenemende behoefte aan kultuur en kennis 
steeds meer wordt verzorgd door instanties, verenigingen, 
enz. die los staan van de school. In plaats van kultureel 
centrum dreigt de school zo een louter onderwijstechnies 
instituut te worden. Kontakt tussen ouders en leraren in het 
voortgezet onderwijs ontbreekt nagenoeg, tenzij er moei
lijkheden zijn op school met zoonof dochter. Dewitte school 
daarentegen is een centrum vanonderwijs en kultuur waarin 
leraren, volwassenen burgers en jongeren samenwerken. 

Noodzakelijkheden 

We hebben in dit stuk heel wat overhoop gehaald. Veel 
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van het aangesleepte materiaal is bedoeld om de diskussie 
erover op gang te brengen. Een paar zaken vinden we 
echter zonder meer noodzakelijk, wil er iets terecht komen 
van welk onderwijsplan dan ook. In het algemeen wensen 
we voorrang voor het basisonderwijs. Van verbeteringen 
in dit onderwijs profiteert elk kind en valt het duurzaamste 
effekt te verwachten. De maatregelen die we noemden in 
het kader van de school zonder zittenblijvers en de posi
tieve diskriminatie van milieuscholen kunnen slechts lan
delijke draagwijdte krijgen als is voorzien in de volgende 
punten: 
1. Een landelijk netwerk van plaatselijke en regionale 
schooladviesdiensten, waarin openbaar en bijzonder on
derwijs samenwerken. 
Over de taken die deze schooladviesdiensten vooral voor 
het basisonderwijs moeten vervullen, hebben we het al 
uitgebreid gehad. Zonder dat is een goede begeleiding van 
het basisonderwijs en een grondige aanpak van het pro
bleem van de milieuscholen niet mogelijk. Schooladvies
diensten naar het Enschedese model kunnen ontstaan uit 
allerlei gemeentelijke of regionale diensten die ook nu al 
het onderwijs steun verlenen, zoals: pedagogische centra, 
didaktische instituten, buro's voor opvoeding en onder
wijs, pedagogisch-didaktische zorg uitgaande van kweek
scholen, randdiensten, e.d. Waar een dergelijke dienst niet 
bestaat zou van de overheid initiatief moeten uitgaan tot 
stichting van een schooladviesdienst. 
2. Een landelijk instituut voor de ontwikkeling van leer
middelen en schooltoetsen voor basis- en voortgezet onder
wijs, waarin openbaar en bijzonder onderwijs samenwer
ken. 

De taken van dit instituut zouden moeten zijn: 

* Het ontwikkelen van leerplannen en de bijbehorende stu
dietoetsen nodig om selektievrij onderwijs en evaluatie van 
onderwijsvernieuwingen mogelijk te maken. 
* Grotere eenheid brengen in leermiddelen en methoden, 
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waarbij leermiddelenkeus moet worden bepaald door de 
beste methode en niet door de uitgevers ervan. 
Op het ogenblik lijkt het onderwijs een dankbaar winst
objekt voor het bedrijfsleven. Ben uitbundige demonstra
tie daarvan biedt de jaarlijkse onderwijstentoonstelling, 
een ordinaire uitgeversbeurs die het tegendeel biedt van 
voorlichting over nieuwe leermiddelen en methoden. 

Ben grotere eenheid en ordening van didaktische midde
len is nodig om de vergelijkbaarheid van onderwijsresul
taten op verschillende scholen te verhogen, de vertraging 
die leerlingen opdoen door verhuizing tegen te gaan, en 
een effectievere kommunikatie mogelijk te maken tussen 
schooladviesdienst en scholen. Ben grate stap vooruit zou 
al zijn als openbaar en bijzonder onderwijs zouden kunnen 
komen tot gemeenschappelijke leermethoden. Dat het kan 
is bewezen door F. B. Caesar, die een door onderzoek ge
toetste leesmethode heeft ontwikkeld, die aangepast is 
voor openbaar, roomskatholiek en protestants-christelijk 
basisonderwijs (2). Dit duidt wellicht ook de weg aan naar 
een landelijk didaktisch instituut: via een intensieve sa
menwerking van de drie gezuilde landelijke pedagogische 
centra. Bij het werk van dit instituut zou ook nauw be
trokken moeten worden de Stichting voor Onderzoek van 
Onderwijs (svo). 

3. Intensivering van in het onderwijs gei'ntegreerd onder
zoek, uigevoerd in nauwe samenwerldng tussen svo, uni
versiteit en de schooladviesdienst ter plaatse. 
Ben effektieve wijze van onderzoek lijkt ons het zoeken 
van een onderwijskundig antwoord op problemen die Ie
ven in de plaatselijke onderwijssituatie en dit antwoord uit 
te voeren in een gekontroleerd onderwijsexperiment. Daar
bij zou van te voren moeten vaststaan dat sukses van het 
experiment zalleiden tot direkte invoering van de nieuwe 
getoetste methode op een groat aantal scholen begeleid 
door de schooladviesdienst. Op die wijze doet men realis
ties, doelgericht onderzoek. 
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''"'"~ .. """" is volkszaak 

werd een ouderbond opgericht. Doel: bescher
van de kinderen tegen het tamelijk fiktieve gevaar

loslopende psychopaten. Als ouders zo nodig iets om 
mu.1u .... moeten hebben, waarom bekommeren ze zich dan 

meer over het lot van hun kinderen op school? Onder
s heet dan wel volkszaak, maar dat volk ondergaat het 

toch wel wat erg passief. Dat is vreemd, want de veelge
roemde onderwijsvrijheid in ons land biedt gezochte mo
gelijkheden voor direkte publieke invloed op plaatselijk 
niveau. Het kenmerkende van onze onderwijswetten is dat 
ze veel toestaan maar dat er weinig hoeft. De mammoet is 
daarvan een tiepisch voorbeeld. Het beest heeft veel moge
lijkheden, maar daartoe is een stevige dressuur wel nodig. 
Daarom sluiten we ons van harte aan bij het idee van De 
Groot te komen tot een pressiegroep van belanghebbend 
publiek. Nieuw Links zou samen met n'66, christenradi
kalen en vooral vakbondsmensen initiatief moeten nemen 
tot een organisatie van ouders of ruimer: een Bond van 
Burgers voor Beter Onderwijs. Deze BBBO zou op basis 
van een landelijk programma zijn akties vooral moeten 
rich ten op lokaal niveau en op de scholen zelf ( ouder
kommissies !). 

Programma pun ten genoeg. We noemen slechts: 

*het bevorderen van de oprichting van plaatselijke school
adviesdiensten waarin openbaar en bijzonder onderwijs 
samenwerken. 
* opkomen voor het recht van ouders op objektieve rap
portage over de schoolprestaties, niet alleen van hun kin
deren in vergelijk met andere kinderen in de klas, maar 
ook van de school in vergelijk met andere scholen; kortom, 
de invoering eisen van objektieve schooltoetsen, opdat de 
school aan zijn verantwoordingsplicht kan voldoen, 
* recht eisen van volledig vrije schoolkeuze, ook als het 
openbare basisscholen betreft; onder het motto 'liever een 
konfessionele (openbare) school dan een slechte school' 
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client de ouderbond de beste school te adviseren ongeacht 
de zuil waartoe die hoort, 
* voorlichting geven aan basisscholen over de mogelijkhe
den van begeleidings- en vernieuwings-programma's van 
plaatselijke schooladviesdiensten, opdat basisscholen zelf 
deze steun gaan vragen of zelfs eisen, 
* opkomen voor de rechten van leerlingen in het voortge
zet onderwijs; zo daar geen selektievrij onderwijs wordt 
ingevoerd in ieder geval eisen dat er een voor de leerling 
doorzichtig bevorderingsbeleid wordt gehanteerd, wars 
van paternalisme, en gebaseerd op objektieve schoolpres
taties (alweer: schooltoetsen!), zodat de leerling weet wat 
hij kan en waar hij aan toe is, 
* opkomen voor het recht van de leerling zelf zijn keuze
vakken te mogen kiezen, 
* druk uitoefenen tot uitbuiting van de mogelijkheden van 
de mammoetwet; in de eerste plaats door de stichting te 
bevorderen van scholengemeenschappen (alle scholen in 
een gebouwenkompleks) of gemeenschappen van scholen 
(alle bestaande scholen uit een streek, stad of stadsdeel 
onder een bestuurlijke en onderwijskundige Ieiding ge
bracht) waarin alle vormen van voortgezet onderwijs, ook 
het nijverheidsonderwijs, zijn samengebracht; slechts bin
nen deze samenwerldngsvormen is een behoorlijk funktio
neren van de brugklas mogelijk en zijn de doorstromings
mogelijkheden optimaal, 
* het eisen van betere voorlichting van de school aan leer
ling en en ouders over opleidings- en beroepsmogelijkhe
den. 
Een ouderbond met een dergelijk programma en een in
tensieve steun van onderwijsdeskundigen zou de ontwik
keling van ons onderwijs geweldig stimuleren. Nu moet 
de drang tot vernieuwing worden opgebracht door het 
onderwijs zelf. Dat kost veel extra energie, omdat ook de 
weerstanden in het onderwijs groot zijn. Die extra energie 
zou geleverd kunnen worden door de BBBO. 
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HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

Efficiency snuit zijn neus in papier 

Discussies over onderwijs hebben veel gemeen met politieke 
discussies: onwrikbare standpunten, vooroordelen en stok
paarden tieren welig en ovenvoekeren veelal een rationele 
analyse, zakelijke argumenten en een wetenschappelijke aan
pak. 
Bij het wetenschappelijk onderwijs zou men wellicht anders 
verwachten. Toch is het niveau van discussie daar bepaald 
niet hager dan in andere sectoren van het ondenvijs. Dat is 
vooral te wijten aan de uitzonderlijke status van het w.o. en 
het ermee samenhangende buitensporige prestige van pro
fessoren en - in mindere mate - andere universitaire docen
ten en personen met een academische graad. Het heeft ertoe 
geleid, dat men, zowel binnen als buiten het w.o., de uni
versiteit als iets heel bijzonders is gaan beschouwen. Als een 
instelling waar de 'academische gemeenschap' zou huizen, 
een fictie die velen dierbaar is, en waar de 'ware academicus' 
wordt gevormd, wat dat ook moge zijn. Het is de ins telling, 
die de zogenaamde 'studievrijheid' kent, door de Studenten 
Vakbeweging indertijd omschreven als 'het recht om niet, 
slecht, of half te studeren', en zijn tegenhanger de doceer
vrijheid, d.i. de vrijheid van de individuele docent om geheel 
op eigen houtje inhoud, methode van presentatie en moei
lijkheid van de door hem gedoceerde stof te bepalen (1). 
De universiteit is zo uniek, dat zij, wat zij ook moge zijn, 
niet als een bedrijf mag worden beschouwd (2), het bepalen 
van het rendement ervan als onmogelijk van de hand wordt 
gewezen (3), pogingen om de efficiency te verhogen stui
tend worden geacht. 
In een rede ter gelegenheid van de 332e dies natalis van de 
Universiteit van Amsterdam heeft een hoogleraar als volgt 
van zijn afkeer van efficiency, geplaatst tegenover 'weelde', 
getuigd: 'Immers, een nieuwe god is opgestaan. Zijn naam 
is Efficiency. Terwijl Weelde zich naar de vergaderingen der 
goden begeeft in een gouden koets, rijdt Efficiency er heen 
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op een scooter. Weelde draagt in haar mouw een batisten 
zakdoekje, Efficiency snuit zijn neus in een stuk papier.' 
Vervolgens beklaagt de redenaar er zich over dat door het 
optreden van Efficiency, 'die opdringerige jonge god', stu
dieprogram en opbouw van examens en tentamens in zijn 
faculteit veelvuldige wijzigingen ondergaan ( 4). 
Wij moeten toegeven, dat dit standpunt door weinigen in 
deze vorm zal worden onderschreven. Dat neemt niet weg, 
dat het de karikatuur is van het geloof in de bijzonderheid 
van het wetenschappelijk onderwijs. Dit geloof is zeer ver
breid in Nederland. En al bestaan er verschillen in de inten
siteit waarmee het beleden wordt en zijn er zelfs - ook bin
nen de universiteit - die het geheel niet aanhangen, het 
heeft tot op heden in hoge mate een rationele benadering 
van het w.o. in de weg gestaan. Het is ook de reden, dat hier, 
in tegenstelling tot wat in het vorige hoofdstuk is geschied, 
weinig concreet uitgewerkte alternatieven geboden kunnen 
worden, gebaseerd op deugdelijke rapporten en onderzoe
ken. Want eerst moet het pad geeffend worden. Voor een 
verdere, maar zinvolle discussie, moeten de uitgangspunten 
worden aangegeven voor een nieuwe aanpak. 

Het wetenschappelijk onderwijs moet opgevat worden als 
een ge:integreerd onderdeel van het gehele onderwijssysteem. 
Dat wij nochtans een afzonderlijke discussie aan het weten
schappelijk onderwijs wijden berust aileen op enkele gra
duele verschillen, welke aan dit onderdeel van het systeem 
zijn specifieke karakter geven. Voorop staat, dat weten
schappelijk onderwijs onderwijs is aan volwassenen. Een 
ander gradueel verschil ligt in de bijzondere accentuering 
van het wetenschappelijke karakter van de opleiding. Bier
onder zal een nadere precisering worden gegeven van de 
doelstelling van wetenschappelijk onderwijs. Hieruit zal een 
structuur voor een nieuwe opzet worden afgeleid. 

Doelstelling wetenschappelijk onderwijs 

In de wet op het wetenschappelijk onderwijs wordt de vol
gende opsomming van doelstellingen gegeven: 
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1) ... de vorming tot zelfstandige beoefening van de weten
schap ... 
2) ... de voorbereiding tot het bekleden van maatschappe
lijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke oplei
ding vereist is of dienstig kan zijn ... 
3) ... het bevorderen van inzicht in de samenhang der we
tenschappen ... 
4) ... bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef ... 
(wwo 1960, titel 1 algemene bepalingen, artikelen 1 en 2). 
Als de praktijk van het wetenschappelijk onderwijs op dit 
moment, samen zou vallen met de doelformuleringen zoals 
de wet die stelt, zou er minder reden zijn zich zorgen te 
maken over de toekomst van de universiteit. Maar wat is de 
praktijk? Het bevorderen van inzicht in de samenhang der 
wetenschappen heeft zich in de praktijk van de afgelopen 
jaren geconcretiseerd in een losbladig toevoegsel aan het 
collegedictaat: het studium generale ofhet verplichte eerste
jaarscollege filosofie. In diverse studierichtingen blijft men 
zelfstandige beoefening van de wetenschap interpreteren 
als bezigheid in een ivoren toren, los van zijn maatschappe
lijke implicaties. 
En daar, waar aan maatschappelijk verantwoordelijkheids
besef of de voorbereiding op maatschappelijke functies in de 
praktijk van de opleiding gestalte wordt gegeven, wordt 
vaak aangestuurd op een overdracht van gevestigde waar
den en beginselen, zonder dat die critisch worden onder
zocht. 
De wetenschappelijk geschoolde werker stelt zijn kennis en 
kunde ter beschikking aan de maatschappij ( overheid of 
bedrijf). Dezen verlangen van hem een prestatie die beoor
deeld wordt naar zijn wetenschappelijk gehalte en naar zijn 
praktische bruikbaarheid. Ten aanzien van de bedoelingen 
van de opdrachtgever stelt de academicus zich vrijblijvend 
op, het is zijn terrein niet, hij heeft daar niets mee te maken. 
Aldus voegt de wetenschappelijke werker zich zonder meer 
in het kader van het door de opdrachtgever geaccepteerde 
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maatschappijbeeld. Hij doet dat ofwel bewust, ofwel onver
schillig, ofwel zonder zich daat·van bewust te zijn. Ook voor 
de academicus die werkzaam is aan de universiteit geldt dit 
alles in aanzienlijke mate. Wanneer hij zijn eigen opdracht
gever is dreigt maatschappelijke vervreemding in het ge
isoleerde karakter van zijn wetenschappelijke bezigheid. 
Deze houding wordt op dit moment in de wetenschappelijke 
opleiding vanaf de eerste dag gestimuleerd en versterkt. 
Daar is ten eerste de grote afstand tussen opleiding en maat
schappij. De student wordt voornamelijk, zo niet uitslui
tend, een hoeveelheid kennis en technieken bijgebracht. De 
toepassing, laat staan de maatschappelijke implicatie van die 
toepassing, vormen slechts een gering onderdeel van zijn 
studie. Aan een kritische beschouwing van de sociale impli
caties, verbonden aan zijn toekomstige activiteit als weten
schappelijk werker komt hij in het geheel niet toe. 
Ook de verhouding van de docent tot zijn studenten, het 
accepteren van het dictaat van een geprefabriceerd studie
programma, de sociaal-economische positie van de student, 
werken niet in de hand dat de student, eenmaal afgestu
deerd, zich onafhankelijk en kritisch opstelt tegenover de 
sociale implicaties van zijn wetenschappelijk werk. 
De manier waarop de student zich tijdens de opleiding de 
wetenschap vrijblijvend laat ingieten, vindt dus zijn voort
zetting in de wijze waarop hij later zijn kennis vrijblijvend 
ter beschikking stelt. De huidige wetenschappelijke oplei
ding kweekt een houding ten opzichte van het wetenschap
pelijk werk, die ten aanzien van de maatschappij een conser
verende functie vervult. 
De recrutering van studenten tenslotte, vindt in hoofdzaak 
plaats uit die bevolkingsgroepen, die door opvoeding en af
komst geneigd zijn zich naar de bestaande maatschappelijke 
orde te voegen, dan wel belang hebben bij het voortbestaan 
van die orde. 

Naar een nieuwe universiteit 

In de diskussie over het wetenschappelijk onderwijs kan 
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men twee uitgangspunten onderscheiden: een ideologisch, 
waaraan normatieve kriteria ontleend worden, en een prag
matisch, waaruit rationele kriteria worden afgeleid. Door 
een onvoldoende scheiding van deze uitgangspunten lijdt 
deze diskussie enerzijds onder een versluiering van de ideo
logische grondslagen, anderzijds onder een gebrekkige uit
werking van de pragmatische aspecten. Verder worden hier
door waardeoordelen als rationele argumenten gepresen
teerd. De zojuist besproken beoefening van de wetenschap, 
opgevat als van het maatschappelijk gebeuren ge!soleerde 
Of in de maatschappij ge!ntegreerde bezigheid kan hier als 
voorbeeld dienen. De diskussie hierover zou aanzienlijk aan 
duidelijkheid winnen door het onderkennen van ideologi
sche en pragmatische aspecten. 
Een uitdrukkelijke scheiding van ideologische en pragmati
sche uitgangspunten is derhalve noodzakelijk terwille van 
een kritische analyse van het wetenschappelijk onderwijs en 
de formulering van voorwaarden waaraan de nieuwe uni
versiteit moet voldoen. 

De ideologische grondslag 

In dit hoofdstuk willen wij v66r alles trachten inhoud te ge
ven aan de in de wet vermelde doelstelling 'bevordering van 
maa tschappelijk veran twoordelijkheids besef'. 
De nieuwe universiteit moet zich zodanig inrichten dat een 
optimale anticipatie op veranderingen in de maatschappij 
mogelijk wordt gemaakt. Tegenover de wetenschappelijke 
opleiding als bevestiging en versterking van gevestigde 
principes en waarden, stellen wij een dynamische weten
schappelijke opleiding waarbij de universiteit zal gaan 
fungeren als een scharnier voor verandering. De weten
schappelijke opleiding moet, naast de overdrachtsituatie van 
kennis, technieken en methoden en de ontwikkeling van de 
kritische instelling ten aanzien van de bruikbaarheid en 
efficiency van deze methoden en technieken, tevens de 
ruimte scheppen voor een leersituatie waarbinnen maat
schappelijke waarden en sociale implicaties van wetenschap-
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pelijk werk voortdurend aan de orde worden gesteld. De 
nieuwe universiteit moet daarvoor de 'leermiddelen' aan
dragen. 
Het permanente debat over maatschappelijke kwesties heeft 
thans de neiging zich in twee opzichten aan de periferie 
van de wetenschappelijke opleiding te voltrekken. 
In de eerste plaats heeft het debat (Vietnam, ontwikkelings
hulp, democratie etc.) vrijwel uitsluitend de vorm van een 
politiek dispuut, zonder dat er sprake is van enige inte
gratie van de thema's in het wetenschappelijk onderwijs. 
In de tweede plaats is het slechts het geengageerde deel van 
de studenten en docenten dat met deze thema's geconfron
teerd wordt - of liever, zichzelf ermee confronteert. 
De oude universiteit wil maatschappelijke controversen bui
ten haar muren houden, de nieuwe universiteit moet per
manent verbanden leggen tussen de gedoceerde stof en het 
maatschappelijk kader waarin hij geplaatst moet worden, 
zonder te verworden tot een instituut voor politieke indoc
trinatie. Een dergelijke inrichting van de wetenschappelijke 
opleiding houdt een bewuste keuze in voor het stimuleren 
van veranderingen. 
Het beeld van een zich progressief ontwikkelende maat
schappij vereist een zodanige inrichting van het onderwijs, 
dat de student wordt voorbereid op kritisch onderzoek in de 
met maatschappijvernieuwing samenhangende problemen. 

Anticipatie op maatschappijvernieuwing 

Bij maatschappelijke beslissingen wordt, behalve op kennis, 
steeds een beroep gedaan op waardesystemen. Deze kunnen 
worden omschreven als systemen van opinies en van reli
gieuze en maatschappelijke overtuigingen. Zij hebben 
meestal ideologische en mythologische trekken. 
In het ideale geval fungeren waardesystemen als noodzake
lijke aanvulling op de wetenschappelijke kennis waarover wij 
beschikken. In feite fungeren zij echter meestal als verstevi
ging en verharding van eenmaal ingenomen posities tegen 
het verstandelijk aanvaarden van maatschappelijke ver-
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anderingen. Als gevolg daarvan kunnen waardesystemen dfe 
wetenschappelijke ontwikkelingen, welke een kritische her
waardering en ontmythologisering van onze opvattingen 
over mens en maatschappij afdwingen, gaan blokkeren. 
Dit probleem is des te klemmender, omdat in de tradition de 
waardesystemen de huidige snelle ontwikkeling van weten
schap en techniek niet of nauwelijks zijn voorzien. De sociale 
en maatschappelijke implicaties van deze ontwikkeling wor
den beschreven en beoordeeld in morele en ethische denk
wijzen van eeuwen geleden. Deze kloof belemmert in toe
nemende mate het noodzakelijke experimentele denken over 
de maatschappij van morgen. 
Optimale anticipatie van veranderingen van de maatschappij 
vraagt om voortdurend onderzoek en kritische herwaarde
ring van de gebruikte waardesystemen. Binnen alle weten,_ 
schappelijke opleidingen moeten de condities voor dit on
derzoek en voor deze kritische herwaardering worden ge
realiseerd. Immers toepassing van wetenschappelijke in
zichten hebben maatschappelijke gevolgen, welke doordacht 
en beoordeeld dienen te worden. Eerst dergelijke kritische 
analyses kunnen effectiefbijdragen tot de noodzakelijke ver
nieuwingen van de bestaande waardesystemen. Het ont
wikkelen van een dergelijke kritische instelling bij de stu
derenden client dan niet plaats te vinden naast de eigenlijke 
vakstudie, maar daarbinnen. Van het begin af dienen zij 
bezig te zijn met de volgende vragen: 
Op welke algemene veronderstellingen berust het weten
schapsideaal binnen het betreffende vakgebied? 
Wat zijn de toepassingen van de resultaten van deze weten
schap? 
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan? 
Op welke veronderstellingen berust het onderwijs en de 
verhouding tussen studerenden en docerenden? 
Welk maatschappijbeeld wordt impliciet in deze vorm van 
onderwijs en dit type van weteMchapsbeoefening overge
dragen. Het ontwikkelen van een kritische instelling begint 
dan in de eerste plaats met een analyse van de eigen situatie 
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van de studerenden. Dit kan het inzicht bevorderen dat ook 
deze situatie gebaseerd is op bepaalde ideologische veron
derstellingen, en kan dan tevens de grondslag zijn voor een 
op zinnige wijze invloed uitoefenen ter verandering van 
deze situatie. 
Naast wetenschap kan ook artistieke creativiteit, in zoverre 
beide gevoed worden door maatschappelijke impulsen, fun
damentele bijdragen leveren tot anticipatie op maatschappij
vernieuwing. Integratie van deze bijdragen en de nood
zakelijke doorbreking van de scheidsmuur tussen de klasse 
van kunstenaars en de klasse van academici kan worden be
vorderd door integratie van kunstonderwijs en weten
schappelijk onderwijs. Deze integratie kan onder andere 
plaatsvinden op organisatorisch niveau. Gedacht kan daar
bij worden aan uitbreiding van de thans nog slechts spora
disch bestaande en te eenzijdig gerealiseerde mogelijkheden 
van uitwisseling van onderwijs-programma's. 

Democratisering 

Wat is democratisering van het wetenschappelijk onderwijs? 
Dit is een proces van sociaal-politieke structuurwijziging 
van de maatschappij, dat doorwerkt in het onderwijs op 
twee manieren: ten eerste, doordat de kans op het behalen 
van een diploma van een iilstelling van wetenschappelijk 
onderwijs onafhankelijk wordt van factoren die samen
hangen met iemands milieu van herkomst, ten tweede, door
dat binnen de instellingen een wezenlijke zeggenschap van 
alle bij het onderwijs betrokken groepen tot stand komt. 
Een gedemocratiseerd onderwijs in een ondemocratische 
samenleving is ondenkbaar. Niet-gedemocratiseerd onder
wijs in een democratischc samenleving onaanvaardbaar. 
Het is te verwachten, dat van een grotere toeloop van stu
denten uit de z.g. lagere milieus weer invloed zal uitgaan 
op de aard van het w.o. in de richting van een verdere de
mocratisering en grotere distantie van gevestigde belangen. 
De beoogde herstructurering vereist een stelsel van geld
voorziening dat de kans op studie onafhankelijk maakt van 
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de sociale status van de ouders. Het vereist de ontmante
ling van de schone schijn van een verouderd studentenleven. 
Het vereist het inzicht dat binnen de wetenschappelijke 
opleiding aile partijen, docenten, wetenschappelijke onder
zoekers en studenten gelijkelijk verantwoordelijk zijn voor 
de arbeid die zij gezamenlijk verrichten. Het vereist gemeen
schappelijk overleg en beslissingsrecht over zaken als 
onderwijsmethode, studiebegeleiding, examineervormen en 
examineermethoden. 

De rationaliteit van het systeem: de pragmatische grondslag 

In het onderwijs worden voortdurend beslissingen genomen, 
soms met verstrekkende consequenties: studenten worden 
afgewezen of doorgelaten voor tentamen of examen, een 
college wordt vervangen door een werkcollege, een vorm 
van studiebegeleiding wordt gecontinueerd of afgeschaft etc. 
Deze beslissingen worden teveel genomen zonder dat de 
beslisser en andere belanghebbenden over deugdelijke ge
gevens beschikken. Dat betekent dat in plaats van een ra
tionele, een niet-rationele beslissing wordt genomen, dat 
beslist wordt op grond van intu:itie, traditionele inzichten, 
vooroordelen en prestige-overwegingen. Dit leidt ertoe, dat 
de beslissingen zich aan controle onttrekken, niet optimaal 
zullen zijn, of ertoe zullen bijdragen de status quo te hand
haven. 

Teneinde over de informatie te kunnen beschikken, die 
nodig is om rationele beslissingen te kunnen funderen, is 
empirisch onderzoek van het onderwijs noodzakelijk. 'Men 
spreekt in universitaire kringen veel over wetenschappelijk 
onderzoek, maar onderzoek over de universiteit zelf wordt 
nog nauwelijks toegepast', schrijft Dijkhuis (5). 
De hierboven genoemde voorbeelden van beslissingen zijn 
evenzoveel voorbeelden van gevallen waarin het rationele 
gehalte van de beslissing door empirisch onderzoek, of toe
passing van resultaten daarvan_ verhoogd kan worden. Af
name en beoordeling van tentamens en examens kunnen 
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verbeterd worden en de erop gebaseerde beslissingen met 
betrekking tot de student en het onderwijs kunnen objec
tiever en betrouwbaarder worden gemaakt - b.v. door het 
invoeren van objectieve studietoetsen (6). De beslissing of 
een college dan wel een werkcollege in een bepaald geval de 
voorkeur verdient kan experimented onderzocht worden (7). 
Hetzelfde geldt voor het voorbeeld van de studiebegeleiding 
-en is in ons land reeds gedaan (8). 
Onderzoek van onderwijs is een systematische, kritische be
nadering van het onderwijssysteem. Dit onderzoek levert 
informatie op die de grondslag vormt voor de alternatieven, 
waaruit bij ingrepen in het systeem gekozen zal worden. 
Deze keuze zal gebaseerd zijn zowel op een ideologisch als 
op een pragmatisch criterium, waarnaar de alternatieven 
beoordeeld worden. Bij de beoordeling naar ideologische 
maatstaven wordt een antwoord gegeven op de vraag: van 
welk alternatief zijn de consequenties het meest in overeen
stemming met het gekozen waardesysteem. 
De functie van het onderzoek in deze is enerzijds het expli
ciet maken van impliciete waardesystemen (b.v. de op
vatting, dat de universiteit geen bedrijf is, zou kunnen blij
ken te berusten op de overtuiging, dat de wetenschap zich 
onafhankelijk van het maatschappelijk gebeuren dient te 
ontplooien), anderzijds het aangeven op welke punten het 
waardesysteem door toegenomen kennis gewijzigd moet 
worden (b.v. het onderzoek zou kunnen uitwijzen, dat een 
bedrijfsorganisatorische benadering op de universiteiten en 
hogescholen van toepassing is). 
De beoordeling naar pragmatische maatstaven geeft ant
woord op de vraag: welk. alternatief leidt tot het grootste 
effect op een gekozen criterium binnen het systeem ( vgl. de 
voorbeelden over colleges en studiebegeleiding' hierboven ). 

Onderzoekers van onderwijs moeten zich niet aansluiten bij 
de volgende, veel gehoorde redenering: 
'Onderzoek van onderwijs is nodig, natuurlijk. Maar dat 
hele onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Wij practici 
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hebben er (nog) niets aan. Immers: je moet eerst alles van 
het systeem weten, voor je er wat aan kunt manipuleren. 
Zolang die onderzoekers nog bezig zijn, moeten wij, prac
tici, voortgaan op de oude weg'. 
Het is duidelijk, dat hiermee de practici een alibi voor hun 
vooroordelen en amateuristische werkwijze gegeven wordt. 
Onderzoek van onderwijs mag niet vrijblijvend zijn. Centra 
voor dit onderzoek zijn niet effectief, wanneer zij de status 
van adviesbureau innemen en slechts antwoord trachten te 
geven op door de practici gestelde vragen. Onderzoek van 
onderwijs moet een dynamische rol spelen in een continue 
vernieuwing van het onderwijs. Dat betekent, dat de onder
zoekers de verantwoordelijkheid moeten aanvaarden voor 
deze dynamische rol. Niet wetenschappelijk onderzoek in 
isolement, maar een voortdurende wisselwerking met een 
kritische bezinning op de onderwijspraktijk. De situatie 
moet ontstaan, dat onderwijssystemen continu in ontwikke
ling zijn, en dat onderzoek van onderwijs een integrerend 
onderdeel van die ontwikkeling uitmaakt. 
Hoe moet het onderwijssysteem voor de wetenschappelijke 
opleiding er uit zien om te kunnen voldoen aan de normen 
die in het voorafgaande zijn gesteld? In het onderstaande 
worden de contouren voor zulk een systeem geschetst. 
Studenten dienen in een zo vroeg mogelijk stadium van de 
opleiding in staat te worden gesteld, maatschappelijk nutti
ge arbeid te verrichten. Zodanige arbeid dat de relatie 
tussen onderwijs en arbeid van het begin af aan relevant is. 
In het begin zal dat inhouden dat de ervaring in arbeid op
gedaan, de onderwijservaring ondersteunt, in toenemende 
mate echter, dat de onderwijservaring de verdere maat~ 
schappelijke ontwikkeling ondersteunt. Dit kan gebeuren 
doordat de universiteit opdrachten van buiten aantrekt. 
Het kan gebeuren door een uitbreiding van het stage
systeem, de medewerking aan onderzoek, publikaties en 
dissertaties. 
Hiermee is in de eerste plaats een algemeen didactisch prin
cipe gediend. De relevantie van het geleerde voor de prak-
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tijk wordt duidelijk, waardoor het leerproces bevorderd 
wordt. In de tweede plaats wordt de critisch-evaluatieve 
instelling door de gelijktijdige confrontatie met wetenschap 
en maatschappij op natuurlijke wijze versterkt. De positie 
van de student, zowel de sociaal-economische als de juri
dische positie binnen de universiteit, kan in dit systeem op 
logische wijze worden afgeleid. Discussies hierover krijgen 
dan een rationele basis. 
Binnen het onderwijssysteem dienen studenten aktief en 
verantwoordingdragend bij het onderwijs betrokken te wor
den. Dit kan slechts worden uitgewerkt in een nieuwe be
slissingsstruktuur binnen het universitaire systeem, zodanig 
dat beherenden, docerenden en studerenden daarin op vol
waardige wijze betrokken zijn. Dit is eerst mogelijk indien 
op punten van beheer en onderwijs, binnen de onderwijs
instelling als geheel en binnen de studierichtingen afzon
derlijk, een duidelijk beleid wordt gevoerd, indien dit beleid 
steeds openbaar wordt gemaakt, indien aan anderen dan de 
direkt verantwoordelijken eveneens de informatie wordt 
verstrekt op basis waarvan het beleid is vastgesteld, en in
dien deze anderen dit beleid kunnen beinvloeden. 
Niet voor aile beleidsbeslissingen dragen de drie groepen 
van betrokkenen in gelijke mate de verantwoording. De be
herenden dienen de direkte verantwoordelijkheid te dragen 
voor de personele en materiele voorzieningen en voor de 
ontwikkeling en toepassing van kriteria waaraan de effec
tiviteit van het onderwijsinstituut als geheel en van de af
zonderlijke groepen daarbinnen, getoetst kan worden. 
Zij behoren daartoe dan ook over de middelen te beschik
ken, financieel, maar ook naar bevoegdheid: het ter verant
woording kunnen roepen van docerenden en studerenden. 
De docerenden dragen de direkte verantwoordelijkheid voor 
de bestaande en de te creeren onderwijssituaties en voor de 
algemene grondslagen waarop de te o~twikkelen onderwijs
mogelijkheden gebaseerd dienen te zijn. Zij zorgen dan voor 
het beschikbaar zijn van een varieteit aan onderwijssituaties 
ter bereiking van omschreven doelstellingen, opgezet naar 
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de modernste onderwijskundige bevindingen. Zij bepalen 
de toelatingseisen tot bepaalde onderwijssituaties en zijn 
verantwoordelijk voor optimale, rechtvaardige beoorde
lingsprocedures (6). 
Echter ook de studerenden client, naast reele en effectieve 
inspraak op beheers- en onderwijsbeleid, een eigen direkte 
verantwoordelijkheid gegeven te worden. Binnen een meer 
flexibel systeem van onderwijsmogelijkheden dienen stu
denten in staat gesteld te worden zowel individueel als 
groepsgewijze in belangrijke mate richting en niveau van 
hun eigen studie te bepalen. Op deze wijze dragen zij indi
vidueel en groepsgewijze de directe verantwoordelijkheid 
voor het optimaal gebruikmaken van de bestaande en de te 
creeren onderwijssituaties. 
De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van docenten, 
wetenschappelijke medewerkers en studenten voor het uni
versitaire bedrijf, vereist dat zowel stu den ten als stafleden en 
docenten die bewezen hebben op enigerlei wijze ongeschikt 
te zijn, verwijderbaar zullen worden. Voor studenten zou als 
kriterium kunnen gelden een herhaaldelijk bewezen intel
lectuele ongeschiktheid dan wel een onvoldoende belang
stelling of ijver, die zich uit in niet of nauwelijks werken. 
Ook de docent moet bij wanprestaties ontslagen kunnen 
worden. In het Amerikaanse systeem heeft de Administra
tion van de universiteit het recht een hoogleraar of docent 
te ontslaan. In Nederland bestaat die mogelijkheid niet. 
Er moeten, zowel voor de student als voor de hoogleraar, 
objectieve criteria ontwikkeld worden, op grond waarvan 
ontslag of verwijdering, uiteraard met gelegenheid tot be
roep, mogelijk is. 
Aan elke hoogleraar of docent kunnen niet gelijksoortige 
eisen gesteld worden. Er is een geheel van desiderata waar
aan de docent, afhankelijk van zijn functie, in meerdere of 
mindere mate moet voldoen. Mogelijke kriteria zijn het ver
mogen om de evolutie op eigen vakgebied te blijven volgen, 
vermogen tot kennisoverdracht, het bijbrengen van een 
kritische zin bij studenten en organisatorische kwaliteiten. 
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Het bovenstaande vormt, zoals gezegd, nog maar een schets 
- een zeer globale - voor het toekomstig wetenschappelijk 
onderwijs. Een verdere uitwerking vereist een voortgaande 
verdieping en verduidelijking van ideologische uitgangs
punten en een voortdurend onderzoek naar het functioneren 
van het onderwijs. 
En het besef, dat het wetenschappelijk onderwijs niet zo 
bijzonder is. 

1. Aan beide vrijheden is de laatste jaren geknaagd. 
De wetgever heeft de mogelijkheid geopend voor de Tech
nische Hogeschool Twente en voor de Medische Faculteit 
te Rotterdam studenten bij onvoldoende resultaten, ten ge
volge van luiheid of ongeschiktheid voor de studie, weg te 
zenden. 
Sinds de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1960 be
rust de verantwoordelijkheid voor het onderwijs niet meer 
bij de individuele hoogleraren, maar bij de faculteit als ge
heel. In feite is de oude toestand echter nog zeer verbreid. 
2. Zie b.v. het preadvies van pro£ dr. N.J. Kuenen voor het 
symposion over de interne organisatie van de Universiteit, 
georganiseerd door de Vereniging van Academici aan het 
Wetenschappelijk Onderwijs op 23 mei 1967 te Utrecht. 
Voor een tegengestelde mening zie b.v. het preadvies van 
dr. E. J. Verwey, curator van de R.U. te Utrecht, voor het
zelfde symposium. 
3. Ret Vrije Volk, 5 april1967. Verslag van het forum 'Rende
ment van het Wetenschappelijk Onderwijs', gehouden te 
Delft op 4 april1967. 
Een tegengesteld uitgangspunt vindt men bij: J. Tinbergen, 
Ret economisch rendement van bet wetenschappelijk onderwijs, in: 
Nationaal Congres Onderzoek van bet Wetenschappelijk Onderwijs 
1966, Deel II, p. 72 e.v., Eindhoven 1966; W. Brand, Econo
mie en Onderwijs (I) - rentttbiliteit als norm voor onderwijsuit
gaven. Economisch-Statistische Berichten, 1967 no. 2602, 
p. 728 e.v.; in de V.S.: E. Denison, Economic Development, 
Washington, 1962; J. T. Innes, The Economic Returm to 
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Education, University of Oregon, 1965. 
4. A. Pitlo, Verdedig Themis, rede. Tjeenk Willink 1964. 
5. J. H. Dijkhuis, Op zoek naar vormen van geestelijke gezond
heidszorg voor studenten. Mededelingen van het Instituut voor 
Klinische en Industriele Psychologie van de Rijksuniversi
teit te Utrecht, December, 1963, nr. 5. 
6. Over beoordelingsmethoden en objectieve studietoetsen 
vindt men een aantal bijdragen in: 
Nationaal Congres Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs, 
Dee! I, p. 145 e.v., Eindhoven, 1966. 
7. Talrijke voorbeelden van dergelijk onderzoek in: J. W. 
McKeachie, Research on teaching at the college and university 
level. In: Gage, N. L. Handbook of Research on Teaching, 
Chicago 1963. 
8. W. Meuwese en L. van Rooijen, Effecten van begeleiding 
van eerstejaamtudenten door ouderejaars tutoren. 
Groep Onderwijsresearch, rapport nr. 11, Eindhoven 1966. 
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VORMING 
N ietwerkeloos aanzien hoe de mens gedraineerd wordt 

Wie over vorming schrijft, kan zich slechts met moeite 
losmaken van de wat ethisch-zwevende toon, die bij 
sommige jeugdl~iders, dominees en groepsleiders ge
bruikelijk is. Die toon roept verzet op en bij de meer 
nuchtere luisteraars tevens de behoefte aan concrete 
formuleringen. Aan het slot van dit stuk zijn een aan
tal concrete verlangens geformuleerd. Toch ontkomen 
we er niet aan eerst onze uitgangspunten zo duidelijk 
mogelijk te omschrijven. 
We zijn in een stadium gekomen, dat we een klasseloze 
maatschappij moeten maken door de 'kleine' man af te 
schaffen. In de toekomst is namelijk voor :ille mensen 
een zinvoller bestaan mogelijk. Want aanvaarding van 
het bestaan van de kleine man houdt ook in de aan
vaarding van het bestaan van de 'grote' man en daar
mee een permanente ongelijke verdeling van de macht. 
Dat laatste wijzen wij af. 

V oor we met die 'afschaffing' beginnen, moeten we 
een standbeeld oprichten als eerbewijs voor wat de 
kleine man gedaan heeft. Want hij was de uitvoerder 
van de snelle groei van de produktie. Hij wilde im
mers meerl Meer welvaart, meer comfort! Daarvoor 
heeft hij hard gewerkt. Vlijt was zijn hoogste deugd. 
Het systeem, de noodzaak om geld te verdienen, maak
te hem afhankelijk en ondergeschikt aan de eisen van 
de baas en de bovenbaas. Zijn opvoeding gaf hem eer
bied voor het gezag mee als tweede deugd. Kennis was 
geld, de menselijke ontplooiing luxe. Het resultaat van 
dit soort leven is heilig: de positie en het bezit. Een 
schoon en net huis, zware meubels, een koelkast met 
roomboter, ondergoed dat beslist niet witter gewassen 
kan worden. 
Maar dit bestaan is zinloos en broos. V elen werken 
zich kapot om te verwerven wat anderen zich als iets 
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vanzelfsprekends aanschaffen. Ieder probeert angst
vallig in eigen buurt of bedrijf te voldoen aan de nor
men van 'fatsoen'. In de strijd om mee te kunnen ko
men, voelen velen pijnlijk duidelijk dat er aan hun 
promotiemogelijkheden een grens gesteld is. Het 
burgerbestaan is het leven van een mens die in zijn 
succesloze jacht naar iets meer, naar zekerheid en 
consolidatie, wordt afgestompt. Het is wenselijk dat 
daarin verandering komt. 
Het is zelfs noodzakelijk. Want de kleine man kan de 
technische revolutie niet aan. Zijn bestaan is onzeker. 
De maatschappij is namelijk vol verandering. Dat gaat 
op een plotselinge chaotische manier. Het bestuur 
( overheid, bedrijfsleven) vangt veranderingen on
voldoende op: fabriekssluitingen, verkeersexplosies, 
vervuilende lucht enz. De woningnood duurt voort. 
Alles is georganiseerd, maar het is een systeem van 
georganiseerde onverantwoordelijkheid. De bovenba
zen beslissen zonder voldoende kennis van de werke
lijke menselijke zorgen. Ze kunnen die ook niet op
lossen. De broosheid van het bestaan is immers een 
gegeven. Daarom kan de angst die aile mensen voort
durend begeleidt, niet weggenomen worden. Het 
huidige type mens blijft zonder werkelijk uitzicht 
op de toekomst en ingebed in een complex systeem, 
ongrijpbaar en ondoorzichtig, en als er niets verandert 
straks misschien geheel overgeleverd zijn aan de dic
tatuur van de 'planningsmechanismen'. Die dreiging 
wordt steeds groter. 
Er zullen computers komen om grote gedeelten van 
het maatschappelijk leven te besturen. Zij zullen. pro
duktieprocessen leiden, het verkeer regelen, de ma
nagers gegevens verschaffen en de regering helpen 
regeren. Het gevolg is een geweldige efficiency, bij 
goed gebruik een betere klantenservice en een onge
kende stroom van nieuwe produkten. Handel en ver
keer zullen intensiever worden. Er komen onbeperkte 
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boeveelheden informatie beschikbaar. Deze revolutie 
zet alles op zijn Imp. Scholieren kunnen met hun 
pasverworven schoolse kennis geen baan meer vinden. 
Ook met vlijtige wil kom je er niet meer. Het hoven je 
gestelde bestuur zal nog onbegrijpelijker worden dan 
nu reeds bet geval is. Als consument kun je de over
vloed nog minder overzien, laat staan kopen. De eer
tijds als volwassene aan de maatschappij afgeleverde 
mens met al zijn goede deugden is opeens een hulpe
loze. 
Is er een uitweg uit dit systeem? Voor velen is bet 
toverwoord nog 'socialisme'. Het hield de hoop in, 
dat de ldeine man eens de baas zal zijn. Dat socialisme 
zal machteloos blijken. Het heilig ideaal is een heel 
beperkt ideaal en bet vraagt aileen een tientje meer. 
Joop den Uyl hoeft bij de machteloze kleine man niet 
aan te bellen met een brochure om de kwaliteit van 
bet bestaan, en Tien over Rood niet om 2 % ontwikke
lingshulp op te halen. Het zegt de man niets. Daarin 
zit de crisis van de socialistische beweging. 

Voorhoede van bet tamme leven? 

Anderen zien in bet socialisme alleen maar de voor
hoede van bet tamme leven, de afschrikwekkende ge
lijkvormigheid en de heerschappij van de loketbeamb
te. Zij strijden een luidruchtige strijd voor bet behoud 
van de burgerlijke orde tegen de dynamiek van de 
welvaartsstaat. Zij zijn de kastjeskijkende opstande
lingen tegen de zuilen, v66r heldenseries vanuit de 
Noordzee. V66r de marine, tegen de CS-jeugd. 
De maatschappij die in haar laboratoria zoveel mooie 
nieuwe dingen ontwerpt, heeft veel mensen ziek ge
maakt. Onverschilligheid en berusting zijn bet gevolg. 
Wat we nodig hebben, zijn 'laboratoria', waar de men
sen kunnen werken aan een nieuw ontwerp van zich
zelf I Dat betekent niet: in veilige beslotenheid van bet 
bezinningsoord 'werken aan jezelf' en rust vinden bij 
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het behaaglijk knappende open haardvuur. In onze 
visie betekent het dat de 'hulpeloze' mens in staat 
moet worden gesteld veel van zijn angst en zorgen 
te vertalen en te herkennen als gebreken van de maat
schappij. De nieuwe volwassene is de zogenaamde 
'open' volwassene. Het is niet langer een wezen in de 
kant-en-klaar verpakldng van de burgerlijke deugden. 
Het oude levenskompas kan worden weggeworpen. 
De open volwassene moet koersen op een radarappa
raat, waarmee hij zich telkens bewust kan worden van 
zijn situatie in de samenleving. 
Mensen moeten in de plaats daarvan het vermogen 
hebben telkens nieuwe informatie te eisen en te ver
'werken ten bate van zichzelf. Er is geen gezag meer, 
dat eerbied verdient omdat het de onderhorigen be
schermt. Ieder moet nu zelf over zijn bestaansvoor
waarden beslissen. Angstig ontzag voor fatsoensregels 
staat het experiment met nieuwe gedrags- en uitings
vormen in de weg. Noeste vlijt zonder verdere vragen 
is zinloos. Telkens bestaat de opgave eenkeuze te doen 
hoe je je tijd het beste kunt gebruiken voor je ont
plooiing. De enge behoefte aan bezit wordt aangevuld 
met een grote behoefte aan ruimte om te leven: thuis, 
in de stad, in het land. Meer kennis en vaardigheden 
kunnen hierbij alleen maar helpen. 
Het vormingswerk mag niet worden uitgesteld tot een 
volgende genera tie volwassen is. Een kind, dat is opge
voed om zelf zijn weg in vrijheid te bepalen zal in de 
volwassen wereld - beheerst door verouderde regels -
hevige teleurstellingen opdoen. 

De autoriteit van de jeugd 

Het probleem doet zich nu reeds voor. Het moet dan 
echter geen jeugdvraagstuk heten, maar volwassenen
probleem. Het is onontkoombaar dat in een steeds ver
anderde tijd aan de jeugd met zijn nieuwe opvattingen 
en voorkeuren een stuk echte autoriteit wordt toege-
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kend naast die van de volwassene. De volwassene heeft 
de nog openstaande jeugdige nodig. Een nieuwe gene
ratie zal de tradities, grenzen, opvattingen en taboes 
van de vorige niet mogen accepteren. Een socialistische 
partij die aan de dynamiek in de samenleving een 
nuttige en zuiverende functie toekent, een partij die 
voor verstarring wil waken, zal de groei- en ontwikke
lingsprocessen van de j eugd naar waarde moeten schat
ten, ook als de manier waarop door de gevestigde orde 
als onaangenaam wordt ervaren. De 'marge' waarin de 
jeugd zich kan manifesteren, zal dan ook uitgebreid 
en verdedigd moeten worden. 
Bij die marge hoort een platform waar gezagsdragers 
en rebellen elkaar kunnen ontmoeten. De ongeregeld
heden in Amsterdam, die nu al weer een stuk ge
schiedenis gaan lijken, bleven bijvoorbeeld ongere
geld o.a. omdat er geen plaats was waar de problemen 
door de betrokkenen konden worden besproken. De 
samenleving der volwassenen durfde de confrontatie 
met de jongeren alleen door middel van de politie aan. 
Daarmee werd ook het politie-apparaat op een ver
keerde wijze gebruikt. 
Hier wordt niet het beeld gecreeerd van een jonge ge
neratie die staat te trappelen van ongeduld om, zoals 
dat heet, de fakkel van de ouderen over te nemen. Als 
jongeren verstandig zijn, zullen ze er eerst van over
tuigd willen worden dat ze de handen niet aan het 
verkeerde vuur branden. Dat hoort bij de vrijmakende 
beweging van de jonge generatie. De jongeren van nu 
zijn ondanks alle tekortkomingen van het onderwijs 
door een ruimere scholing beter toegerust dan vorige 
generaties, om verantwoordelijkheid te dragen. Daar
om moet er op alle terreinen van de samenleving ernst 
gemaakt worden met de verjonging en het spreiden 
van de verantwoordelijkheid. In die situaties vormt de 
mens zich het snelst. V oldoende redenen voor allerlei 
organisaties om met deze vorming te beginnen. Nu 
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vormen zij te vaak van bovenaf, hetgeen neerkomt op 
vervormen. 
Onvolkomen vorming is beter dan geen vorming. Wat 
vakbeweging en politieke partij al doen is niet zonder 
betekenis. Maar in de praktijk bedrijven zij vormings
werk dat neerkomt op het ontvankelijk maken van het 
lagere kader voor het beleid van de top, het gemakke
lijker doen functioneren van het apparaat en daarmee 
het doorgeven en uitvoeren van bestuurlijke besluiten. 
Deze kadertraining en de toenemende omvang van het 
werk van de beroepsmatige bureaustaf zijn een gevolg 
van een streven naar efficient bestuur. Helaas werken 
de gevolgen van dit streven verstarring in de hand. 
Het vormingswerk, dat wij bedoelen, zou bij voor
keur worden verzorgd door onafhankelijke vormings
instellingen, die de leden in staat stellen vanuit hun 
persoonlijke situatie een zelfstandig oordeel te vellen. 
Dit soort vormingswerk zou op den duur leiden tot 
een doorbreldng van het monopolie van deskundig
heid en informatie bij de top ten gunste van een manier 
van besluiten nemen, die het oordeel van elk lid wer
kelijke invloed geeft. Zo kan een voortdurende ver
nieuwing gestimuleerd worden. 
Ieder mens kan pas in de gemeenschap tot harmoni
sche ontplooiing komen als hij er volledig aan kan 
deelnemen en als hij de weg die de gemeenschap 
kiest, mede kan be'invloeden. Nu we verplicht zijn een 
marxistisch odium mee door ons toch zo ondogmatisch 
leventje te dragen, komt een citaatje meer of minder 
van de grote meester er niet op aan. Wei, Karl Marx 
zei het reeds: 'De gemeenschap is de meest natuurlijke 
omgeving van de mens'. Met andere woorden: De 
geschiedenis van Robinson Crusoe werd pas interes
sant en menselijk toen V rijdag zijn voetstappen op het 
verlaten strand zette. 
Socialisten komt de eer toe een eind te hebben ge
maakt aan het volledige vrije spel der economische 
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:machten. Op een enkele hoogst reactionaire uitzon
dering na, verlangt nie:mand :meer terug naar de goede 
liberate tijden van weleer. Nie:mand zinkt uit dank
baarheid voor dit socialistische wapenfeit op de knie
en. Dat is zielig voor het socialis:me, maar het mag ons 
niet bitter stemmen. De ondankbare voorhoede-po
sitie zal zelfs weer betrokken moeten worden. We 
zullen de liberalen opnieuw moeten uitdagen en zeg
gen: juist onwille van de maximale individuele vrij
heid en ontplooiing, die u zegt voor te staan en die 
geen maximale vrijheid van enkelingen ten koste van 
anderen mag zijn, moet er nu ook een eind worden 
gemaakt aan het laissez-faire-laisser-aller op cultureel 
gebied. 
De gemeenschap moet mogelijkheid en waarborgen 
scheppen voor een vrije cultuurdeelname voor ieder
een. Dat betekent dat ook de overheid een taak heeft 
bij het opruimen van de barrieres, die de ontwikkeling 
van de zintuiglijke mogelijkheden van de mens in de 
weg staan en hem mede geschikt moet helpen maken 
mee te beslissen over alle onderwerpeninhetdagelijks 
leven. 
Natuurlijk mag de overheid geen invloed hebben op 
de inhoud en het resultaat van het vormingswerk, 
waardoor het eventueel ondergeschikt gemaakt kan 
worden aan eigen doeleinden. 
De onafhankelijkheid van het vormingswerk client al
tijd gewaarborgd te zijn. 
Het vormingswerk kan en mag immers geen con
ceptie van een veranderde wereld geven, geen 
klare beelden van de maatschappij van morgen. Dat 
maatschappijbeeld wordt door de mens zelf bepaald, 
Vormingswerk is slechts een procedure, een methode 
en geen doel in zichzelf. Maar het kan niet functione
ren zonder enkele duidelijke geformulee!'de uit
gangspunten. Zij wil zich dienstbaar maken aan de 
vl'ijheid van de mens, aan zijn sociale 1'elaties, zijn 
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creatieve en speelse behoeften en vermogens. Het kan 
meehelpen het leven leefbaar te maken omdat alle 
problemen sociale wortels hebben. Dat ldinkt mis
schien wat absoluut, maar zelfs bij grondige kritische 
toetsing valt er weinig in te brengen tegen de stelling 
dat persoonlijke problemen vanuit maatschappelijke 
problemen kunnen worden verklaard. 

Onafhankelijk, niet neutraal 

Als het onafhankelijke vormingswerk -louter doordat 
het er is - de menselijke vrijheid client dan is zijn in
vloed op de samenleving beslist niet neutraal. In de 
eerste plaats niet, omdat, zoals dr. K. H. Roesingh 
onlangs schreef, er bij deze activiteiten 'altijd weder
zijdse cultuuroverdracht plaatsvindt, wederzijdse be
invloeding, gezamenlijke bepaling van wat er in de 
geboden situatie kan gebeuren'. Ook de invloed van 
het vormingswerk is niet neutraal, doordat het niet 
kan dulden zinloos te blijven. Het vormingswerk is 
zinloos als de mens en hetresultaat nietin praktijk kun
nen brengen. 
Nee, onafhankelijk vormingswerk kan niet neutraal 
zijn. Het kan niet onverschillig aanzien dat de mens in 
de sfeer van zijn arbeid gedraineerd wordt, dat hij maar 
mondjesmaat kan proeven aan de bron van sociale 
en geestelijke mogelijkheden. 
Het vermogen van de mens om mede-verantwoorde
lijkheid te dragen wordt onvoldoende benut. De mede
menselijkheid krijgt weinig kans, evenals de ontwik
keling van het creatief vermogen en het geloof in de 
democratie. Daarin moet verandering gebracht wor
den. Hier openbaart zich weer de noodzaak van een 
omwenteling. Hier wordt ook duidelijk wie onze te
genstanders zijn: degenen die streven naar aanpassing 
van de mens aan de bestaande maatschappij-structuur. 
Het vormingswerk zou, zolang er sprake is van 'hul
peloze mensen', verandering van het samenlevings-

98 



klimaat moeten bevorderen, pressie uitoefenen op de 
samenleving, zich op de omstandigheden van vandaag 
en morgen te richten en de 'speelruimte' van het in
dividu steeds verder te vergroten. Vormingswerk is 
daarom van aard en karakter progressief. Het is 
duidelijk dat de opdracht van het socialisme en het 
vormingswerk elkaar hier raken. Toch heeft het bena
drukken van die goede relatie zijn gevaren. Nooit zal 
de vorming ondergeschikt mogen worden gemaakt 
aan doelstellingen die gebonden zijn aan de partij
politieke opvattingen en strategische opstellingen van 
hetmoment. 
Vormingswerk mag niet in dienst staan van een poli
tiek stelsel, ook niet van het socialistische. Het is het 
tegendeel van indoctrinatie. Maar het socialisme, niet 
als het toevallige beleid van falende, opkrabbelende 
en weer vallende politici, maar als een beweging die 
zich permanent richt op het dynamische in de samen
leving, zich geinspireerd weet door de noodzaak van 
culturele, sociale en economische democratic en daar 
vrij en ondogmatisch steeds de beste vormen voor 
zoekt, heeft wel een verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van dit werk. 
Wanneer wij een mentaliteit, gericht op de aantasting 
van de bestaande orde waarin de mens wordt droogge
legd, links noemen en het streven naar behoud van de 
gevestigde orde rechts, dan is het duidelijk op welke 
plaats het vormingswerk het hart draagt. 

Zien, oordelen, kiezen, handelen 

Vormingswerk moet de mensen helpen bij het zien en 
herkennen van problemen, vervolgens het materiaal 
verschaffen voor het vellen van een oordeel of het do en 
van een keuze en tenslotte invloed uitoefenen op de 
maatschappij, zodat de mensen praktische moge
lijkheden krijgen om hun oordeel of keuze om te zet
ten in daadwerkelijk handelen. Hierbij moet de ver-
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antwoordelijkheid voor het eigen oordeel en het eigen 
handelen bij de deelnemers blijven berusten. Dit 
principe mag niet worden aangetast. 
De meeste mensen hebben nu de grootste moeite met 
het doen van een keuze, ongevormd, ongewapend, 
kwetsbaar als zij vaak zijn. De laatste fase, die van het 
handelen blijft nog vaker achterwege. De kans dat 
de individuele mens zelf de overtuiging heeft dat zijn 
kiezen en handelen van enige invloed is op zijn di
rekte omgeving, is uiterst gering. Laat staan dat hij ge
looft in beinvloeding van de grotere gemeenschap. 
Daarom is een radicale democratisering zo urgent. 
Hier heeft het vormingswerk een uitermate belangrij
ke functie en resulteert het, omdat het mensen ldaar
maakt voor een fundamenteel gedemocratiseerde ge
meenschap, in een stuk samenlevingsvorming. 
Maar het eerste doel van de vorming is veroveren van 
een men tale zelfstandigheid; die verovering kan 
worden bevorderd door: 
a. bestrijding van hulpeloosheid 
b. verruiming van de mogelijkheden en vaardigheden 

tot vrijetijdsbesteding 
c. via open discussie komen tot maatschappij-inzicht. 
Bij dit handelen worden aan de deelnemers nadrukke
lijk middelen gegeven, waardoor het mede door hen 
gestelde doel kan worden bereikt. Dit doel kan uit
sluitend liggen op een 'terrein' buiten de beslotenheid 
van het vormingsinstituut, in de concrete samenle
vingssituatie, waarin de deelnemer zich bevindt. Het 
gaat er om de mensen te helpen een weg te zoeken in 
de ingewikkelde maatschappij. Hoevelen weten al 
niet hoe ze moeten solliciteren. Hoe ze hun kinderen 
op kunnen voeden. Hoe ze de instanties kunnen be
reiken die hen een huis kunnen bieden. Hoe ze een 
voordelig gebruik kunnen maken van voorzieningen 
op het gebied van de zuigelingenzorg, de wijkzorg enz. 
De open volwassene moet ontvankelijk gemaakt wor-
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den voor informatie over de dingen die hem aangaan, 
informatie over de ldeine politiek die zo bepalend is 
voor het levensgeluk van de mensen, de grote politiek 
die zijn levenskansen bepaalt, informatie over aile 
overwegingen die aan de besluitvorming voorafgaan. 
Dat is niet eenvoudig omdat de mensen door de be
staande maatschappij zijn gevormd. Van kindsbeen af 
is hun voorgezegd wat goed en mooi is en wat niet. Zij 
zijn 'gesloten' vo'or het toestromen van nieuwe infor
matie. Dit moet ongedaan worden gemaakt, zodat het 
nieuwe niet verschijnt als een duistere bedreiging van 
het bestaande. Maar met het ontvankelijk maken is het 
werk niet voltooid. Die toestromende informatie moet, 
voor zij bereikbaar is, doorzichtig gemaakt worden en 
gestructureerd en op een aansprekende, bij het levens
beeld passende wijze moeten worden verstrekt. Zo 
maken we het de burger mogelijk een lastige maar 
waardevolle medebeslisser te worden. 
Vormingswerk ontplooit zich pas ten volle doordat het 
tegenover bureaucratisering, reglementering, de auto
riteit van specialisten, efficiencystreven en drainerende 
arbeid de mensen uitnodigt en helpt faciliteiten te 
scheppen voor zeggenschap, speelruimte, eigen oor
deelvorming, creativiteit en veelzijdige ontplooiing. 
Welke faciliteiten in concreto geschapen moeten wor
den, zullen de mensen in hun bedrijven, verenigingen 
en politieke partijen zelfuitmaken. Het vormingswerk 
kan slechts helpen met deskundig geleide procedures 
voor een goede communicatie. Aldus ontketent het 
tegenkrachten tegen verstarring. 
Wanneer men al het bovenstaande, motivering, uit
gangspunten, functie en inhoud aanvaardt, dan valt een 
vormingsgebied open zo groot, zo veelomvattend, zo 
onbekend ook, dat een gevoel van machteloosheid je 
bekruipt. Wie weet waar begonnen moet worden, mag 
het zeggen. Wij menen enkele dingen te weten en 
willen het daarom graag zeggen. Maar naar enige vol-

101 



ledigheid pretenderen we in de onder dit hoofdstuk af
gedrukte punten niet te streven. Het zou trouwens 
strijdig zijn met alles wat hier aan vooraf ging, wan
neer dit hoofdstuk zou worden afgesloten met een 
soort marsroute van beginpunt via tussenstations naar 
een eindpunt. 
Op alle verzamelpunten moeten de nieuwe zwervers, 
gevormd en derhalve opgewassen als zij zijn tegen het 
zwerversbestaan, dat zelfbepalen. Maar zoals gezegd: 
wij willen niet anders dan kaders scheppen. 
Men moet zich natuurlijk realiseren dat ook bij het tot 
stand komen van de meest voortreffelijke voorzienin
gen het probleem van de bereikbaarheid van de zo
genaamde onverschillige mens, blijft bestaan. Zeker 
wanneer die voorzieningen weer voortspruiten uit de 
breinen van diegenen, die zonder zijn potentiiHe be
hoeften gemeten te hebben, zo al weten wat goed voor 
de mens is. Ben nieuwe aanpak verlangt dat men zich 
telkens afvraagt: wat wil men weten, waar zit men mee 
en niet wat moeten ze weten. Ook moeten de con
sumenten het aanbod bepalen, liefst een aanbod dat 
nieuwe vragen creeert. Daarom moet in de praktijk 
zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht met het 
werkelijke leven, de situatie waarin de mensen zich
zelfbevinden. Wij hebben al de onvermijdelijkheid van 
de onvolledigheid benadrukt, we willen ook een lans 
voor de onvolmaaktheid breken. Bgas heeft dat in een 
vraaggesprek zo toegelicht: 'Ben streekplan, zou in 
eerste instantie door ondeskundigen moeten worden 
opgemaakt. Daarna komen pas de uitwerkers, de 
experts.' 

Tien over vorming 

1. Ieclere Nederlander heeft het recht op deelname 
aan het vormingswerk gedurende zijn gehele leven 
en het recht op zelfte beslissen of en zoja op welke 
wijze hij daaraan wil deelnemen. 
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2. Het vormingswerk dient op een dusdanige wijze 
gesubsidieerd te worden dat iedereen er ongeacht 
de hoogte van het inkomen, aan kan deelnemen. 

3. Het vormingswerk is voor iedereen, maar de men
sen die thuis, op school en in de arbeid minder ont
plooiingsmogelijkheden hebben gekregen, heb
ben er het meeste profijt van. Op een conferentie 
van deKatholieke Werkgemeenschapin deP. v.d.A. 
heeft Prof. Stalpers betoogd dat het er in de politiek 
op aan komt juist de niet-gevestigde belangen 
meer kans te geven. Vormingswerk dient daarom 
een hoge prioriteit te hebben. Juist hier tekent de 
verandering van de samenleving zich af. Het is 
even belangrijk als researchwerk. Toch doet de re
gering hier zuinig aan. Kostenstijgingen kunnen 
niet worden opgevangen, 
Met onderwijs behoort het vormingswerk de hoog
stevoorrang te hebben. Wettelijke regeling van het 
vormingswerk is zeer gewenst in samenhang met 
onderwijs, opbouwwerk ect. 

4. Belangrijke steun verdient de scholing van vor
mingleiders, de training in discussie-techniek, 
lichamelijke en beeldende expressie, maatschap
pij-kennis, enz. 

5, V eelzijdige coordinatie moet tot stand komen, 
doordat plaatselijk, regionaal of provinciaal kultu
rele raden van burgers worden ingesteld voor de 
aanpak van de gehele samenlevingsopbouw en het 
vormingswerk. 
Deze aktiviteiten mogen nooit stuklopen op de 
starheid van instellingen, voorschriften en subsi
dievoorwaarden. Dit geldt met name voor de 
jeugd, waarvan de modes en interesses zo snel 
wisselen, dat de autoriteiten het in de praktijk niet 
bij kunnen houden. Accomodaties moeten zeer 
veelzijdig zijn. De bereidheid moet bestaan mor
gen af te breken wat gisteren pas is neergezet. 
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6. In de c.a.o. wordt de werknemers het recht toege
kend om naast de vakantie eenmaal in de twee jaar 
14 dagen betaald verlof te nemen voor deelname 
aan vormingswerk georganiseerd door derden. Op 
basis van een wettelijke regeling wordt dit recht 
uitgebreid totdat het voor alle volwassenen geldt, 
dus ook voor zelfstandigen en huisvrouwen. 

7. Ieclere politicus die in de openbare lichamen ver
tegenwoordigd is, moet verplicht en in staat ge
steld worden een vormingscursus aan volkshoge
school of vormingscentrum te volgen. 

8. 'Vormingswerk' in wijken, buurten of dorpen werd 
opgezet ter bestrijding van onmaatschappelijkheid 
en om de jeugd van de straat te houden. Dit stand
punt moeten we radikaal verlaten. Het moet voort
aan voor iedereen zijn. Het grootste deel van de 
vrije tijd wordt nu gebruikt voor huishoudelijk 
werk, uitrusten, tv-kijken, winkelen en op visite 
gaan. Daarom zal dus niemand in de wijkcentra 
verschijnen als daar geen accomodatie is waar hij 
meer kan doen dan figuurzagen en het bijwonen 
van lezingen met lichtbeelden. 
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Er moeten gemeenschapsscholen komen, bij voor
keur in bestaande schoolgebouwen. Deze zijn 
's avonds en in het weekend open voor de hele 
wijkbevolldng. Ook dan kan het talenpraktikum 
gebruikt worden of tekenles gegeven worden. Men 
kan er ook een creche vinden, maar tevens ruimte 
voor moeder en kind om samen te spelen. Er moe
ten fondsen en lokalen zijn voor het sleutelen aan 
auto of brommer en het lassen van schrootplastie
ken. Wat meer geavanceerd is het idee- van een tv
studiootje met intern circuit. De jeugd moet er 
een eigen ruimte kunnen inrichten, maar ook op 
straat de ruimte krijgen om de stad tot speelstad 
en haar opvattingen tot onderwerp van publieke 
discussie te maken. 
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9. 1'en bate van de (gehuwde) vrouw gelden devol
gende eisen: 
- faciliteiten tot deelname aan het algemene 

vormingswerk, ook gedurende de tijd dat zij 
huisvrouw is; 

- bijscholingsmogelijkheden wanneer wederop
name in het arbeidsproces aan de orde kan ko
men; 

- zoveel mogelijk op elkaar ingestelde school- en 
werktijden; 

- wijksgewijze goed geleide creches. 
10. Van het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk behoort het laatste deel te 
verhuizen naar Sociale Zaken en Volksgezond
heid. Het vormingswerk van leerplichtvrije jeugd 
dient aan het Ministerie van Onderwijs naar 
Cultuur en Recreatie te worden overgebracht. 
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DE ARBEID 

Wat bet socialisme heeft Iaten liggen 

Inleiding 

De oude socialisten hebben de arbeid en de arbeider ver
heerlijkt. Gezien de ellendige situatie waarin de arbeiders 
ten tijde van de opkomst van het socialisme verkeerden, 
behoeft dat geen verwondering te wekken, vele verdrukte 
minderheden hebben hun lot verheerlijkt. 'Arbeider zijn 
is het vervullen van een roeping', zo zou men met enige 
overdrijving deze benadering van de arbeid kunnen ka
rakteriseren. Vooral de zware lichamelijke arbeid werd 
aangegrepen voor symbolische uitbeelding in allerlei 
vorm: de dokwerker, de mijnwerker, werkers 'van aile 
zware gezindten', verschijnen als muurschildering in de 
gebouwtjes die de georganiseerde arbeidersbeweging rijk 
wordt; op schilderijen, in tekeningen, als beeldhouw
werk en noem maar op. Om van de uitbeelding in woord 
en geschrift nog maar te zwijgen. 
De nieuwe socialisten verheerlijken de arb eider niet meer. 
De officiele socialisten hebben de arbeider zelfs doodver
klaard, want wie voelt zich anno 1967 nog arbeider en 
wie zich geen arbeider voelt is geen arbeider, zo meent 
men. De jongere socialisten zetten zich voor een deel 
eerder af tegen het prijzen van de arbeid: 'Een socia
alistische partij prijst de arbeid niet, want leven be
tekent kreatief zijn. Al het bestaande omvormen en ver
anderen. Kreatieve mensen zijn vrije mensen. Voor de 
luiaard is het altijd feest', schrijft Iris Slager in Voorwaarts 
van mei 1967. 
Mag het zijn dat via de VARA of het NVV nog wei eens 
een verlate arbeider tot ons komt, per strijdlied of per 
bondsorgaan, dat is dan het naijlen van de symboliek. 
De witteboordwerker, die de plaats van de arbeider heeft 
ingenomen, leent zich niet voor gespierde uitbeelding; 
aan de wit weggetrokken zwoeger achter de kantoor
lessenaar is voor het socialistisch realisme geen eer te be-
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halen. Het is stil geworden in de 'arbeidersbeweging', 
De tijden zijn veranderd, de wereld ziet er anders uit dan 
50 jaar geleden; dat houden de officiele socialisten ons 
voor. Zij hebben gelijk, maar hun opmerking is zinloos 
als we niet analyseren wat er veranderd is en hoe de 
arbeid en de arbeider er door veranderd zijn. Met te 
zeggen dat alles anders is en dat de arbeider zich geen 
arbeider meer voelt (en het dan oak niet meer is), duwt 
men het probleem onder tafel en gaat men een analyse 
uit de weg. 
Dejonge socialisten haugen voor een groat deel de lu
dieke bewegingen aan. Zij hebben de oorlog aan dear
beid zelf verklaard, hoewel 'oorlog verklaren' een wat te 
militant beeld van deze goedmoedige representanten op
roept. 
Zij leggen er de nadruk op dat 'door mechanisering en 
automatisering de mens voor het eerst in de geschiedenis 
in kontakt komt met een enorme hoeveelheid vrije tijd'. 
(Uit het Manifest voor de teach-in op 25 april 1967 van 
het Ludiek Centrum Middelburg.) 'Arbeid is spoedig 
onbelangrijk, het gaat om het kreatief bezig zijn.' Maar 
zij gaan daarbij gewoon voorbij aanderealiteitvan 1967, 
die voor vrijwel de gehele mannelijke bevolking van 20 
jaar en ouder betekent: werken op vijf dagen van minstens 
acht uur elk, terwijl de tijd die nodig is om bij het werk 
te komen, langer is geworden. Zander overdrijving kun
nen we zeggen dat de mens een strategisch deel van zijn 
tijd met werken ofnaar het werk toegaan, bezig is, terwijl 
dat werk hem oak in zijn vrije tijd bezig houdt. Omdat 
hij zich met studie verder wil bekwamen of omdat het 
werk en de mensen op het werk een psychisch beslag op 
hem leggen. Daaraan voorbij te gaan is onrealistisch. Wij 
zullen een paging doen om na te gaan wat er aan de 
arbeid en de arbeider is veranderd en welke betekenis 
dat heeft als uitgangspunt van een socialistische visie. 

108 



Ontwikkeling in de arbeid * 
Het is zinvol om arbeid en werk te onderscheiden als 
aspecten van de menselijke productie-activiteit. 
Arbeid vormt het geheel van menselijke activiteiten, dat 
erop gericht het biologische bestaan mogelijk te maken. 
De menselijke activiteit die het stofwisselingsproces met 
de natuur in stand houdt, wordt samengevat in de term 
'arbeid'. Het produkt van arbeid is leven. De arbeid heeft 
als spiegelbeeld de consumptie. Arbeid en consumptie 
zijn twee stadia van de zich voortdurend herhalende 
biologische levenscyclus. Arbeid heeft als kenmerken de 
eindeloosheid en de voortdurende herhaling. 

Arbeid en consumptie zijn activiteiten die zich vanouds 
afspelen in de private huishouding. 
In tegenstelling tot arbeid houdt het werk verband met 
de onnatuurlijkheid van het menselijk leven. Werk leidt 
tot het ontstaan van onnatuurlijke dingen, van materiele 
cultuurgoederen. De produkten van werk hebben een 
duurzaam karakter. In zuivere vorm komen arbeid en 
werk in de werkelijkheid niet voor. Werkprocessen kun
nen in verschillende mate arbeidsaspecten vertonen, bij
voorbeeld doordat de eentonigheid en de eindeloosheid 
meer of minder sterk het karakter van de bezigheden be
palen. 
De industriele revolutie, die rond het begin van de vorige 
eeuw in Engeland plaats vond, is de start van de moderne 
economische ontwikkeling van West-Europa. De produk
tie wijzigt zich en daarmee de afzet van de produkten. 
De markten krijgen toenemende betekenis. Het samen
stel van markten vormt het regulerende mechanisme van 
de sociaal-economische verhoudingen. De 'vrije concur
rentie' wordt grondslag van de maatschappij-ordening. 
Een belangrijke stap op weg naar de liberale maatschap
pij-ordening in Engeland waren wettelijke maatregelen 
om een arbeidsmarkt tot stand te brengen. Erkende de 
Poor Law van 1601 het recht op leven, ongeacht de si-
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tuatie van de werkgelegenheid, de Poor Law Amendment 
Act van 1834 erkende het recht op leven uitsluitend voor 
de werkenden. 
De grondslag van de menselijke arbeidsactiviteit wordt 
gevormd door de steeds terugkerende hanger, door de 
noodzaak nooddruft te overwinnen. Arbeiders werden 
genoodzaakt in onderlinge concurrentie emplooi te 
zoeken op de arbeidsmarkt. De arbeid die vroeger plaats 
vond in de beslotenheid van de private huishouding, trad 
nu in de openbaarheid, het is een sociaal verschijnsel ge
worden. Een technisch-economische revolutie hield te
vens een maatscha ppelijke revol utie in; maatschappelijke 
klassen ontstaan. 
De arbeidsverdeling, gepaard gaande met de mechani
satie van de produktie (de invoering van machines), 
leidt ertoe dat de vraag naar ongedifferentieerde arbeids
kracht ging ontstaan. 
Doordat de arbeid een sociaal verschijnsel werd, kon zij 
maatschappelijk worden georganiseerd en verdeeld. Ar
beidsverdeling berust op taak-vereenvoudiging. Alle be
werkingen, die een bijzondere vaardigheid vereisen, 
worden afgezonderd. Hierdoor is het mogelijk technisch 
ongelijksoortige bewerkingen te scheiden en technisch 
gelijksoortige bewerkingen samen te voegen. Dit proces 
van taak-vereenvoudiging leidt tot splitsing van geschool
de beroepen, die een hoge mate van vakkennis vereisen, 
in een groat aantal deelverrichtingen, die elk afzonder
lijk een geringe mate van vaardigheid noodzakelijk rna
ken. Er worden werktuigen ingevoerd die alleen voor 
speciale produktiedoeleinden kunnen worden gebruikt. 
Vooral in het directe produktieproces, te onderscheiden 
van de voorbereidende fasen, heeft de arbeider geen zelf
standige invloed meer op zijn eigen werkzaamheden en 
arbeidsomstandigheden. Al het denkwerk is uit de directe 
produktie weggenomen en wordt overgedragen aan een 
functionaris in een andere geleding van de productie
hierarchie. 
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De arbeidsverdeling heeft de specialisatie, die gericht is 
op het maken van een afzonderlijk produkt, aangetast, 
waardoor oude beroepen verdwenen; zij heeft nieuwe 
beroepen in het leven geroepen. 
Aangezien thans de arbeidsverdeling het beroepskarakter 
in hoge mate bepaalt, treden andere kenmerken in de 
beroepsvorming op de voorgrond, waaronder de enkel
voudige vaardigheid. 
Naast de opkomst van het proletariaat, ruim honderd 
jaar geleden, zou men thans kunnen spreken van het ver
schijnen van een salariaat. 
We vinden in het produktieproces (en het zelfde gaat op 
voor andere sectoren van de economic, zoals de dienst
verlening, waar administratieve werkzaamheden veel 
overeenkomst vertonen met fabriekswerk) op tal van ge
ledingen in de bedrijfshierarchie de eindeloze herhaling 
van een zelfde arbeidsverrichting. Deze produktieve ac
tiviteiten vertonen typische kenmerken van wat hier
boven arbeid is genoemd. 

Van een technisch-ekonomische naar een kulturele revo
lutie 

We hebben in de voorgaande paragraafaangegeven, hoe 
een technisch-ekonomische revolutie- die een gevolg was 
van de invoering van de werktuigen in de produktie- een 
maatschappelijke revolutie tot gevolg had. De arbeid 
werd uit de gezinshuishouding naar de openbaarheid 
gebracht. Onder invloed van de nieuwe produkticver
houdingen ontstonden nieuwe maatschappelijke ver
houdingen. 
Een nieuwe beroepenstructuur ontstaat: de agrarische 
beroepcn (primaire sector) worden steeds weer terug
gedrongen en de nijverheidsberoepen (secundaire sector) 
komen aanvankelijk sterk op. Recent echter breidt voor
al de z.g. tertiaire sector zich uit. Deze omvat de dienst
verlenende bcroepen. Tegelijk zien we zelfstandige onder
nemers plaatsmaken voor loontrekkenden. Ermee ge-
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paard gaat de urbanisatie: grote stedelijke agglomeraties 
ontstaan en daarmee ook een geheel nieuw leefmilieu. 
Bovenop dit complex van samenhangende ontwikkelin~ 
gen moeten we dan nog die van de moderne consumptie 
zien. Als iets de socialistenin verlegenheidheeftgebracht, 
dan is het wei de enorme toeneming van de consumptie 
en dan in het bijzonder die van de duurzame goederen. 
Die ontwikkeling is in West-Europa van vrij recente da
tum, want in 1957 nog had 8% van de gezinnen in 
Nederland bijvoorbee1d een auto ter beschikking, 3 %een 
koe1kast en 4% een t.v.-apparaat. Nu is dat voor auto's 
bijna 45 %, voor koelkast ca. 55% en voor t.v.-apparaten 
meer dan 80%. 
Dat massaproduktie op den duur ook massaconsumptie 
impliceert kon honderd jaar geleden moeilijk ten voile 
worden voorzien. Toen stond het kapitalisme nog aan 
het begin van zijn kapitaalsaccumulatie, die door de ar
beidersklasse met bittere armoe betaa1d is. N a de crisis 
van de jaren dertig en de tweede wereldoorlog kwamen 
er - na die oorlog - 'bestedingsbeperkingen'. Het is een 
paradoxale situatie, dat deze term gelanceerd werd door 
socialisten. In feite werd er een geforceerde kapitaals
accumulatie mee aangeduid. De economische wederop
bouw van Nederland na de oorlog werd op deze manier 
gerealiseerd. 
Na 1957 kunnen we eigenlijk pas spreken van een be
scheiden begin van welvaart. Sindsdien is het wei hard 
gegaan. Moderne industrieprodukten zoals voertuigen, 
radio, t.v. hebben onze straten en huiskamers een andere 
aanblik gegeven. Niet aileen de arbeid werd door de 
industrie op straat gebracht, maar ook de cultuur. De 
moderne vormgeving van de industrieprodukten heeft 
het uiterlijk van onze wereld herschapen. Onze cultuur 
is een 'straatcultuur'. 
Er is een ontwikkeling, die zich minder a an de oppervlakte 
afspeelt: Behalve materiele goederen consumeren we ook 
toenemende hoeveelheden informatie en onderwijs. 
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Door radio, t.v., dag- en weekbladen en advertentie
bladen consumeren we steeds meer informatie. Door de 
behoeften van een zich ontwikkelende maatschappij con
sumeren we ook steeds meer onderwijs; vooral de jongere 
generaties. Oudere generaties spijkeren hun kennis bij 
door schriftelijke cursussen, door t.v.-cursussen etc. Nu 
mag er aan de vormende waarde van dat onderwijs af te 
dingen zijn, de gerichtheid mag vaak eenzijdig op de 
beroepsvorming liggen, de gevolgen van de betere uit
rusting met informatie en onderwijs beginnen zich af te 
tekenen. De moderne mens begint zijn onderdanigheid 
af te leggen. Aan het ingekankerde besef, dat 'wie als 
dubbeltje geboren wordt nooit een kwartje worden kan', 
begint geknaagd te worden. Men onderwerpt zich niet 
meer zonder morren aan het gezag: het autoritaire gezag 
wordt langzaam afgebroken. Het is jammer, dat hetjuist 
de socialisten zijn, die angst schijnen te hebben voor deze 
'ondermijning van het gezag'. En dat terwijl het meest 
kenmerkende uitgangspunt van het socialisme de stelling 
is, dat het kritisch denken nergens ophoudt en zeker niet 
bij de ordening van de maatschappij. 
Een belangrijke factor hierbij moet o.i. zijn, dat door de 
toeneming van de vrije tijd de mens de beschikking over 
zichzelf weer gedeeltelijk heeft teruggekregen. Mag voor 
zijn deelname aan het produktieproces nog gelden dat 
hij geen zelfstandige invloed heeft op zijn eigen werk
zaamheden en arbeidsomstandigheden, in zijn vrije tijd 
heeft hij die zelfstandigheid weer teruggekregen. Dat 
daarmee een zekere onafhankelijke houding gepaard 
gaat is plausibel. Die onafhankelijkheid komt onder meer 
tot uitdrukking in het tornen aan het gezag en het ver
langen om mee te beslissen. 

De arbeidsverhouding 

'De structuur van de posities binnen een onderneming is 
direct of indirect een uitvloeisel van ondernemingsbeslis
singen, Voor de arbeider is bijna alles, wat hij aan rege-
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lingen binnen de onderneming vindt een objectiefkader, 
waaraan hij zich heeft aan te passen. De beslissingen 
over het doel van de onderneming en dus van de arbeid 
daarbinnen zijn in principe afhankelijk van de leiders 
van de onderneming, alhoewel ook die dikwijls vele be
perkingen in hun handelen moeten aanvaarden. Hetzelf
de lean gezegd worden over de arbeidsomgeving, de ge
bruikte methoden, de werktijden, de werktuigen en 
machines, de organisatie van de arbeid e.d. ( ... ). Daar
mee is nog niet alles gezegd. De arbeidsverhouding is een 
organisatieverhouding, de arbeider wordt in onder
schikking betrokken in een organisatorisch geheel, aldus 
Levenbach. De gezagsrelatie, die tussen werkgever en 
werknemer bestaat, omvat in feite de beschikking over de 
persoonlijkheid van de arbeider.' 
Zo fraai en volledig heb ik het nog nergens anders gelezen. 
Ret geeft me weer een beetje moed te bedenken dat een 
socialist dit geschreven heeft: J. P. A. ter Hoeven, nu 
hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool 
te Rotterdam, schreef dit in het artikel 'lnstitutionele 
aspecten van de arbeidsverhouding' in Mens en Maat
schappij van maartfapril 1961. 
De arbeidsverhouding is natuurlijk aan verandering 
onderhevig. Ter Hoeven wijst in zijn artikel bijvoorbeeld 
op de grote invloed van de conjunctuur en daarmee van 
de situatie op de arbeidsmarkt op zowel de houding van 
de werkgever als de werknemer. Op lange termijn gezien 
moet toch ook de structurele ontwikkeling in het oog 
gehouden worden. Aangezien de ontwikkeling van de 
laatste honderdjaar er eenis van overschot op de arbeids
markt (de Armee der werklozen is een beeld van de 
oude liberale economen) naar een tekort, is het duidelijk 
dat in de arbeidsverhouding de positie van de werknemer, 
vooral zijn sociale positie, is verbeterd. Voor de ver
betering van de sociale positie van de arbeiders heeft zich 
ook juist de arbeidersbeweging ingezet. Op essentiele 
punten evenwel, bij alle belangrijke beslissingen (Ter 
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Hoeven heeft ze op een rijtje gezet) en voor de persoon
lijke verhouding, is er in principe niets veranderd. 
De arbeider is nog steeds onmondig en ondergeschikte 
van de leiding. 
Het is interessant hier een ogenblik stil te staan bij de 
toestand in het leger. In het leger is de onmondigheid en 
persoonlijke ondergeschiktheid van 'minderen' in rein
cultuur gebracht. Mijn indruk is dat de veranderingen in 
deze positie, nergens zo snel gaan als daar. Ik vermoed 
dat het werken met jeugdige dienstplichtige militairen, 
die als producten zijn te beschouwen van de culturele 
revolutie waarvan we in de vorige paragraaf een beeld 
hebben trachten op te roepen, van invloed is op de snel
heid waarmee de veranderingen plaats vinden. Het ver
zet tegen de onmondigheid en de ondergeschiktheid 
moet bij de jeugd het grootst zijn. In bedrijven vindt 
men nergens zo'n concentratie van jeugd. 
Ik meen dat het verantwoord is te stellen dat het socialis
me in West-Europa op geen enkel punt het zo heeft laten 
liggen als bij de verbetering van de positie van arbeiders 
in de bedrijven, de sociale zekerheid daargelaten. Geluk
kig leeft de belangstelling ervoor op, al zijn het niet
socialisten als De Gaay Fortman en Wemelsfelder die er 
oog voor hebben dat de landen achter het IJzeren Gor
dijn althans op dit punt ten goede afsteken bij ons. De 
experimenten in Joegoslavische bedrijven zijn voor een 
socialist hoopgevend. 

Socialistische visie 

De arbeidsverdeling is onmisbaar bij een voortschrijden
de economische ontwikkeling. Dat houdt in dat er in het 
produktie-proces een steeds groter aantal eenvoudige 
handelingen verricht moet worden, die 'mechanisch' 
van aard zijn. Als ze door de mens verricht moeten 
worden, betekent dat het verrichten van monotone, af
stompende arbeid. De arbeidsverdeling terugdringen of 

. een halt toeroepen betekent Walden uit het karton laten 
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verrijzen**· Verdergaande arbeidsverdeling dus, metals 
onvermijdelijk gevolg af.~tompende arbeid voor velen. Er 
heerst een opinie 'dat er nu eenmaal veel mensen zijn 
die er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat soort 
werk te verrichten. Dat het fout is dat te beoordelen van
uit de eigen instelling. Die mensen doen het zonder be
zwaar, ze vinden het zelfs wei makkelijk en ze zijn er 
niet minder gelukkig om.' Nog afgezien van het feit dat 
deze afstompende arbeid zal toenemen ( ook in de dienst
verlening, bijv. administratieve arbeid e.d. wordt ar
beidsverdeling doorgevoerd), terwijl de betere opleiding 
ertoe zalleiden dat steeds minder mensen voor dit soort 
arbeid zal voelen, moe ten we ons afvragen of deze Stelling 
wei juist is. Hij lijkt veel op de mening dat het getuigt 
van westerse vooringenomenheid om onze ontwikkeling 
op te dringen aan oosterse volken, die zich door hun 
eigen contemplatieve geaardheid hierbij niet gelukkig 
voelen en het beter zonder onze jachtige produktie
methoden kunnen stellen. In ieder geval houd ik de 
juistheid van die mening voor zeer twijfelachtig. Aileen 
wetenschappelijk onderzoek zal kunnen uitmaken in 
hoeverre het verrichten van eenvormige arbeidstaken 
leidt tot onlustgevoelens. In psychologisch onderzoek 
slaagt men er steeds beter in deze onlustgevoelens op ob
jektieve manier te meten. Met de keuze van de produktie
technieken in bedrijven zal men in de toekomst niet 
aileen rekening moeten houden met de kosten van ge
investeerd kapitaal, maar ook rekening moeten en kun
nen houden met de 'psychische kosten' ( onlustgevoelens) 
die inherent zijn aan de arbeid met zo'n bepaalde pro
duktie-techniek. 
Het is te verwachten dat de psychische kosten van een
vormige arbeid in de toekomst zuilen stijgen en dat het 
steeds meer noodzakelijk zal zijn deze eenvormige arbeid 
te laten verrichten door geautomatiseerde apparatuur, 
om de mens vrij te maken voor afwisselender en interes
santere arbeid. Hoe verder doorgevoerd de arbeidsver-
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deling, hoe grater de toepassingsmogelijkheden worden 
voor automatisering. Het is m.i. voor een socialistische 
politiek op lange termijn onmisbaar om de automatise
ring voor dit doel daarin te betrekken. Bij de ontwikke
ling van nieuwe produktie-technieken en bij de keuze 
uit bestaande technieken zullen de psychische kosten 
mede in het geding moeten worden gebracht. Nu is het 
voor individuele bedrijven niet goed mogelijk een relatief 
dure produktie-techniek toe te passen met lage psychische 
kosten als de rest van de bedrijfstak vasthoudt aan goed
kopere methoden met hoge psychische kosten. Zij zouden 
worden uitgeprijsd. De vraag is in hoeverre men kan 
blijven vasthouden aan methoden met hoge psychische 
kosten, want als arbeid veel onlustgevoelens veroorzaakt, 
dan zal de prijs ervan moeten stijgen om nag voldoende 
gegadigden aan te trekken. Voortdurende stijging van 
het loonpeilleidt tot vervanging van arbeid door kapitaal, 
d.w.z. oak louter economisch kan automatisering dan 
gewenst worden. Dit mechanisme is in de praktijk zeker 
werkzaam, maar de werking wordt versterkt door infor
matie. Hoe meer we mensen inzicht geven in de gevolgen 
(op wat langere termijn) van afstompende arbeid, des te 
minder gegadigden er voor deze arbeid te vinden zullen 
zijn. Hier ligt een duidelijke taak voor socialisten om 
wetenschappelijk onderzoek naar de psychische kosten 
van eenvormige arbeid te stimuleren en de verkregen 
inzichten aan de arbeiders door te geven. Ofwel een 
duidelijke taak van informatie en meningsvorming. Voor 
het verkrijgen van beslissingsrecht van de arbeiders in de 
onderneming en het opheffen van de persoonlijke onder
geschiktheid van de arbeiders aan de leiding is politieke 
strijd nodig. We kunnen nu wel allerlei gedetailleerde 
plannen gaan ontwikkelen om het beslissingsrecht vorm 
te geven, ik geloof daar niet erg in. Het beslissingsrecht 
kan eenvoudig worden geformuleerd: 'In alle bedrijven 
horen de besluiten over de arbeidsomgeving, de te ge
bruiken methoden, de werktijden, de organisatie van de 
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arbeid e.d. te worden genomen door een ondernemings
raad, waarin werknemers en leiding zijn vertegenwoor
digd.' Dit recht behoort de inzet te zijn van politieke 
strijd. We kunnen het dan aan de mensen in de bedrijven 
over laten om de preciese vorm te vinden waarin dit recht 
het best kan worden gerealiseerd. Hoe meer er aan ini
tiatieven van onderop wordt overgelaten, hoe beter het 
is. In feite betekent de verwerkelijking van het recht van 
meebeslissen een verandering in de grondslag van onze 
maatschappij. We behoeven dan ook niet de illusie te 
hebben dat de strijd ervoor zonder slag of stoot ge
wonnen zal kunnen worden. Maar na de culturele revo
lutie kunnen socialisten die slechts oog hebben voor de 
verbetering van de sociale positie van de arbeider en zijn 
positie in de maatschappij laten als hij is, wel naar huis 
gaan. Aan de ongeschiktheid van de arbeiders kan aileen 
een einde worden gemaakt door het veranderen van de 
instellingen van de arbeiders zel£ Dat moeten socialisten 
tot stand brengen door politiek optreden. De strijd voor 
een volwaardige positie van de arbeiders in de maat
schappij zal mede ten gevolge hebben dat hun zelfbe
wustheid zal toenemen. 

*Deze paragraafis een weergave van het artikel Arbeid en 
consumptie van dr. J. G. Lulofs in Mens en Maatschappij, 
maartfapril 1962. Zijn artikel is mede gebaseerd op in
zichten van Hannah Arendt. 

**Walden was de kolonie van Frederik van Eeden die 
met zijn volgelingen de arbeidsverdeling dacht te be
dwingen. De villa Walden is tegenwoordig een kantoor
gebouw van de kartonfabriek van Van Meurs. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

Je moet een stad houwen die ook functioneert als het regent. 

Toen het gesprek eigenlijk was afgelopen en we nog even 
nagingen welke kansen de planologie in Nederland moge
lijk nog zal krijgen en welke kansen al verkeken zijn, drong 
zich als vanzelf deze vraag op : 
'Heeft u er nooit over gedacht om een ander specialisme 
te kiezen?' 
Drs. Th. J. Westerhout antwoordde: 
'Ik kwam in '56 in de Kamer. Toen, kan ik rustig zeggen, 
was de Kamer nog niet rijp voor ruimtelijke ordening. In 
1957 heeft Burger voor het eerst in zijn algemene be
schouwingen de ruimtelijke ordening meegepakt. Daar was 
op dat ogenblik, omdat Kamer en regering niet rijp waren, 
praktisch geen response. Maar gestadig druppelend is er 
tenslotte een nieuw stuk wetgeving, een Eerste Nota 
Ruimtelijke Ordening en nu een Tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening gekomen, en nu weet ik wei dat iedereen met de 
mond ruimtelijke ordening beleidt en er aardig over doet 
maar dat dat niet betekent dat hij ruimtelijke ordening ook 
aanvaardt als het om zijn eigen belangen gaat. Maar het is 
een rijpmakingsproces. Het Nederlandse volk zal tenslotte 
gaan beseffen: het moet zo. Zoals andere ding en ook zijn 
aanvaard omdat men er niet onderuit kon. In de dertiger 
jaren werd van een beleidsaanpak in de economic zoals we 
die nu kennen gezegd: dat zijn hobbies van socialisten. En 
nu: wie er ook in de regering zit, hij voert praktisch uit 
wat in 1935 Hein Vos schreef in zijn Plan van de Arbeid. 
Ik heb nog altijd de goeie hoop dat we met die ruimtelijke 
ordening ook zover komen.' 
Dit is een van de weinige optimistische uitspraken die u in 
dit stuk zult aantreffen. De meeste mensen die met ruim
telijke ordening te maken hebben, constateren een omge
keerde tendens. Na de oorlog is er een korte periode ge
weest waarin het er op leek dat de ordening van de ruimte 
in Nederland volgens een groots concept enige kans zou 
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hebhen. Dat bleek een illusie. De weerstand tegen deze 
vorm van Ieiding bundelde zich in wat men een afkeer van 
dirigisme noemde, en ook hier met succes. 
In 1901 werd in de Woningwet de mogelijkheid van het ge
meentelijk uitbreidingsplan geopend. In 1931 werd door 
een wijziging van de Woningwet het streekplan gei:ntrodu
ceerd en daarna kwam vanzelf de vraag aan de Ol'de of de 
streekplannen niet in een alles omvattend nationaal plan 
zouden moeten worden samengevat. Een staatscommissie 
bracht hierover op de dag dat de o01·log uitbrak haar rap
port uit. Zij vond dat zo'n nationaal plan er inderdaad 
moest komen. Regering en parlement konden zich m· niet 
over uitspreken. Maar de belangl'ijkste gedachten van de 
staatscommissie waren terug te vinden in de Voorlopige 
Regeling inzake het Nationaal Plan en de Streekplannen 
van 1941. Er moest een nationaal plan komen, door de re
gering vast te steilen en omvattende het gehele grondge
bied van Nederland. Het zou de hoofdlijnen aangeven 
waarlangs Nederland zich ruimtelijk zou ontwikkelen. Bin
nen deze grenzen zouden de streekplannen moeten passen, 
die dan weer hun uitwerking zouden moeten vinden in ge
meentelijke uithreidingsplannen. 
Voor het ontwerpen van een plan voor het hele Nederland
se grondgebied werd een dienst in het Ieven geroepen, de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan. Bij deze dienst is de 
eerste jaren na de oorlog met talent, durf en fantasie aan 
een dergelijk plan gewerkt. Maar al gauw kwam er opposi
tie. Het voornaamste argument van de tegenstanders was, 
dat een Nationaal Plan bevriezend op de ontwikkeling zou 
werken, dat de ontwikkeling van Nededand veel te dyna
misch was om in het keurslijf van een hureaucratische 
rijksdienst te passen. Heel belangrijk was de tegenwerking 
van twee machtige pressiegroepen: de industrie en de land
bouw. Beide wilden letterlijk baas op eigen terrein blijven. 
In 1956 is het Nationaal Plan de nek omgedraaid met een 
nieuwe wet, die zegt dat er voortaan geen plan meer zal 
zijn, maar slechts een 'regeringsheleid inzake de ruimtelij-
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ke ordening', een visie van de regering dus op de ontwikke
ling, maar vager dan wanneer het op een kaart staat. De 
Rijksdienst voor het Nationale Plan kreeg een nieuwe 
naam: Rijksplanologische Dienst, en werd in het vervolg 
de instantie aan welker adviezen de regering haar visie ont

leent. 
In de praktijk is het resultaat geweest: twee nota's over 
ruimtelijke ordening, waarvan de laatste, opgesteld tijdens 
het kabinet-Cals, overgenomen door het kabinet-De Jong, 
kortgeleden is verschenen. Wie had verwacht in deze nota 
enige steun te vinden voor nieuwe stedelijke woonvormen, 
zoals men die in Engeland stimuleert en op grote schaal 
ook realiseert wordt door de nota teleurgesteld. Zelfs een 
aanzet tot zulke plannen wordt eigenlijk al in de Idem ge
smoord door een geest van provincialisme die men niet 
meer voor mogelijk zou hebben gehouden. Een belangrij
ke stellingname uit het stuk, gaat over de v1·aag of men 
aan hoogbouw of laagbouw moet do en. De nota kiest dan 
voor het een gezins-huis. Argumenten: de mensen ·willen 
het, en het is zo afwisselend. Ir. Charles Vos, civiel ingenieur 
bij de Hollandse Beton Mij. : 'De tweede nota Ruimtelijke 
01·dening staat vol met kreten als : We moeten heterogeni
teit hebben, maar die heterogeniteit die men dan aanwijst, 
is schijn. Dat is een heterogeniteit in geveltjes, terwijl als 
je de plattegronden van die dingen ziet, nou, je kunt het 
meubilair er maar op eeu manier in zetten.' 
Aan deze voorkeur van de Nota voor het eengezinshuis 
ligt een woonwensen-onderzoek ten grondslag. In een uit
voerige euquete mochten de ondervraagden onder andere 
de keus maken tussen een flatwoning en een huisje-met
een-tuintje. De overgrote meerderheid koos voor het een
gezinshuis. Vos: 'Dat men tot zoiets komt, is natuurlijk 
omdat men het alternatief van het eengezinshuis, de flat, 
kent als een geweldig rotding.' 
Maar de nota neemt een verdergaande argumentatie zelf 
voor haar rekening. Vos: 'De formulering waarin dat ge
presenteerd wordt is, ja, dat is zo fijn want dan wonen de 
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mensen fijn aan de rand van de stad waar ze nog iets van 
die stad voelen ( dat is meestal maar heel weinig en vaak zijn 
het bedenkelijke dingen die je voelt). Ten tweede heb je 
woonrust en dan komt de derde kreet: in zulke wijken kun 
je dan sociale homogeniteit realism·en. Als ik dat bij elkaar 
zie, dan is dat een heerlijk bourgeois-ideaal. Daar zet je 
de klok gewoon mee achtemit op een verschrikkelijke 
manier.' 
Het onderzoek van de wensen der potentiele toekomstige 
bewoners van een stad of een wijk is overigens een voor
treffelijk uitgangspunt. Planologie mag geen steriel spel 
zijn met lijnen en vlakken waarin later de mensen zullen 
worden ingevuld, men moet uitgaan van een gedachte over 
de mens en dan liefst een gedachte van de mens over 
zichzelf. 
Groot voorstander van zo'n woonwensenonderzoekis soci
aal-geografe mevrouw Hedy De Boer-d' Ancona, verhonden 
aan de Universiteit van Amsterdam, bezig met een onder
zoek in de Amsterdamse binnenstad en ook verder ge!nte
resseerd in en hetrokken bij de planologie. Ook zij kiest 
voor onderzoek als basis van de stedebouw. Maar wei een 
ander onderzoek dan gebruikt is bij de Tweede Nota Ruim
telijke Ordening. 
Mevrouw De Boer: 'Tachtig procent van de Nederlanders 
zegt dan: wij willen een huisje met een tuintje. En wat 
voor conclusie trekken ze daaruit? 0 jongens, we moeten 
af van de hoogbouw, want die mensen die willen eigenlijk 
allemaal veelliever in een huisje met een tuintje wonen. 
Maar je moet vragen: wat hetekent dat tuintje dan voor 
je. Wat wil je er mee do en. En dan zeggen ze, daar kunnen 
de kinderen in spelen, dan moet je zeggen, tot welke leef
tijd denkt u dat uw kinderen in een tuin spelen. Kinderen 
spelen tot en met hun derde jaar in een tuin en dan willen 
ze gewoon de straat op, met de andere kinderen. En eh,,, 
vader wil misschien een kippenhok, ik weet het niet. Maar 
je moet gewoon vragen wat dat voor de mensen voor be
tekenis heeft, een tuin te hebben, En als je dat weet, dan 
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gaan er tal van mogelijkheden voor je open. En dan kun je 
heginnen met terrassenhouw en pyramidehouw. Want het 
hlijkt gewoon dat de mensen een mogelijkheid willen heh
hen om de deuren open te gooien en naar huiten te stappen. 
En als dat nou een patio is of een breed terras, dan zitten 
ze misschien liever op twaalf hoog, als ze de mogelijkheid 
van een tuin erhij krijgen. Enfin, ik geloof dat het hele 
woonwensenonderzoek totaal waardeloos is als je inder· 
daad niet veel meer aandacht heht voor de achterliggende 
motieven.' 
Steden die gehouwd worden zonder deugelijk onderzoek, 
en zonder een aan het plan ten grondslag liggende gedach
te over wat de menselijke samenleving in een stad zou kun· 
nen zijn, zijn onze mod erne tuinsteden. Mevrouw De Boer: 
'Als je door zo'n tuinstad rijdt en de zon schijnt er op, dan 
zegt iedereen: kijk, het valt toch wei me e. Blijkhaar heeft 
niemand hedacht dat de zon in Nederland maar zelden 
schijnt, dat het hier meestal regent en nog veel meer waait, 
zodat het nuttiger zou zijn om inplaats van die frisse hrede 
lanen overdekte arcades te hehben, overdekte shopping· 
centres. Je moet niet een stad maken die aileen maar kan 
functioneren als de zon er op schijnt. Je moet een stad 
houwen die ook kan functioneren als het regent, dat het 
ook een wind-stad is, en een avond-stad.' 
In het jaar 2000 zullen er ongeveer 20 miljoen Nederlan
ders zijn. Zij zullen zeker voor het allergrootste deel in ste· 
delijke gebieden wonen. Zullen die er uitzien als onze tuin
steden van nu, maar dan onmetelijk uitgestrekt? 
Mevrouw De Boer: 'Kijk, die wijken worden opgezet zon
der dat men zich schijnt te realiseren wat de mens in de tijd 
dat hij niet werkt allemaal zou kunnen doen in zo'n huurt. 
Het is nodig dat je je eens afvraagt of de mensen in zo'n 
huurt nog hehoefte hehhen aan een wijkgehouw. Natuur· 
lijk verrijst er nu onmiddellijk een wijkgehouw. Maar waar
om moet dat er nou zijn? 't Is helemaal niet zeker of 
'buurt' en 'wijk' hegrippen zijn die gelden voor hewoners 
van zulke steden. Dus dat wijkgehouw, daarvan is het nog 
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maar de vraag ofhet er moet zijn. Maar wat wei belangrijk 
is, is dat op zaterdagochtend aldie mensen hun auto's gaan 
wassen. En dat dan in zo'n nieuwe wijk rekening is gehou
den met het feit dat het wassen van je auto gezamenlijk 
geschiedend een contactmogelijkheid is van de eerste orde. 
En nou hebben ze inderdaad in de New Towns in Enge
land een mogelijkheid geschapen om dat met elkaar te kun
nen doen. Daar is een wasgelegenheid, een soort voorzie
ning daarvoor, maar tevens hebben ze er een soort ont
moetingspunt van gemaakt.' 
Met 18 tot 20 miljoen mensen op 35.000 vierkante km 
wordt het van het grootste belang ervoor te zorgen dat zij 
zich zo weinig mogelijk verplaatsen, en zeker niet allemaal 
tegelijk. De tegenwoordige nieuwe wijken Iaten de bewo
ners eigenlijk geen andere keus dan bij mooi weer weg te 
trekken. Er is meestal geen enkele mogelijkheid voor re
creatie vlakbij huis, geen enkele uitlaat voor dadendrang 
en lust tot avontuur. 
Mevrouw De Boer: 'Als je zeventien jaar bent, en je werkt 
de hele dag, dan ben je bij het soort arbeid dat tegenwoor
dig wordt venicht niet meer moe als je 's avonds om half 
zeven in je tuinstad komt. Je bent lichamelijk totaal niet 
meer moe. J e bent wei duf, maar moe ben je niet. N ou, en 
dan zakken vader en moeder om half acht voor het televi
sietoestel en dan ga je met je brommer leuk de straat op. 
Nu doet zich het bedroevende feit voor dater in die tuin
steden geen enkele mogelijkheid is om ergens naar toe te 
gaan. Je kunt haugen voor die toevallig aanwezige ene 
snackbar die er is en die motorfiets hard Iaten lopen en es 
een meisje in de billen knijpen, maar je kunt er gewoon 
niets doen. Het is bespottelijk dat er in zo'n nieuwe wijk 
geen voorzieningen zijn voor de jeugd. Ja, er zijn wei nieu
we zandbakjes ofleuke tegelplaatsjes die dan groen zijn ge
verfd om het effect te sorteren van gras, maar er is voor de 
jongeren gewoon niets te doen. Dan moet je natuurlijk niet 
verbaasd zijn als de jongeren met z'n allen naar het Cen
traal Station trekken of het Spui en politieagenten gaan 
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pesten. Want dat is dan een alternatief dat makkelijk voor 
de hand ligt. En als ze dat nou ontdekken, al die zich ver
velende jongeren in de stad, dan gaan ze een beatkelder 
bouwen in de stad zodat aile buurtbewoners na drie dagen 
zeggen hier worden we knettergek van en dan wordt de 
beatkelder weer gesloten. Nee, bij het ontwerpen van een 
nieuwe stad moet je die voorzieningen treffen die voor ie
der mens in die stad a an een zekere behoefte voldoen.' 
De Nederlander in het jaar 2000 zalleven onder een heel 
speciale psychische druk, veroorzaakt door het vrijwel ont
breken van 'privacy', stilte en fysiek avontuur. Maatrege
len om in deze levensnoodzakelijke dingen te voorzien zijn 
dringend nodig, hadden ten dele al genomen moeten wor

den. 
Ligt hier een werkterrein voor de 'geestelijke volksgezond
heid'? De heer J, van den Bergh, directiesecretaris van de 
Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid: 'In 
bet vlak van de geestelijke volksgezondheid komen wij 
steeds meer tot het inzicht, dat de psychische gestoordhe
den die de mensen hebhen niet aileen voortkomen uit op· 
voedingsfouten en kneuzingen in de vroege jeugd en ande
re persoonlijke relaties, maar dat met name maatschappe· 
lijk moeilijke situaties,leiden tot wat we noemen psychische 
stress.' 
Maar de Federatie, noch haar verenigingen, hehben tot 
dusver stappen gedaan. Een eerste teken van sociale be
langstelling was de bemoeienis met oudere ontslagen werk
nemers. Maar op het gebied van de ruimtelijke ordening 
liggen de zaken veel moeilijker, zegt Van den Bergh. 
'De :filosofische achtergrond van het probleem is, dat wij in 
een kapitalistische maatschappij Ieven. Daarom, bij bet 
geld dat wij uitgeven, in eerste instantie kijken of bet ren
dement oplevert. Nou is het tegenwoordig wei zo dat men 
als vooruitstrevend werkgever nog wel iets aan het sociale 
wil doen, dat men kantines inricht en een maatschappelijk 
werkster aanstelt, maar ik denk wei eens dat dit meer voort· 
komt uit het idee dat de arbeiders dan plezieriger zullen 
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werken en dus een grotere werkprestatie zullen leveren. 
Maar gded, in dat vlak zou je je kunnen voorstellen dat uit 
de sector geestelijke gezondheidszorg aandacht gevraagd 
wordt voor het feit dat het psychisch welhevinden van de 
mens ten goede komt aan zijn economische prestatie. Ret 
is voor mijn gevoel geen sympathieke henadering. Maar om 
enig effect te kunnen sorteren, zou je die onsympathieke 
hrug moeten slaan, dat mensen die niet met de pest in het 
lijf naar het werk gaan, waarschijnlijk ook een hetere ar· 
heidsprestatie leveren'. 
Er zijn in ons land enkele plannen ontworpen die proheren 
een antwoord te formuleren op de prohlemen van het ste
delijk wonen in 2000. De hekendste zijn: het Pampusplan 
van Van den Broek en Bakema, Wonen onder een Stede
lijk Dak van Piet Blom, een nieuw plan voor de hinnen
stad van Eindhoven en een plan voor een handstad tussen 
Arnhem en Nijmegen. W at deze plannen gemeen hehhen 
is, dat het niet aileen maar am·dig gerangschikte woonhlok
ken zijn, maar dat er hewust gepoogd is een nieuw soort 
stedelijke samenleving een kans te geven. 
Tegen deze plannen rijzen altijd hezwaren. De meest ge· 
hom·de opmerking is wei, dat een stad op die manier onhe· 
taalhaar duur wordt. 
Charles Vos, van de Hollandse Beton Maatschappij zegt 
daarover: 'In eerste instantie heeft iedereen de indruk dat 
zulke ding en vreselijk duur zijn. Ik zit zelf in de aannemers· 
hoek van de houwwereld, en ik weet wat je kunt doen als 
je werkelijk dingen op grote schaal aanpakt. Als je indu
strieel kunt houwen, als je werkelijk continuUeit verzorgt. 
De daling van houwkosten die je dan zult krijgen, en de 
verhoging van productiviteit, die zou ten goede komen aan 
de kwaliteit en aan de extra-voorzieningen die je in der· 
gelijke wijken no dig zou hehhen.' 
Met andere woorden: dat het in totaal duurder zou worden, 
is nog lang niet zeker. Deze opmerking van Vos is van he· 
lang, omdat hij nogal wat te maken heeft met de houw van 
een satellietstad van Amsterdam: de Bijlmermeer. 

126 



Vos: 'De Bijlmermeer vind ik een duidelijk voorbeeld van 
zo'n som van compromissen. ledere keer als ik dat zie, en 
merealiseer, dat men tot 1975 bezig zal zijn dat te bouwen, 
dan schrik ik me dood. Daar is werkelijk, als je die plannen 
ziet, het net of men geweldig bang is geweest om ook maar 
iets aan die mensen op te leggen. Het is alleen maar, kijken 
water financieel haalbaar was, en verder zo'n beetje vrij· 
heid blijheid. Geen enkele durf om die mens en iets te geven 
of iets te doen voor de manier waarop die mensen daar 
moeten I even. Het zal kwalitatief wei weer een betere wijk 
zijn dan de wijk om de Sloterplas heen, natuurlijk, 't is al· 
Iemaal wat ruimer, maar het is beslist niet fundamenteel 

anders.' 
In Amsterdam meent men dat de Bijlmermeer van opzet 
wei degelijk revolutionaire, of in ieder geval vooruitstre· 
vende trekken had, maar dat het geheel dreigt te devalu· 
eren omdat Den Haag in de plannen ailerlei zaken weg· 
streept. 
Vos: 'Wat er in Den Haag afgegaan is, nu recentelijk bij· 
voorbeeld, dat zijn de parkeergarages. Ja, dat zijn nare 
dingen natuurlijk, die zo'n ding aileen maar slechter rna· 
ken. Maar het geheel op zich, dat toont een geweldig ge· 
brek aan fantasie.' Men zou zich kunnen afvragen waarom 
het plan van Van den Broek en Bakema voor een Pam pus· 
stad, dat stellig wei visionair was, niet door het gemeente· 
hestuur is overgenomen. 
Vos: 'Er is een discussie geweest met mens en van de ge· 
meente Amsterdam en anderen die er belang bij hadden, 
en in die ruscussie is er weinig goeds over gezegd. In zo'n 
discussie krijg je heel snel een moment waarop degenen die 
het plan gemaakt hebben zich moeten terugtrekken en zich 
moeten excuseren met de kreet: 'Het is maar een visie.' 
Omdat, ja, zo'n plan moet snel gemaakt worden. Zo'n plan 
met aile technische facetten goed ontwikkelen, daar zit een 
staf met een paar honderd mensen een paar jaar aan tete· 
kenen. Daarom, als zulke dingen verschijnen, zijn het ook 
aileen maar visies die voor verdere uitwerking vatbaar zijn. 
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En in discussies, waar specialisten of zogenaamde specia
listen bijzitten, blijkt het heel gemakkelijk te zijn om daar 
van alles naar toe te gooien.' 
Hij heeft overigens zelfkunnen constateren dat een aantal 
tegen het plan ingebrachte bezwaren volkomen uit de 
Iucht waren gegrepen. Er moet meer achter deze vaak ra
biate plannenbestrijding zitten, zegt Vos. 
Vos: 'Dergelijke plannen hebben niet aileen een visie ten 
opzichte van het ruimtelijke concept van zo'n stad of zo'n 
stadswijk, maar daar zit teveni:J in een visie op het wonen. 
Ze leggen iets op a an de mens en die daar moeten gaan wo
nen.' 
En degenen die zo'n plan onder ogen krijgen voelen dat 
aan. In het plan 'Wonen onder een stedelijk dak' vormen 
die woningen grote pyramides. De woonhuizen bevinden 
zich aan de buitenkant, en aile gemeenschappelijke voor
zieningen, markten, recreatiegebouwen, enz. bevinden 
zich binnen in de pyramiden. De privacy, frisse Iucht en 
een welhaast landelijke rust vindt men dus in zijn woning, 
aan het gemeenschapsleven neemt men in het binnenste 
van de berg deel. Dat is een keuze die niet meer toevailig 
gevormd kan worden, de ontwerper heeft die voor de be
woners gemaakt. W eerzin tegen dirigisme (en dat is wer· 
kelijk niet aHeen een negatief gevoel!) wordt bij veel men· 
sen gewekt als ze van zoiets horen. Het is in dit verband 
een primitieve reactie, en men komt er niet ver mee, maar 
er zitten begrijpelijke kanten aan. Ook bij de discussie over 
het Pampusplan, zegt Vos, hebben deze gevoelens een rol 
gespeeld.' 
Vos: 'Als j e dat Pampusplan ziet, dat ligt helemaal in het 
water. Aan de ene kant zie je de IJselmeerpolders, of 
water, en aan de andere kant van je flat zie je dan die 
markt, die binnenruimtes, die een soort organische band 
scheppen tussen die grote flats die hij daar getekend heeft. 
En nu is het zo, als je daar gaat wonen wordt er a pert van 
je verondersteld dat je van water houdt. Als je geen wa· 
ter kunt zien, om een of andere gekke reden, danmoetjeer 
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niet gaan wonen.' 
De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening kiest eigenlijk even
eens tegen dit beperken en richten van de menselijke mo
gelijkheden in de nieuwe stad, en v66r de heterogeniteit. 
Maar in de eengezinshuisjes, waar de nota zo v66r is, zijn 
de mogelijkheden van de individu heel wat verder inge
perkt, en op heel wat hinderlijker terreinen. Ret bed kan 
xnaar op een plaats staan, de eettafel ook. De mensen mo
gen het meubilair van hun smaak kopen maar ze kunnen 
het maar op een manier neerzetten. De dingen die in de 
werkelijk geplande steden moeten, zoals deelnemen aan 
het gemeenschapsleven bij Piet Blom of uitkijken over het 
water, zoals bij het Pampus-plan, zijn hier vervangen door 
de dingen die niet kunnen. 
Hoe zullen in het jaar 2000 de 18 a 20 miljoen Neder1anders 
over ons grondgebied verdeeld zijn? De Tweede Nota 
Ruimtelijke Ordening toont aan, dat ook op dit punt de 
regering slechts een vage visie heeft en zeker geen plan. 
Trouwens de wettelijke mogelijkheden om te zorgen dat 
zo'n plan ook uitgevoerd wordt ontbreken evenzeer. Over 
dit aspect zegt drs. Hans van den Doel, kamerlid, het vol
gende: 'Als je het mechanisme, het kapitalistische markt
mechanisme mag ik hier wei zeggen, laat werken, dan krijg 
je dit effect: als er eenmaal ergens industrie gevestigd is, 
dan is het voordelig voor een tweede industrie om juist 
daarbij te gaan zitten. Agglomeratie-effect. Als er eenmaal 
een paar belangrijke industrieen zijn, dan zijn er vaak ook 
goeie wegen, goeie havens, goeie verbindingen, dan is de 
bevolking geschoold, arbeidsbekwaam, ga maar door. Dus 
kruipen al die bedrijven bij elkaar. En aileen door een he
wust ingrijpen van de overheid kun je dit tegengaan. 
Dat moet volgens mij op twee manieren gebeuren. In de 
eerste plaats verstigingsplaatsbelasting gaan invoeren. Dat 
betekent, dat je bedrijven afschrikt. En bovendien dat de 
gemeenschap bij hedrijfsvestiging geld heschikbaar krijgt 
om de gevolgen op te vangen. 'Wat noodzakelijk was om de 
werkeloosheid te hestrijden was een Plan van de Arbeid. 
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Dat geldt nu ook voor de narigheid die veroorzaakt wordt 
door het feit dat ieder individu in principe een huis mag 
neerzetten. En dat kan alleen in het kader van een alles 
omvattend plan gebeuren. De overheid die moet in de eer· 
ste plaats die plannen ontwerpen maar die moet ook zor
gen dat ze worden uitgevoerd. We hebben natuurlijk 
streekplannen, maar die worden om de haverklap gewij
zigd als zich een grootindustie aandient. Op W alcheren is 
het streekplan gewijzigd omdat er een hotel moest komen. 
Als een klein boertje een kampeerterrein wil beginnen, dan 
mag dat niet van het streekplan, maar als er een grote on· 
dernemer komt wordt het streekplan onmiddellijk omge· 
gooid. Zo is het ook in Amsterdam gebeurd - het streek· 
plan is er omgegooid vanwege de vestiging van Mohiloil.' 
Er moet dus een plan komen, en de regering moet he· 
voegdheden durven vragen om te zorgen dat het plan ook 
uitgevoerd wordt. Mevrouw De Boer·d'Ancona: 'In de 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening WOl'dt aangedrongen 
op een gebundelde deconcentratie, zoals het heet. N u geloof 
ik best dat de overheid in staat zal zijn van Apeldoorn of 
Purmerend een grote stad te maken door in Apeldoorn een 
deel van zijn diensten neer te zetten en door in Purmerend 
industrievestiging ontzettend gunstig te maken. En daar
door krijg je ook wel mensen. Maar je voorkomt niet dat ze 
daartussenin ook gaan zitten. Tenzij je het verbiedt. Maar 
de wet op de ruimtelijke ordening voorziet niet in verbo
den.' 
Charles Vos: 'Als je die kaartjes ziet in de Tweede Nota 
Ruimtelijke Ordening, daar staan een aantal vlekken op, 
net of Nederland de pokken heeft, en daar staat ergens in 
het hoekje, "en bovendien zijn er nog 2600 andere kernen" 
En die 2600 andere kernen, die gaan op precies dezelfde 
manier uitgroeien.' 
Ook W esterhout vindt dat de regering een plan en de daar· 
bij behorende bevoegdheden moet hebben, om te voorko
men dat overigens aardige streekplannen bij herhaling ge· 
wijzigd worden. 
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Wester bout: 'Dat zien we bij her haling. En dat is natuur· 
lijk een gevolg van bet feit dat bij de bestuurderen op aile 
niveau's als het om de concretisering gaat, hepaalde be
langengroepen zoveel druk kunnen uitoefenen dat een ver
dere uitbreiding van een haven of een industriegebied toch 
plaats vindt, ondanks de mooie plannen die men had. Het 
meest recente voorbeeld: Als men de Nota Ruimtelijke 
Ordening I van vijf, zes jaar geleden naast de Nota Ruim
telijke Ordening II legt, dan staat in Nota I ten aanzien 
van de Kleine Ring, dat is bet gebied tussen Rotterdam, 
Delft en Den Haag, dat dat niet zou mogen vollopen, dat 
bet groen zou moeten blijven. De Tweede Nota moet als 
een feit aanvaarden dat de Kleine Ring is volgelopen.' 
Zijn betrekkelijk optimistische visie op de kansen van de 
ruimtelijke ordening in Nederland ontleent Westerhout 
aan 'de sfeer op dit punt in de Kamer', en een enkele actie 
van de overheid, zoals het verbod om woonhuizen te bou
wen op de Hilversumse Meent. Een dergelijke ferme daad 
is echter nog nooit gesteld bij industrievestiging (bijvoor
beeld op Rotterdams recreatieterrein De Beer) en zou nog 
steeds niet goed denkbaar zijn. 
Westerhout: 'Nee, daar hen ik het helemaal mee eens. We 
zien nu weer, op televisie, die Rotterdamse delegatie terug
keren uit de Verenigde Staten, en als we dan de woord· 
voerders horen, dan is bet: de container is de toekomst 
van bet internationale vervoer, en dus moet Rotterdam 
een containerhaven hebben. Nu zeg ik niet, Rotterdam 
moet 'm niet hebben. Maar wel zeg ik, niet Rotterdam be
slist of het Westland opgesoupeerd wordt door een contai· 
nerhaven; dat is een zo danig nationaal vraagstuk dat re
gering en volksvertegenwoordiging moeten beslissen of 
het inderdaad doorgaat. Rotterdam kan niet, hoeft niet, 
af te wegen de vraag of de containershaven niet beter op 
zijn plaats zou zijn in, vul maar in, Vlissingen, Delfzijl, Den 
Helder. Rotterdam hoeft bet niet te doordenken in zijn 
financiele consequenties. Dat is niet de verantwoordelijk· 
heid van Rotterdam. Het is toch eigenlijk te zot dat Rot· 
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terdam beslist dat die en die industrieen in Europoort en 
zo zullen komen, maar dat de gemeenten die daar vlakbij 
liggen, Oostvoorne, Rockanje, noem ze maar op, dat die in 
wezen geen enkele zeggenschap daarover hebben'. 
Een aardige afsluiting van dit stuk zou kunnen zijn, een 
beschrijving van Nederland anno 2000 wanneer er in het 
beleid niets verandert en het Westen van ons land inder
daad een reusachtige volgegroeide buitenwijk rond enkele 
verstikte stadskernen zal zijn. Hoe moet men zich dat voor
stellen? Sommigen zeggen, dat hier en daar in Amerika 
iets ontstaan is dat op onze agglomeratie zallijken, en dat 
het Ruhrgebied wellicht ons voorbeeld zal zijn. 
Maar waarom niet te hesluiten zoals we begonnen zijn, met 
een optimistisch geluid. 
Ir. Charles Vos: 'Je moet niet vergeten dat Nederland een 
Deltaplan uitvoert. In 1953 stroomt Zeeland voor een deel 
onder water en d'r wordt een geweldig amhitieus plan uit
gevoerd. Dat is werkelijk iets dat heb ik zelf gemerkt, waar 
in vakkringen iedereen de grootste waardering voor heeft, 
dat Nederland zulke dingen doet. De snelheid waarmee 't 
gegaan is: in '53 was de ramp, eind '54 werd de wet in de 
Kamer ingediend. Maar alles werkte mee. De problematiek, 
de technische problematiek vooral, daar zat aileen een klei
ne groep van specialisten echt goed in. Ik weet uit publi
caties, en ik heb er zelf ook mee te maken gehad, dat er 
echt tijdens de uitvoering van hele grote deelprojecten ge
weldig veel gewijzigd moest worden. 
Maar dat is nou de moeilijkheid met die stedenbouw, ieder
een die weet er van.' 

Beleid 

In het hestuurlijke denken over de volkshuisvesting, waar
in de kwantiteit terecht lang centraal stond, moet nu de 
kwaliteit een volwaardige plaats krijgen. Deze aandacht 
moet gevoed worden uit twee richtingen.: uit de vraag van 
van het publiek, (gestimuleerd door voorlichting) en uit 
wetenschappelijk onderzoek. 
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Een van de eerste praktische taken van de overheid zou 
d.us het indienen van een 'researchwet' kunnen zijn die zo
wel opdrachtgever als ondernemer verplicht bij te dragen 
in een researchfonds. Op die manier zouden enkele procen
ten (redelijk lijkt voorlopig drie procent) van het in totaal 
aan bouwwerken bestede bedrag, voor research beschik
baar komen. Op het ogenblik is van het jaarlijkse bedrag 
van 12 a 15 miljard dat in de bouw omgaat, niet meer dan 
een kwart promille bestemd voor onderzoek. 
De 'researchwet' zou onderzoek moetenstimuleren in aile 
disciplines die bij de ruimtelijke ordening en volkshuisves
ting betrokken zijn. Er zouden onder andere woningen van 
gebouwd moeten worden die thans nog te duur zijn maar 
die aangeven in welke richting zich de wooncultuur zou 
kunnen ontwikkelen. Een wegwijzer bij het denken over 
deze zaken die in Nederland al te zeer ontbreekt. 
Inmiddels zouden bij de projecten die nu op stapel staan, 
de ervaring van buitenlandse (vooral Engelse) researchin
stituten moeten worden toegepast. Dat zou onder andere 
kunnen betekenen, een sterke vergroting van het aantal 
woningen per hektare. De perkjes en grasranden in onze 
buitenwijken dragen in het geheelniet bij tot de gezond
heid en levensvreugde van de bewoners, zoals ze bedoeld 
zijn, maar vreten kostbare ruimte zonder er iets voor terug 
te geven. Het gevoel 'opgepakt' te zijn, blijkt niet in een 
duidelijke relatie te staan tot de werkelijke dichtheid van 
woningen per hektare, maar des te meer met de beklem
mende monotonic die de indeling en het aanzicht van de 
woningen en de wijk kenmerken. 
De fantastische grondverspilling die thans plaats vindt, 
drukt ook financieel zwaar op de volkshuisvesting, en dus 
op de bewoners. De ontsluitingskosten van bijvoorbeeld 
de toekomstige Bijlmermeer (wegen, riolering, enz.) be
dragen thans ruim een derde van de totale kosten. 
Pas als men stedebouwkundigen voor de taak stelt bij een 
verhoogde bevolkingsdichtheid een wijk of een satelliet· 
stad te realiseren, bestaat de kans dat ze geprikkeld wor-
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den tot het ontwikkelen van iets origineels. Wie gaat week
emden en een hutko:ffer meeneemt, hoeft zich geen zorgen 
te maken hoe hij zijn tandenhorstel en pyama zal inpakken, 
het gaat er altijd wei in. 
V eel steden, zelfs de grotere, zijn niet in staat een eigen 
stedehouwkundige visie op te leveren. Daarom zou uit de 
researchgelden een overheidscentrum gefinancieerd moe
ten worden, dat gemeenten met binnenstad-prohlemen of 
plannen tot uitbreiding van advies kan dienen. Op het 
ogenblik opereren enkele grote houwondernemingen op de 
vrije markt met kant-en-klare projecten voor winkelcentra 
of complete stadsdelen. De helangen van de gemeenschap 
staan in deze plannen meestal niet duidelijk voorop. 
Van een wethouder van Hem·len, Rijswijk of Utrecht kan 
niet verwacht worden dat hij de specialisten van de bouw
onderneming adekwaat tegenspellevert. Een centrum waar 
de gemeenten zich kunnen beraden is een dringende nood
zaak. 
Voor de ruimtelijke ordening in Nederland is het vrijlaten 
van de grondprijzen een slag geweest waarvan de gevolgen 
nooit meer helemaal uitgewist kunnen worden. Nationali
satie van de bodem is een voor de hand liggende zaak, maar 
roept helaas grote weerstanden op. Het wetsontwerp Sam
kalden, dat de gemeenten een voorkeursrecht bij aankoop 
van gronden tegen gehruikswaarde wilde geven, was nog 
lang geen nationalisatie maar bleek velen al veel te ver te 
gaan. 
Toch moet er iets geheuren, wil Nederland niet op volstrekt 
willekemige wijze diehtgroeien. Te denken valt, als men 
niet voor iets beters voelt, aan het Britse systeem waarbij 
de overheid gronden in het hestemmingsplan van de eige
naar koopt tegen gehruikswaarde. De eigenaar heeft echter 
een alternatief: hij hoeft de grond niet te verkopen, als hij 
zelf de in het plan aangegeven bestemming realiseert. 
Tenslotte zou de overheid een aktief verwervingsbeleid 
moeten voeren. Grond die in de toekomst voor ruimtelijke 
ordening van helang kan zijn, moet nu al gekocht worden. 
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Het is een schande dat het allergrootste deel van de grond 
in Zeeland, die straks als recreatiegrond een enorme waar· 
destijging zal ondergaan, in handen is geraakt van de 
EMS. De groeperingen die zoveel bezwaar hebben gehad 
tegen planning en monopolisering door de overheid en die 
vaak in oprechtheid meenden de vrijheid van het individu 
te beschermen, hebben afgewacbt en geen alternatief ont· 
wikkeld. Uit de ontwikkelingen van de laatste jaren kan 
iedereen leren dat het zonder beleid en aktiviteit in een 
land als Nederland niet gaat. Mogelijk dat men het om te 
beginnen daarover eens zou kunnen worden. 
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Ruim zeven jaar gelden, in februari 1960, werd voor het 
eerst door een Nederlandse regering een afzonderlijke 
nota gewijd aan de lichamelijke vorming en de sport. 
Hetwas een bedroevend slecht stuk.ln 1958 had het Ne
derlands Olympisch Comite een eigen sportnota uitge· 
geven, in 1959 gevolgd door een sportnota van de pas op· 
gerichte Nederlandse Sport Federatie, en de nota van 
de regering was weinig anders dan een reactie. De door 
de sportwereld becijferde tekorten aan accommodaties 
werden door de overheid onjuist genoemd en vervangen 
door een schatting waaruit moest blijken dat, als er a.l 
een tekort bestond, dat binnen tien tot twintig jaar van
zelf zou zijn ingelopen. Dat wil zeggen zonder dat de 
rijksoverheid daarvoor extra geld aan de gemeenten 

- verstrekte. De bouw en aanleg van accommodaties bleef 
dus gemeentezaak. In de regeringsnota was op ergerlij
ke manier geknoeid met feiten en cijfers. Zo had men 
bijvoorbeeld in het overzicht van de bestaande accom
modaties 47 sporthallen opgenomen, •waarvan er 37 niet 
als zodanig zijn gebouwd' -veilinghallen en tentoonstel· 
lingsgebouwen dus, waarvan er sommige z6ver van de 
bewoonde wereld lag en da~ er geen gegadigden voor wa· 
ren, en andere een huur moesten opbrengen die door 
geen vereniging betaald kon worden. Het totale tekort 
aan gymnastieklokalen, door de Nederlandse Sport Fe· 
deratie op goede gronden geschat op 3000, bedroeg vol· 
gens de regering niet meer dan 2000. De regering had 
aileen de afgegeven urgentieverklaringen geteld. Daar· 
mee raakten vanzelf een groot aantal plattelandsscho· 
len buiten de statistiek ... 

Deze eerste Nota betreffende de Lichamelljke Vorrnlng en de 
Sport was teleurstellend als discussiebijdrage na wat door 
NOC en NSF op tafel was gelegd, maar het was vooral 
teleurstellend voor degenen die verwacht hadden dat 
hier een begin zou worden gemaakt met een visie op 
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de toekomst van sport en lichamelijke opvoeding in 
ons land. De heren Feith en Van Zijll - voorzitter en 
secretaris van de NSF- die als journalisten vermomd 
aanwezig waren op de persconferentie waar minister 
Cals zijn nota introduceerde, vroegen dan ook meteen 
om twee stappen op weg naar een nationaal sport-plan: 
gedetailleerd onderzoek naar de behoefte aan accom
modaties en instelling van een staatscommissie, be
staande uit vertegenwoordigers van overheid en sport
beweging, voor de bestudering van de planning op lan
gere termijn. De achterstand, die men in geld uitgedrukt 
op anderhalf miljard gulden schatte, zou aileen met de 
uiterste krachtsinspanning in vijf en twintig jaar inge
lopen kunnen worden. Het nationale plan voor de sport 
is er toen niet gekomen. 
Wei kwam, in 1961, de sporttoto, metal in 1962 een om
zet van ruim 32 miljoen gulden. De Nederlandse Sport 
Federatie deed wonderen met dat geld. Voor het eerst 
l<onden in verschillende takken van sport de buitenland
se rei zen van sportlieden nu door ons eigen land betaald 
worden, en hoefde men niet verlegen te wachten tot 
men ergens werd uitgenodigd. Er kwamen grote pro
jecten, zoals sporthallen en kunstijsbanen met totogeld 
tot stand, en dubleden die zelf een verenigingsgebouw 
wilden metselen kregen van de NSF geld voor materi· 
aal en deslwndige hulp. 
Natuurlijk maakte dit alles de behoefte aan geld aileen 
maar grater. Er was nu water in de pomp gedaan. Ver
schillende takken van sport, die vroeger geen interna
tiale top hadden, kregen door betere trainingsmogelijk· 
heden opeens cracks die ook naar het buitenland moes
ten. De top werd ook breder; in tal van sporten begon
nen nu ook de damesploegen en junioren mee te tellen. 
Daardoor werd de behoefte aan deskundige trainers ook 
weer grater, en die vroegen op hun beurt weer om we· 
tenschappelijke begeleiding. Thans is de toestand zo, 
dat de totogelden al lang niet meer voldoende zijn om 
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de groei bij te houden. Er zullen nieuwe wegen gevon· 
den moeten worden en niet aileen financiiHe - ergens 
zal nu toch een nationaal plan voor de sport vandaan 
moeten komen. 
De N~derlandse sportwereld zal in de komende jaren 
een belangrijke wijziging ondergaan. Op het ogenblik 
zijn er ongeveer 18.000 sportverenigingen. Het is aanne
melijk dat dit aantal door fusies zal teruglopen tot 
8000 a 4000. Vooral in de nieuwe wijken van de grote ste
den begint men aan sportverenigingen namelijk de eis te 
stellen dat ze meer moeten bieden dan ze tot dusverre 
deden. Er is een beweging gaande in de richting van een 
vertakte sportvereniging met vele afdelingen, waarin al· 
leI eden van het gezin een plaats kunnen vinden, met een 
speciale aandacht voor de societeits-functie. In deze ver
enigingen is de prestatiesport heel belangrijk; weten
schappelijk gevormde trainers werken aan conditie en 
techniek van de topsportlieden, maar daarnaast en innig 
daarmee verbonden is er een verenigingsleven waaraan 
vrouwen, kinderen en natuurlijk ook heel wat mannen 
deelnemen. 
De sporthallen die inmiddels gebouwd zijn, hebben een 
onverwachte sociale functie gekregen in de dorpen, stad
jes en stadswijken waar ze staan. Uit een vorig jaar ge
houden enquete blijkt, dat niet aileen de trainingszaal 
constant in gebruik is, maar ook massagekamers, berg
hokken, fietsenschuren ... als vergaderzalen en ruimte 
om een biertje te drinken. Waarom juist de sport de 
aanleiding is tot dit sociale verkeer is moeilijk te zeg
gen, maar een feit is dat zich een dergelijke ontwikkeling 
ook in het buitenland voordoet. In Duitsland, waar da
mesvoetbal door de bond verboden is, melden zich 
jaarlijl<s duizenden vrouwen als lid aan. De 'Frauen-Re
ferent' van de voetbalbond laat de dames nu in bussen 
naar dezelfde plaats rijden waar de mannen voetbal
len, en daar spelen ze dan basketball. 
Een tweede ontwikkeling is die van de niet of nauwelijl<s 
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georganiseerde sportbeoefening. Op tal van plaatsen 
komen clubjes tot stand van mensen die zich niet bij een 
vereniging of een bond willen aansluiten maar toch in 
een zaal of buiten aan sport will en do en. Zij vormen een 
groep die in zijn eigen verschijningsvorm benaderd moet 
worden en die men niet zou moeten trachten in te lij
ven bij de twee miljoen georganiseerden. 
Beide ontwikkelingen zullen zich nog voortzetten. Zij 
stellen aan de 150.000 mensen die op het ogenblik de 
sportbeoefening in ons land leiden, een zware eis. Er zal 
namelijk een aanpassing moeten plaatsvinden waarvan 
de richting reeds duidelijk bepaald is: meer service. 
In het jaar 2000 zal Nederland 18 a 20 miljoen inwoners 
hebben. Het grootste deel daarvan zal wonen in stede
lijke gebieden, en het is van het allergrootste belang dat 
deze mensen hun behoefte aan recreatie zo volledig mo
gelijk kunnen bevredigen in hun eigen wijk of buurt. Zij 
moeten niet gedwongen worden om in het week-end, 
dat dan misschien drie dagen of Ianger duurt, naar het 
strand te vluchten. Daarom is het nodig dat een sport
vereniging de verschillende leden van het gezin tegelijk 
kan opvangen, ieder in zijn eigen tak van sport, op zijn 
eigen niveau en in zijn eigen sfeer. De noodzakelijke 
voorzieningen, zoals sporthallen, zwembaden en sport· 
vel den, moeten dus bij de planning en bouw van de stads
wijk een centrale, voor ieder goed bereikbare plaats 
hebben. Op het ogenblik worden veldencomplexen heel 
vaak bij stadsuitbreiding naar de rand van de stad ver
schoven, en bij de volgende stadsuitbreiding weer, zodat 
de velden tenslotte kilometers van de stadskern liggen 
en niet meer "s avonds-even' bereikbaar zijn, en zeker 
niet voor kinderen. 
In de binnenstad is de situatie meestal nog veel slechter. 
Het is absoluut noodzakelijk dat bij ruimte die ontstaat 
door krotopruiming, met voorrang recreatieve voor· 
zieningen worden aangelegd .. zoals dat al jaren in 
West-Duitsland gebeurd. Daar werkt men aan de hand 
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van een vijf jaar geleden gestart nationaal sportplan, 
opgesteld door de Deutsche Olympische Gesellschaft. 
De meeste taken van deze D.O.G. in West-Duitsland 
worden in Nederland vervuld door de Nederlandse 
Sport Federatie. Bij gebrek aan een initiatief van de 
overheid zal het de NSF moeten zijn, die met een Na· 
tionaal Plan voor de Sport moet komen. Het grootste 
probleem zal daarbij zijn, de schroom die in de sport· 
wereld bestaat om zich te bemoeien met 'de politiek', 
en dat is bij het opstellen van zo'n plan onvermijdelijk. 
Er is een stroming in de NSF-top, die de overheidsbe
moeiing tot een minimum wi I beperken. Men redeneert: 
het Nederlandse volk kan veertig miljard per jaar be
steden. 16 miljard heeft men niet nodig voor de eerste 
levensbehoeften, daarvan wordt 4! miljard uitgegeven 
aan ontspanning. Als we daar nu eens vijftot zes miljard 
van maken, zijn we helemaal uit de zorgen en als Krom
menie dus een sporthal nodig heeft, wei, dan bouwt 
Krommenie die van de 'zwevende koopkracht' van zijn 
burgers. 
Deze theorie leidt bepaald niet tot een evenredige ver· 
deling van de fasten en zeker niet tot de zo langzamer· 
hand levensnoodzakelijke planning van de bouw en aan
leg van accommodaties. De andere stroming in de NSF, 
aangevoerd door secretaris dr. W. van Zijll, wil bij het 
voeren van een nationaal sportbeleid uitgaan van een 
taakverdeling tussen overheid en sportbeweging. Bouw 
en aanleg van accommodaties zouden voor rekening van 
de overheid moeten komen (bijvoorbeeld SO% rijk, 30% 
provincie en 20% gemeente) en de sportbeweging zou · 
verantwoordelijk blijven voor de inhoud van de sport
beoefening, d.w.z. bestuur, training, propaganda, re
glementering, organisatie enz. met dien verstande dat 
een sportvereniging die een gediplomeerde kracht aan· 
trekt, zestig procent van diens safaris van de overheid 
zou krijgen. 
Door de groei van de bevolking, de toegenomen vrije 
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tijd, de kostenstijging en de intensivering van de sport
beoefening, schijnt het tekort op het ogenblik belangrijk 
groter te zijn dan in 1959, toen de Nederlandse Sport Fe
deratie dacht dat men anderhalf miljard nodig zou heb
ben. Een volledig overzicht van de behoefte aan gym
nastieldokalen, velden, banen, hallen en zwembaden 
heeft men nog niet, maar er zijn twee bronnen: een on
derzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten in 300 gemeenten en een volledig onderzoek in aile 
gemeenten van de provincie Zuid Holland. Op grond 
hiervan mag men verwachten dat de achterstand thans 
drie miljard gulden bedraagt ... 
Het is te hopen dat de Nederlandse sportwereld, gebun
deld in de NSF, het samenstellen van een dergelijk plan 
zal aandurven, want er moeten nu op kortetermijn koers 
en tempo worden bepaald. Een groot bezwaar bij het 
opstellen van zo'n plan zal zijn, dat een kader ontbreekt 
waarbinnen het zou kunnen pass en- er is geen plan voor 
de recreatie en er is geen totaal-plan voor de ruimtelij
ke ordening. Maar de ervaring heeft geleerd dat het 
wachten op deze grootse visie ook niet erg vruchtbaar 
is. 
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NAWOORD 

Dit boek biedt gem eindoplossingen. Het biedt ookgeen direkt 
hanteerbaar program, dat zo zonder tneer in een beleid voor een 
regeringstermfjn van vier of acht jaar kan worden ingevoegd. De 
bedoeling is om aandacht te vragen en belangstelling te wekken voor 
de problemen, die opduiken zodra men het woord cultuurpolitiek 
in i}jtt 111ond neemt. De cultuurpolitiek is een stiefkind, z6 vereen
zaamd, dat men zel.fs naun,el!fks weet wie de onaardige vader en 
de boze moeder z!fn. Het is een kind met een naatn die vee! mis
verstanden oproept, voor vee! te vee! mensen vee! te weinig inhoud 
heeft. Die inhoud hebben w!f getracht eraan te geven. 

Natuurl!fk zou het 1vel zo volledig z!fn geJveest als we overal b!f 
haddm geschreven, wat het allemaal gaat kosten. Waar dat JJJoge
l!fk was hebben we dat gedaan. In andere gevallen gebeurde bet niet. 
Daar bebben we voordat we vast oml!fnde plannen met duidel!fke 
financiifle gevolgen konden maken, eerst n;oetm nadenken over de 
grondslag daarvan. 

Vee! van wat wordt opgesomd is ook niet in c!f.fermateriaal te 
verwerken. Daarbfj gaat bet vooral om de verandering van men
taliteit, die noodzakel!fk is. Dat kan niet worden afgedwongen; 
de mensen die bet aangaat moeten daar zelf iets aa!l dom. 
Em aantal in dit boekje ontwikkelde gedacbten (b!fvoorbeeld die 
be trekking bebben op bet onderw!fs) zullen op den duur tot grote 
besparingen leiden. Maar voor bet overige kunnm we zeggen dat 
wat w!f1villen, dttttr is. Dttidel!fk is dat de structuur van onze 
samenleving bet nu onmogel!fk maakt die boge pr!fs, 1vaarop niet 
afgedongen zal tnogen worden, te betalen. Geen particttlier 
mecenaat, zelfs niet in i}jn meest ideale vortn, zott die kosten 
kunnen dragen. Ook niet een overbeid die in de trant van bet ka
binet Cals- Vondeling bereid is bet accent iets meer op de getneen
scbapsvoorzieningen te leggen. Het betekent dat verdergaande maat
scbappel!fke structttttrbervormingen noodzakel!fk z!fn. Aileen al de 
verwerkel!fkittg van simpele voorstellen over' de vorming' zullen aan 
gemeenscbap en bedr!ffsleven vee! geld vragen. Geld zal er, voor vor
ming, voor bet onderw!fs van kinderen en jonge mensen, voor ruitnte
l!fke ordening en werkgelegenbeid, beslist moeten komen. Want bet 
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gaat er otJJ dat de mensen zich prettig voe/en in bet Ieven. Ze kunnen 
dat aileen fJJaar als ze weten Jvie :(jjzelj en de anderen zijn, als zi/ 
zich kunnen ontplooien, en bestaanszekerheid genie ten. De egoi'sti
sche geldtnacht, die vee! van die noodzakelijkheden dotnweg verhin
dert, moet gebroken worden. En de tnensen die van kennis en we
tenschap een monopolie hebben gemaakt, moe ten ged1vongett worden 
gewoon te· doen,. ze tJJoeten hun tJJedemensen inlichten, omdat die 
daar recht op hebben. 

Er zal dtts vee! moeten veranderen. Het is daarotJJ, dat wij in 
de politick :dfit gegaan en geschriften verspreiden. Het is ook daar
om, dat wij de Part!i van de Arbeid, de grootste party die de wil 
tot hervormen kan dragen en stimuleren, voortdurend uitdagen. 
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