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H oofdstuk IV Lopende en onom streden zaken

nootschap voor de luchthaven Schiphol was daarvan de kleinste. Een Kamermeerder
heid steunde de bewindsman in zijn voorstel en ging akkoord met de volgende verde
ling van de aandelen: 47.500 voor het Rijk, 25.000 voor Amsterdam en 1000 voor Rot
terdam. Alleen de CPN stemde tegen het voorstel.9'
Had Algera's ministerschap in de vorige kabinetsperiode in het teken gestaan van
de W atersnoodramp van februari 1953, in deze periode was de Deltawet, direct uit
vloeisel van deze ramp, zijn voornaamste wetgevende arbeid. Deze 'W et op de afslui
ting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en de
versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden'
was een raamwet die de waterstaatkundige werken, de uitvoerende instanties en de
financiering van het Deltaplan regelde. Nut en noodzaak van deze werken stonden na
de vernietigende stormvloed van 1953 niet ter discussie, de praktische uitwerking wél.
De Kamer sprak vooral over de culturele en economische gevolgen van de afsluitingen,
waarbij de minister de boot afhield. Deze vielen immers buiten de reikwijdte van de
wet; daarin werd slechts bepaald dat bij afzonderlijke wet voorzieningen getroffen
zouden worden voor gedupeerden. Acht Kamerleden, allen KVP'ers (inclusief fractie
leider Romme), stemden op principiële juridische gronden tegen de wet. Zij meenden
dat artikel vier, waarin werd geregeld dat het Rijk zich bepaalde bevoegdheden van de
waterschappen kon toe-eigenen, strijdig was met artikel 206 van de Grondwet. Na de
aanvaarding hield Kamervoorzitter Kortenhorst een korte toespraak, waarin hij alle
betrokkenen, maar vooral het Nederlandse volk gelukwenste. Aanvaarding van de D el
tawet was een eerste stap naar de inlossing van een belofte: '(...) koste w at wil, herha
ling van zulk een ramp moet in de toekomst naar menselijke berekening onmogelijk
worden gemaakt.' Onder applaus nam Algera de felicitaties in ontvangst.98
Algera zou de val van het kabinet niet meer als bewindsman meemaken. Twee
maanden voor de crisis, op 10 oktober 1958, nam hij wegens gezondheidsredenen ont
slag. In de voorgaande kabinetsperiode had hij op doktersvoorschrift al enige maanden
rust moeten nemen. Zijn portefeuille werd een maand waargenomen door collega W itte,
waarna hij werd opgevolgd door zijn partijgenoot J. van Aartsen.

Sociaal-culturele sector
Onderwijs: een overvolle agenda
Ten opzichte van de regeerperiode-Drees III was er sprake van een grote mate van con
tinuïteit op het terrein van OKW. Cals zette zijn ministerschap voort. Hij was al sinds
1950 verbonden aan het departement, eerst als staatssecretaris en vanaf 1952 als mi
nister. In de periode 1956 tot 1958 waren er op dit beleidsterrein nauwelijks kesties die
tot grote politieke spanningen leidden. De onderwerpen die steeds terugkwamen waren
de leraren- en onderwijzerssalarissen, de scholenbouw en het lerarentekort. Ondanks
deze continuïteit veranderde in 1956 de organisatiestructuur van het departement in
grijpend. Onder het voorgaande kabinet had staatssecretaris De Waal (KVP) bijna het
hele onderwijsveld onder haar hoede. Alleen het hoger onderwijs viel buiten haar ta 
kenpakket; dat deed de minister zelf. Cals had ook cultuur in zijn portefeuille. Deze

130

So ciaal-cu ltu rele sector

opvallende taakverdeling tussen minister en staatssecretaris wekte wrevel.” De on
derwijsorganisaties hadden het gevoel steeds te worden afgescheept met de sta a ts
secretaris. Ook de topambtenaren op het departement vonden dat de minister het hele
onderwijsbeleid voor zijn rekening moest nemen. Cals zwichtte uiteindelijk. Het depar
tement werd gereorganiseerd en De Waal werd verzocht ontslag te nemen. Op 16
maart 1957 trad zij af.100 De reorganisatie werd zowel door de onderwijsorganisaties
als door de Kamer toegejuicht.
De nieuwe staatssecretaris, Höppener (KVP), trad op 29 oktober 1956 aan en hield
zich alleen bezig met jeugdwerk (buiten schoolverband) en cultuur. De bestedingsbe
perking maakte het Höppener lastig om plannen ten uitvoer te brengen; hij moest zelfs
bezuinigen. De bewindsman wachtte om die reden bijvoorbeeld met het indienen van
de nota lichamelijke opvoeding. In de Kamer werd herhaaldelijk om deze nota ge
vraagd, bij de begrotingsbehandeling in 1957 zelfs door middel van een motie.101 Ook
werd er gediscussieerd over de verhoging van de luisterbijdrage, de financiering van de
wereldomroep en de verdeling van de zendtijd voor politieke partijen.102
Cals stond bekend als een gewiekst debater, die zichtbaar plezier in zijn werk had.
Zo droeg hij in de Tweede Kamer op 5 december 1957 een Sinterklaasgedicht voor en
ontbrak de humor in zijn redevoeringen niet. Die luchtige toon was meer dan welkom
want de begrotingsbehandeling van Onderwijs was doorgaans een ware marathon. De
onderwerpen liepen sterk uiteen en er kwamen veel sprekers aan bod. In december
1956 leidde dat tot lichte wanhoop bij Cals. Na een repliek van vier uur stelde hij voor
de overige antwoorden ter inzage bij de griffier te leggen. Na fors commentaar uit de
Kamer vervolgde hij zijn beantwoording alsnog mondeling.103
De Kamer had weliswaar weinig kritiek op de inhoud van Cals' beleid, maar wel op
het tempo. Vooral het lange wachten op de Wet op het voortgezet onderwijs begon di
verse Kamerleden danig te irriteren. CHU-fractieleider Tilanus had grondwettelijke be
zwaren tegen de plannen: de verschillende schooltypen hadden hun eigen rechten en
die zouden komen te vervallen indien de onderwijshervormingen werden doorgevoerd.
Hij mopperde bij de begrotingsbehandeling in 1956: 'A ls zoethoudertje, als fopspeen
vind ik die wet voor de minister een prachtige uitvinding, maar ik moet zeggen, dat ik
het alleen zonde vind van de tijd en de salariskosten die er in dit verband met de voor
bereiding aan worden besteed, want ik vrees dat het weggegooid geld en vermorste tijd
zal blijken te zijn.' Cals verdedigde zich tegen deze kritiek door de vernieuwing van het
onderwijs en de opbouw van de cultuur te vergelijken met het bouwen van een huis,
heel toepasselijk in tijden van woningnood.104 In november 1958 diende Cals het lang
verwachte wetsontwerp 'tot regeling van het voortgezet onderwijs' in bij de Tweede
Kamer. De behandeling van deze zogenoemde Mammoetwet liet echter nog een tijd op
zich wachten.
Er waren twee steeds terugkerende onderwerpen bij de begrotingen die voor veel
discussie zorgden, namelijk de salarissen van leraren en onderwijzers en de scholen
bouw. De naoorlogse geboortegolf zette het onderwijs onder druk. Er waren te weinig
leerkrachten en schoolgebouwen. Al sinds 1954 was een overleg gaande tussen het mi
nisterie en de Algemene Nederlandse Onderwijzersfederatie (ANOF) over een salaris
verhoging voor onderwijzers. Keer op keer liep het overleg vast. In april 1954 had de
ANOF voorstellen gedaan om de salarissen te verhogen met 30 tot 40%. De regering
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kon daarmee niet akkoord gaan. Cals gaf begin 1956 een aantal salarisdeskundigen de
opdracht te onderzoeken wat een redelijk salaris was. De deskundigen rapporteerden
in april 1956 en het kabinet verenigde zich met de conclusie. De ANOF kon zich niet
vinden in het rapport en vond verder overleg nutteloos. Vlak voordat de onderwijs
begroting van 1957 in de Kamer werd behandeld, organiseerde de ANOF een grote
protestdemonstratie. De Kamer had veel sympathie voor de onderwijzers. Veel onderwijswoordvoerders hadden vroeger zelf voor de klas gestaan. De impasse moest wor
den doorbroken. Het kabinet wilde niet wijken voor de druk van de onderwijzersbon
den. Cals rekende de Kamer voor dat één periodieke verhoging van de salarissen van
alle onderwijzers een uitgave van ƒ3 miljoen zou zijn, een bedrag dat hij niet kon mis
sen op zijn begroting. Pas in april 1957 bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer
kondigde de minister verheugd aan dat het overleg met de onderwijzers weer was vlot
getrokken.105
Het begrotingscijfer van OKW ging ondanks de bestedingsbeperking in 1957 wel
wat omhoog, maar veel ruimte om aan de wensen van de Kamer tegemoet te komen
kreeg Cals niet. Uit de ministerraadsnotulen blijkt dat minister van Financiën H ofstra
en vooral minister-president Drees de voorgestelde uitgaven van OKW met argusogen
bekeken. Meer dan eens kreeg Cals te horen dat zijn voorstellen, bijvoorbeeld voor
salarisverhogingen in het onderwijs, moesten wachten op economisch gunstiger tijden.
Drees vond dat Cals beter op de penningen moest letten. De bouw van toneelzalen bij
scholen bijvoorbeeld vond Drees een overdreven luxe.106
Qua wetgeving bracht Cals niet veel tot stand in deze kabinetsperiode. Er werden
enkele wetswijzigingen in de Tweede Kamer aangenomen die in het algemeen geen pro
blemen opleverden. Cals sprak over twee amendementen het onaanvaardbaar uit; een
maal ontraadde hij er een. Bij de behandeling van de wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 in juni 1958 werd een amendement van confessionele zijde om geen m axi
mum aantal schooluren per dag voor te schrijven, ondanks Cals' grote bezwaren toch
aangenomen; de PvdA-fractie stemde tegen.107 Van de vijftig voorgestelde wijzigingen
was die van het schrappen van de dwingende bepaling om huwende onderwijzeressen
te ontslaan de belangrijkste. In het wetsontwerp luidde artikel 38 lid 5 dat gemeente
raden konden bepalen, dat de onderwijzeres die in het huwelijk trad, op die grond kon
worden ontslagen. Cals wilde lid 5 niet schrappen maar ombuigen in een bevoegdheid
voor de gemeentebesturen. H. van Sleen (PvdA) was hierover zeer verontwaardigd. In
andere wetsontwerpen, zoals de Kleuteronderwijswet, waren dergelijke bepalingen niet
opgenomen. Het zou de gemeentebesturen alleen maar aanmoedigen om gehuwde on
derwijzeressen te ontslaan. Van Sleen diende daarom een amendement in om het ar
tikel alsnog te laten vervallen.101’ Toxopeus (VVD) ging nog een stapje verder en wenste
een artikel toe te voegen waarin stond dat een onderwijzeres niet kon worden ontsla
gen uitsluitend om dat zij in het huwelijk trad.109 Cals verklaarde dit amendement on
aanvaardbaar omdat er dan voor alle huwende vrouwen in overheidsdienst een andere
regeling zou moeten komen en daarvoor was het uitgangspunt niet sterk genoeg. Het
amendement-Toxopeus werd verworpen.110 Ook Wttewaall van Stoetwegen (CHU)
vond het onjuist dat de regering een vrouw die in het huwelijk trad om die reden kon
ontslaan. De KVP'er J.M. Peters dacht daar anders over. Zonder de zorg, de liefde en
de toewijding van de vrouw zou het gezin 'naar de knoppen' gaan: 'D e vrouw is meer
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waard voor het gezinsleven dan de man; wij zijn in dit opzicht maar stakkers.'111 Het
amendement-Van Sleen werd aangenomen met 71 tegen 46 stemmen. Net als in 1955
bij de motie inzake het ontslag van de gehuwde ambtenares, ingediend door Tendeloo,
gingen de vrouwen in de KVP-fractie, A.H. Nolte en J.C.H.H. de Vink, tegen de p artij
lijn in en steunden Van Sleen. Het wetsontwerp werd aangenomen met 69 tegen 19
stemmen (KVP en SGP).
Een maand later, in juli 1958, bij de behandeling van de Wijziging van de Hoger-onderwijswet en de Wet op het notarisambt, sprak Cals nogmaals het onaanvaardbaar
uit over een amendement. De jurist Van Rijckevorsel (KVP) was tegen het verbinden
van de meestertitel aan het doctoraal examen van de kandidaat-notaris. Alle juridi
sche faculteiten waren ook hiertegen. Voor Cals was het invoeren van de meestertitel
een logisch gevolg van het opnemen van de notariële studie in de universitaire juridi
sche opleiding. De minister noemde het een 'voor de regering wezenlijk onderdeel van
het wetsontwerp'. Van Rijckevorsel trok zijn amendement in. Het wetsontwerp werd
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.112
Maatschappelijk werk door Klompé krachtig aangepakt
Het ministerie van M aatschappelijk Werk was in 1952 in de slotfase van de formatie
onder meer in het leven geroepen om de KVP een extra ministerpost te verschaffen. Het
ministerie zou een coördinerende rol krijgen op het gebied van de bestrijding van ar
moede. Het nam daarom taken over van andere ministeries, zoals de uitvoering van de
Armenwet en een aantal bijstandsregelingen (oorlogsslachtoffers, 'onm aatschappelijken' en 'krankzinnigen') van Binnenlandse Zaken; het maatschappelijk opbouwwerk
van Sociale Zaken en de opvang van Molukkers en Indische Nederlanders (de 'repatri
anten') van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.
Vanaf de oprichting had het ministerie te kampen met de gebrekkige afbakening van
zijn taken ten opzichte van andere departementen. Zo hield Sociale Zaken vast aan
volksgezondheid alsmede aan de zogeheten groepsregelingen, die het mogelijk maakten
dat bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld bejaarden, buiten de Armenwet konden
blijven. Het ministerie van OKW weigerde sociaal-culturele activiteiten prijs te geven.
Competentiegeschillen met deze ministeries en het moeizame overleg daarover vormden
een onuitputtelijke bron van ergernis.113 De taakomvang van het ministerie bleef te
gering voor de daaraan toebedachte coördinerende rol op sociaal terrein. De gewenste
taakuitbreiding bleef ook tijdens de formatie achterwege, ondanks druk van KVP-leider Romme. Deze hechtte daarom veel belang aan de benoeming van zijn fractiegenoot
Klompé (waarmee de KVP overigens de eerste vrouwelijke minister zou leveren). Hij
vertrouwde erop dat de krachtige persoonlijkheid van Klompé de positie van het be
laagde departement zou versterken.114
Klompé zette zich daar inderdaad onmiddellijk voor in. Bij haar aantreden eiste zij
meteen overleg met de minister van Sociale Zaken over de groepsregelingen en de even
tuele overname van de afdeling Sociale Bijstand. In verband met de toekomstige wet
geving op het gebied van maatschappelijke zorg (materiële ondersteuning) achtte zij
voorts 'enige rechttrekking van taakverdeling' geboden.1’5 Klompé zou de verwachting
van Romme uiteindelijk inlossen, misschien zelfs wel overtreffen: in de tien jaar - met
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