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NOTULEN DER STAATSCOMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS. 

E E R S T E V E R G A D E R I N G , 

gehouden in de Trèveszaal op Donderdag 8 Januari 1914, 
te 2 uur. 

. . . . . 
Afwezig: de Heer TYDEMAN, die van zijne verhindering 

wegens ongesteldheid aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken had kennis gegeven. 

Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken Openingsrede. 
opent de vergadering1 met het uitspreken van de volgende 
rede: 

Mijne Heeren ! 

Het zij mij vergund bij de installatie van deze Staatscom
missie haar doel met enkele woorden nader te omschrijven. 

De u verstrekte opdracht is ruim gesteld. Zij roept u een e 
regeling te treffen van den financieelen grondslag van het 
volksonderwijs. Daaronder is allereerst te verstaan het lager 
onderwijs in zijn geheelen omvang. Daarnevens zal ook het 
middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs uwe aandacht 
vorderen. Het is niet uitgesloten dat daarbij andere grond
slagen worden aangenomen dan ten aanzien van het lager 
onderwijs worden vastgesteld. Het lag niet in de bedoeling 
het onderwijs aan universiteiten of hoogescholen in den kring 
uwer bemoeiingen te trekken. Uwe taak is reeds zoo omvang
rijk dat regeling van die belangen beter tot later bewaard 
blijve. 

De arbeid dien deze Staatscommissie gaat ondernemen is 
voor de toekomst van ons vaderland van buitengewone be-
teekenis. 

Indien gij slaagt zal de grondslag zijn gelegd voor een e 
krachtige en duurzame ontwikkeling van ons volk, en zal 
onze nationale eenheid zijn bevestigd. 

Dit doel, u allen geineen, moet u vereenigen in de middelen 
om het te bereiken. 

In den strijd die vele jaren lang onze politiek heeft be-
heerscht hebt gij getracht datgene te doen zegevieren wat 
gij, indien gij alleen de macht hadt, het meest in overeen-
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stemming- met uwe denkbeelden zoudt acbten. Het standpunt 
dat gij thans tegenover deze vragen inneemt is een ander. 
Gij staat thans tegenover het feit dat uwe opvattingen over 
en weder elkaar beperken. Het openbaar en bijzonder onder
wijs doen zich aan u voor als historisch ontwikkelde gegevens. 
Gij zoekt middelen om beide tot bloei te breng'en en beider 
vrijheid te waarborgen. Gij zult eenerzij ds hebben vast té 
stellen de taak die der overheid tegenover beide takken van 
ons volksonderwijs toekomt en anderzijds de eerbiedig-ing* 
van ieders levensbeschouwing' tot leidend beginsel hebben 
te maken der door u te ontwerpen regeling1. 

Op deze wijze kan ons volksonderwijs in de verhoudingen 
waarin wij leven, in waarheid nationaal worden. De energie 
die thans verspild wordt in voortdurenden en on vruchtbaren 
strijd kunt gij zoodoende omzetten in een levende kracht tot 
verheffing" van ons volk. 

Dat deze Commissie te zamen is gekomen moei in het 
bijzonder voor u, Mijnheer de Voorzitter, die reeds lang den 
wegv der bevrediging hebt aangewezen, eene groote voldoening 
zijn. Het is een zware taak die u wacht. Ik ben er zeker 
van dat gij die zult vervullen met de energie, de kennis en 
het beleid die daartoe onmisbaar zijn. 

Ik verklaar deze Staatscommissie te zijn geïnstalleerd. 

Rede van den Nadat de Minister den voorzittershamer aan den Heer Bos 
had overhandigd, houdt de VOORZITTEU de volg*ende rede: 

Excellentie, 

Overtuigd daarbij te handelen in den g-eest van de geheele 
Commissie, wensch ik de liegeering onzen dank te brengen 
voor het uit de verstrekte opdracht sprekend vertrouwen. Niet 
minder ook Uwe Excellentie onze groote waardeering* te 
betuigen voor de ruime wijze, waarop zij zoowel in de ver
gaderingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als 
ook thans weer, de taak der Commissie heeft omschreven. 

Van de groote beteekenis, welke het welslag-en^ van onzen 
arbeid kan hebben voor de toekomst van ons volk, in het 
bijzonder ten aanzien van zijne verheffing door onderwijs en 
opvoeding, zijn wij doordrongen. 

Evenzeer ook zijn wij bewust van de groote moeilijkheden, 
welke ons wachten in de voorbereiding van een eervollen 
vrede op een gebied, waar langer dan een halve eeuw de 
strijd zoo fel heeft gewoed. Een strijd, die diepe sporen in 
ons maatschappelijk en staatkundig- leven heeft achterge
laten. * 
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Zeker kan men niet verwachten, dat de strijders van 
gisteren elkander heden dadelijk met volkomen vertrouwen 
tegemoet zullen treden. Was het ooit anders bij het openen 
van vredesonderhandelingen? Toch werd zoo vaak een uit
komst verkregen, welke bron bleek te zijn van duurzamen 
voorspoed voor allen, en niet de kiemen van nieuwen strijd 
bevatte. 

Welnu, bij alle leden der Commissie, en dit is de hoofd
zaak, bestaat blijkens de aanvaarding van hun lidmaatschap, 
de oprechte wil om te trachten een gemeenschappelijken 
grondslag te vinden, waarop zich kan verheffen een deugde
lijke inrichting van ons schoolwezen, welke rekening houdt 
met zóó groote verscheidenheid van godsdienstige en opvoed
kundige inzichten als ons volk kenmerkt. 

Ons allen vereenigt de wensch om de voorheen zoo fel 
tegen elkander inwerkende krachten, waarvan de felheid 
alleen te begrijpen is bij een volk met wanne liefde voor het 
onderwijs, gelijk te richten, opdat sterker dan ooit de g*eeste-
lij ke kracht van ons volk kan gvedijen tot zegden van zijn 
zedelijk welzijn en zijne stoffelijke welvaart. 

In de hoop, dat deze oprechte beg-eerte, welke niet in de 
laatste plaats bij mij uit den gTond des harten oprijst, ons 
de wegen mag doen vinden om onzen arbeid tot een goed 
einde te breng'en, aanvaardt de Commissie met vertrouwen 
hare taak. , 

Hierna verlaat de Minister van Binnenlandsche Zaken de 
vergadering. 

De VOORZITTER wenscht, dat de Commissie thans eenige Plaats der ver-
formaliteiten regele, n.1. plaats en tijd van vergadering, en £afeun&en-
greeft in overweging* te verira doren in een der afdeelings-
lokalen van de Tweede Kamer. Spieker doet daartoe het 
voorstel. 

De Heer DE SAVOBNIN LOHMAN wijst er op, dat de Com
missie volgens hare opdracht ook deskundigen tot hare ver
gaderingen mag- toelaten; het zal dan een talrijk gezelschap 
worden, waarvoor de sectiezalen niet geschikt zijn. Er is geen 
bezwaar om daar de vergaderingen te beginnen, maar als de 
Commissie zich uitbreidt, zou men de beschikking moeten 
vragen over een lokaal der Grafelijke Zalen. 

De VOORZITTER vraagt, of de Heer D E SAVO&NIN LOITMAN 
goed vindt, dat men eerst besluite te vergaderen in eene 
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afdeelingskanier, m a a r wanneer de vergadering* te omvangri jk 
is, om te zien naa r eene andere zaal . 

De H e e r NOLENS merkt op, d a t de afdeelingskamer s 
berekend zijn op 20 Kamer leden, en deze Staatscommissie 
bes taa t u i t 16 personen, zoodat er toch alt i jd eenige deskun
digen mede aanwezig kunnen zijn. De onderv ind ing leerde 
spreker, da t het in de Grafel i jke Zalen geen aangenaam 
vergaderen is ; hij s lui t zich dus bij den VOORZITTER aan . 

De VOORZITTER vraag t , of er dus geen bezwaar is voorloopig 
in eene afdeel ingskamer van het gebouw der Tweede Kamer 
te vergaderen? 

Niemand bezwaar makende, stel t de VOORZITTER d i t pun t 
derha lve vast . 

Trjd van verga- De VOORZITTER zou als tijd van vergaderen wil len bepalen 
dermgen. ^& Maandagen zoolang de Tweede Kamer bijeen is, en, als 

dat n ie t h e t geval is, op een of meer dagen tusschen Dinsdag 

en Vr i jdag . 

D e Hee r NOLENS merk t op, d a t hij eiken M a a n d a g bezet is . 

De Hee r V A N W I J N B E R G E N is dan ook steeds verhinderd . 

De VOORZITTER s tel t dan voor om des Zaterdag's te ver
gaderen. 

De H e e r D E M E E S T E R zeg*t, d a t hem di t n ie t g'elegen komt. 

De VOORZITTER constateert , d a t een alg'emeene vergaderdag 
dus moeilijk te bepalen i s ; men doet dus beter geen 
bepaalden da g aan te wijzen. 

De Hee r ROODHUYZEN v raag t of hij goed begrepen heeft, 
d a t de Staatscommissie dus nooi t zal bijeen komen als de 
Tweede Kamer vergader t . 

De VOORZITTER zegt, da t d i t inderdaad zi jne bedoeling m. 

D e Heer D E SAVORNIN LOHMAN v r a a g t nog, of de Staats
commissie n ie t zal bi jeenkomen, terwijl de Tweede Kamer 
nog me t de Begroot ing bezig* is? 

. De VOORZITTER antwoordt , d a t in verband me t zijne denk-
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beelden omtren t de werkwijze der Commissie h i e romt ren t zoo 
aanstonds l i ch t zal schijnen. 

De VOORZITTER leest hierop voor h e t volgende schrijven van Geheimhouding 
den M i n i s t e r v a n Binnenlandsche Zaken. besprekmgoS 

' s -Gravenhage, 8 J a n u a r i 1914. 

Mijnheer de Voorzit ter, 

Volgens eene constante gewoonte zijn de leden van Staats-
commissiën to t geheimhouding" verpl icht . 

De bijzondere aard van Uwe Commissie maak t h e t echter 
wenschelijk d a t van dien regel worde afgeweken. Ind ien toch 
Uwe beraads lag ingen tot een p u n t zijn genaderd, waarop 
samenspreking" van een ofr meer der leden m e t h u n n e poli t ieke 
part i j genooten in de Tweede Kamer onmisbaar schi jnt voor 
verder overleg, mogen zij zich to t d ie samenspreking gerech
t igd rekenen onder u i tdrukkel i jk voorbehoud evenwel d a t die 
samenspreking over en weder als s t r ik t confidentieel zal 
worden aangemerk t . 

I k heb de eer te zijn 

MijnJieer de Voorzitter Uw dw., 

CORT V A N D E R L I N D E N , 

Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Aan 

den Heer Voorzitter der Staatscammissie aan 
welke is opgedragen wettelijke voorschriften 
te ontwerpen ten aanzien van de voorziening 
in de kosten van het openbaar en het bijzonder 
onderwijs, waardoor de deugdelijkheid en de 
krachtige vooruitgang van het onderwijs der 
jeugd wordt verzekerd, onder behoud van de 
opvoedkundige zelfstandigheid van het bij
zonder onderwijs. 

De Heer NOLENS vraag t , of hij ju i s t heeft vers taan, d a t dus 
de poli t ieke fracties ook aan geheimhouding* gebonden zi jn? 

D e VOORZITTER bevest igt d i t . 

De Heer ROODIIUYZEX vraag t , of ieder l id alleen dan met 
zijne» poli t ieke fract ie m a g spreken, als de Staatscommissie to t 
een bepaald p u n t genaderd is? 
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De VOORZITTER leest de betrekkelijke passage nogmaals 
voor, en is van oordeel, dat men de strekking ruim mag 
opvatten, n.1. in dezen zin, dat ieder gerechtigd is met zijne 
politieke fractie overleg te plegen, wanneer bij di t noodig % 
acht . 

De Hee r D E M E E S T E R vraag t , of men dus ook overleg m a g 
plegen met zijne fract ie , vóórdat de Commissie ba re verdere 
vergader ingen houdt? 

D e VOORZITTER v ind t , da t d i t van zelf spreek t ; de bedoeling 
is, d a t er niets m a g ui t lekken n a a r de Pe r s , vandaa r de 
woorden: , , s t r ik t conf iden t iee l" . 

De Hee r D E BEAUFORT informeer t nog, of er s taa t 
, ,poli t ieke fractie in de Tweede K a m e r . " 

De VOORZITTER zegt, da t de leden over h e t verhandelde m 
de Commissie alleen vrijelijk mogen spreken me t de , ,par t i j -
genooten in de Tweede K a m e r " . 

De Heer D E SAVORNTN LOHMAN constateert , d a t men zijn 

l icht m a g opsteken waar men wil , maa r d a t de besprekingen 
met de poli t ieke fractie , , s t r ik t conf ident iee l" moeten zijn. 

De VOORZITTER houd t dit p u n t thans voor vastgesteld. 

Vaststellingvan Vervolgens wil de VOORZITTER omt ren t de verslagen der 
vergader ingen voorstellen, da t deze door de secretarissen 
ui tgebreid worden ontworpen; een proefdruk gaa t daarop 
n a a r de leden, die in h e t als door hen gesprokene opgetee-
kende wijzigingen kunnen aanbrengen, doch evenals in de 
stenogTammen der K a m e r n ie t wa t betreft de s t rekking. De 
leden zenden h u n exemplaar daarna aan den Secretaris terug1; 
met de gemaakte opmerkingen wordt r eken ing gehouden, 
waarna h e t tweede concept weder wordt ged ruk t en rond
gezonden om vervolgens, al dan nie t gewijzigd, in de 
eerstvolgende vergadering' te worden gearresteerd. 

Aangezien n iemand bezwaar maakt , wordt aldus besloten. 

Werkwyze. De VOORZITTER wenscht omt ren t d e wijze v a n werken voor 
te stellen, dat , aangezien het onderwerp, da t de Staatscommis
sie bezig* houdt , een volledig" overzicht noodzakelijk maakt , 
men n ie t beg inne met he t redigeeren van ar t ikelen en wets
ontwerpen, doch me t eene no ta van hoofdpunten . Neemt men. 
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bijv. een klein onderdeel als de financieel e regeling van 
zekere soort, scholen reeds thans in behandeling", dan wordt dit 
moeilijk werken, omdat het geheel niet voor oogen staat. 
Daarom zou spreker willen voorstellen, dat het Bureau, 
waaronder te verstaan is de Voorzitter, de Onder-Voorzitter 
en de Secretarissen, een geheel van hoofdpunten ontwerpe 
en aan de vergadering: voorlegge. Niet wenschelijk acht 
spreker om vergaderingen te bestemmen voor algemeene 
beschouwingen; deze zijn reeds zooveel jaren gehouden. 
Sprekers voorstel ligt blijkbaar ook in den gedachtengang 
van den Minister, daar de Staatscommissie de bevoegdheid 
kreeg*, dat als eenige hoofdpunten zijn vastgesteld, deze aan 
de Regeering kunnen worden medegedeeld. 

De Heer VAN DER MOLEX acht het voorstel van den VOOR
ZITTER, het uitvloeisel van een logischen gedachtengang, maar 
men moet toch tweeërlei onderscheiden, daar de taak der 
Staatscommissie ook van tweeërlei aard is, n.1. de financieele 
regeling, en daarnaast de formuleering van een Grondwets
artikel. 

De vraag is nu, wat zal het eerst aan de orde zijn? 

De VOORZITTER acht het verkieslijker om te beginnen met 
de hoofdpunten van de regeling- zelve, zonder zich voorloopig 
te storen aan den tekst van een Grondwetsartikel. Dit ligt 
ook in de lijn van de opdracht der Commissie, geformuleerd 
in de punten a en b. Het beste is om eerst vast te stellen den 
zakeiijken inhoud van de wettelijke voorschriften. 

De Heer D E MEESTER vindt "het eene uitnemende gedachte 
om door het Bureau eene nota van hoofdpunten te doen voor
bereiden. Mag men daarop dan in de vergadering amende
menten indienen? 

De VOORZITTER zegt, dat er eene volledige vrije discussie 
zal zijn over de medegedeelde punten. 

De Heer TROELSTRA wil zich tegen het plan van den VOOR
ZITTER niet verzetten, als de bedoeling is, dat alleen de hoofd
punten worden ontworpen en men eerst dan tot het Grond
wetsartikel overga. 

De Heer VAN DER MOLEX merkt op, dat, als ieder zijn 
program van eischen opstelt, men een zeer ruim veld van 
discussie heeft; spreker wil niet de hoofdlijnen en de détails 
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vermengen, maar het verschuiven van de redactie van het 
Grondwetsartikel tot het laatst acht hij toch bedenkelijk. 
De punten in de opdracht der Commissie, genoemd onder 
a en o, behoeven niet noodzakelijk ook chronologisch als 
o en b behandeld te worden. Wel moet men er van meet af 
aan op rekenen, dat, vóór de détails, de hoofdlijnen vast 
geformuleerd zijn. 

De Heer KETELAAR had dit ook als de bedoeling van den 
VOORZITTER begrepen: eerst de voorname punten formuleeren, 
en die daarna, als het ware, kristalliseeren in de Grondwet. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN is van oordeel, in verband 
ook met de opdracht sub 2°, dat het uitwerken in détails het 
allerlaatst moet komen. 

De VOORZITTER constateert tusschen hetgeen de onderschei
dene sprekers zeiden geen merkbaar verschil. De materie 
moet vooralsnog niet in een wetsontwerp, maar in een korten, 
concreten vorm worden vastg-elegd. Daarna komt 1°. de vraag 
hoe de wet of de wetten moeten worden geredigeerd, en 2°. 
hoe het Grondwetsartikel zal moeten luiden. 

De heer NOLENS merkt op, dat men eerst omtrent de alge-
meene punten tot overeenstemming moet komen, maar, is 
men eenmaal in de tweede phase, dan komt voorop het Grond
wetsartikel en vervolgens de uitwerking in de wet. 

De VOORZITTER vertrouwt, dat, als de Commissie aan het 
werk is, men spoedig" zal zien, hoe men de tweede phase het 
best ter hand zal nemen. Men kan of de wetten geheel uit
werken en vragen, of de Grondwet nog gewijzigd moet wor
den op dit stuk, maar ook, of met deze stof het noodig is, 
dat de Grondwet worde herzien. Dit punt kan onder de oogen 
worden gezien, als de Commissie verder is gevorderd. 

Spreker vraagt, of men dus zijn voorstel goed vindt? Daar 
niemand bezwaar maakt, wordt aldus besloten. 

weiizafmhc'- ^ e
 "VOORZITTER wenscht thans den omvang der werkzaam

den, heden te bespreken. D e Minis te r heeft reeds h e t onderwijs 
aan Univers i te i ten en Hoog'escholen ui tgeschakeld, m a a r he t 
andere terrein aan de Commissie overgelaten. N a a r sprekers 
over tu ig ing moet de Commissie vooral vermijden, da t er 
strijd ontsta in de toekomst, en daarom moet zij h e t over-
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blijvende terrein van bet onderwijs overzien, en derbalve 
eerst de hoofdpunten vaststellen op verschillend gebied. 

De Commissie vereenigt zich met deze zienswijze. 

De VOORZITTER wenscht thans te spreken over eventueele Subcommissie*̂ . 
Subcommissies. Het is mogelijk, dat later de instelling van 
eene Subcommissie, bijv. van speciaal financieelen, of tech-
nisck-onderwij skundigen aard wensch.eli.jk blijkt. Spreker 
vraag*t, of de vergadering het goed vindt, dat de VOORZITTER 
en de ONDER-VOORZITTER die Subcommissies samenstellen, 
en, bij onverhoopt verschil tusschen hen beiden, de Staats
commissie zelve? 

Hiertoe wordt besloten. 

De Heer ROODHUYZEN vraagt, of de Subcommissie ook een 
secretaris krijgt? 

De VOORZITTER zeg*t, dat daarvoor g*ezorgd zal worden. 

De VOORZITTER brengt thans de werkelijkheid te berde, vragen van in-
dat de Staatscommissie de volgende inlichtingen vrage: 

1°. omtrent de uitgaven van de verschillende takken van 
het bijzonder onderwijs, en 

2°. omtrent de wijze, waarop die uitgaven worden gedekt. 
Men kan eerst de gegevens raadplegen, die reeds op het 

Departement aanwezig zijn. 

De Heer VAN DER MOLEN merkt op, dat van de bijzondere 
lagere scholen wel het totaal van de opbrengt der school
gelden bekend is, maar niet de schoolgeldreg'elingen, evenmin 
het bedrag aan contributies en giften. Zoo zijn ook de uit
gaven van het bijzonder onderwijs niet bekend. 

De Heer ROODHUYZEN wijsl er op, dat op niemand de ver-
Inlichting rust om gegevens te verstrekken, bijv. jiiet hoeveel 
uit de suppletiefondsen van het bijzonder onderwijs wordt 
bijbetaald. 

De Heer VAN DER VOORT VAN ZTJP zegt, dat hetgeen van 
de suppletiefondsen afkomstig is, geboekt wordt als school
geld. 

De Heer EETELAAR is het daarmee eens, maar men moet 
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weten, wa t par t icul ieren ui tkeeren aan be t bijzonder onder
wijs, omdat , als de S taa t da t onderwijs bekostigen zal. die 
u i tkeer ingen zullen ophouden. 

De H e e r T E R LAAN zegt, d a t ook bij openbare scholen 
suppletiefondsen bes t aan ; deze moeten ook aan de Commissie 
bekend worden gemaak t . 

De Hee r V A N DER M O L E N herhaa l t , da t he t van groot 
be lang is de schoolgeldregelingeii te leeren kennen. Vraag t 
men: ,,hoe komen de bijzondere scholen aan h a a r g e l d ? " dan 
is h e t antwoord: ,,op verschi l lende man ie ren : vaste contr i
but ies , of eene collecte,, soms eene tweede co l lec te" . De wijze 
waarop di t wordt geïnd, behoeft voor de discussie in de 
Commissie n i e t noodzakelijk bekend te zijn. 

De Hee r D E SAVORNIN LOHMAN is h e t eens me t den Heer 
V A N DER M O L E N . Bovendien, men komt er toch n ie t achter . 
Zoo is er bijv. in de Gereformeerde Kerk eene collecte voor 
de scholen, terwijl enkele scholen een kapi taa l t je hebben. 
H e t is beter om zich n ie t in die détails te verdiepen. 

De Hee r D E M E E S T E R is he t daarmede volkomen eens ; 
h e t zou ook onkiesch zijn. M a a r noodig is te weten h e t totaal 
der uitgaverb, en dan moet men weten, hoeveel de rest is> 
naas t de inkomsten van de schoolgelden. 

De VOORZITTER zegt, d a t d i t ook de bedoeling i s ; er moet 
h ie r een ju i s t inz icht onts taan in den financieelen toestand 
der bijzondere scholen, n ie t hoe men aan het geld komt, 
behalve dan de regeling" der schoolgelden. 

De Hee r V A N DER M O L E N ZOU dan ook de salai ïsregel ingen 
wil len kennen . 

De VOORZITTER merk t op, d a t men deze wel l icht bij Gede
puteerde Sta ten kan opvragen. 

Reis-en verblijf- De VOORZITTER vraagt , hoe he t ' s taat met de vergoeding 
kosten. „^ . • i„ , o 

van reiskostenr 
De Secretaris zegt, dat door de leden gedeclareerd kan 

worden overeenkomstig he t tarief tweede klasse. 

Portvrijdom. De VOORZITTER vraag t , of de Commissie ook portvri jdom 
genie t? 
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De Secretaris ontkent dit. 

De Heer T E R LAAN dringt er op aan, dat het bij den 
Minister van Waterstaat alsnog' worde aangevraagd. 

Dienovereenkomstig* wordt besloten. 

De VOORZITTER deelt een verzoek mee van liet weekblad weekblad „De 
,,De P r ins" om de Staatscommissie thans te mogen photo^ 
grapheeren. 

. 
De Heer NOLEXS is daar tegen; beter is het, als dit ge

schiedt bij de laatste vergadering'. 

De VOORZITTER zal dus als de beslissing der Commissie aan 
liet weekblad doen weten, dat vooiloopig aan het verzoek niet 
zal worden voldaan. 

De VOORZITTER vraagt, of iemand nog* iets in deze verg'ade- Rondvraag. 
ring' wenscht mede te deel en of te vragen? 

De Heer TER LAAN acht het billijk, dat er voor worde Reiskosten van 
gezorgd, dat naast vergoeding van reiskosten voor de leden, 
ook die van eventueele deskundigen wordt verleend. 

De VOORZITTER zegt, dat het Bureau dit zal aanvragen. 

De Heer T E R LAAN vraagt voorts, of er presentiegeld is vacatiegelden. 
voor de leden? Hij acht het beter dit voor eene Commissie als 
deze, waaraan men veel tijd moet g'even, in te stellen. Echter 
doet spreker geen voorstel. 

De Heer NOLENS zegt, dat men dan van „vacatiegeld" 
moet spreken. 

De VOORZITTER vraagt, of iemand het denkbeeld onder
steunt? De meeste Staatscommissies hebben het niet. 

De Heer TROELSTRA wijst er op, dat o. a. de Werkeloos-
heidscommissie en de Legercommissie vacatiegeld ontvangen. 

De VOORZITTER zegt, dat de Secretaris hem er opmerkzaam 
op maakt, dat de Ineenschakelingscommissie het eveneens 
had. 
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De Heer TER LAAN deelt mee, dat in de Legercommissie 
liet door den VOORZITTER aan den Minister werd gevraagd. 

De VOORZITTER zegt, dat liet meer voorkomt bij Staats
commissies van duurzanien aard, als bijv. die in zake de 
Drinkwatervoorziening. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN zon het aan het beleid van 
het Bureau willen overlaten om deze kiesche qnaestie met de 
Regeering* te bespreken. 

Op voorstel van den VOORZITTER wordt hiertoe besloten. 

Benoeming van l)e Heer D E SAVORNIN LOHMAN wenscht nog iets te vragen 
omtrent het bepaalde sub 2°. in het Koninklijk Besluit, n.1. 
de bevoegdheid om voorlichting van deskundigen te ver
krijgen. Spreker meende, dat ieder lid der Commissie de 
bevoeg'dheid had om dat te vragen, bijv. als een lid een 
districts-schoolopziener wrenscht te laten overkomen om hem 
over eene bepaalde soort scholen te raadplegen, kan hij dan 
zijne reiskosten vergoed krijgen? Spreker meent echter ui t het 
Besluit te lezen, dat alleen de Staatscommissie iemand mag 
laten overkomen. 

De VOORZITTER vatte het eenigszins anders op; dergelijke 
personen kunnen met hunne inlichtingen tot de vergadering 
worden toegelaten, maar het is moeilijk te regelen, als ieder 
lid persoonlijk iemand wil hooren. Wel kan ook eene Sub
commissie een deskundige laten komen. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN constateert, dat als een lid 
der Staatscommissie of eener Subcommissie iemand wil 
hooren, dit dan zal kunnen geschieden, doch niet op 's Rijks 
kosten, tenzij de Staatscommissie of de Subcommissie daartoe 
toestemming' verleent, in welk geval de gehoorde zijn dienst 
aan die Commissie bewijst. 

De VOORZITTER acht dit het juiste standpunt, wat de Heer 
D E SAVORNIN LOHMAN beaamt. 

De Heer TER LAAN zegt, dat nog eene andere groep des
kundigen denkbaar is, bijv. bij de financieele quaestie, dan 
kan men iemand ad hoc voor eene reeks vergaderingen noodig 
hebben. 
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De VOORZITTER zeg't, dat de Staatscommissie daartoe de 
bevoegdheid heeft; maar de woorden ,,adviseerend l id" in 
het Besluit zijn minder juist. 

De Heer ROODHUYZEN vraagt, of het alleen deskundig'en 
moeten zijn naar het genoegden der Commissie? Dus mogen 
het geen Kamerleden zijn? 

De VOORZITTER vindt, dat men zich niet moet binden, en 
niet een Kamerlid a priori buitensluiten. 

De Heer NOLENS zegt, dat het dus vaststaat, dat er alléén 
deskundigen worden gevraagd na een desbetreffend besluit 
van de Commissie of van eene Subcommissie. Spreker hoopt, 
dat er weinig Subcommissies benoemd worden, want dat 
g'eeft dubbel werk, en dan moeten dezelfde deskundigen 
tweemaal komen. Bovendien is deze Staatscommissie niet 
zoo talrijk. 

De VOORZITTER acht dit punt thans afgedaan. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN wenscht voor te stellen om Grondwet sconi-
aan den Minister te vragen, dat aan de leden der Staatscom
missie de beraadslagingen in de Grondwetscommissie over 
art. 192 worden medegedeeld. Dan zal men zien, dat er reeds 
toen meer overeenstemming was dan men wel denkt. Som
mige leden hier aanwezig zaten in de Grondwetscommissie 
en zijn dus op de hoogte, maar het is beter, dat dit met allen 
het geval is. Daartoe is echter noodig de toestemming van 
H. M. de Koningfin, en dit zou officieel moeten worden 
gvevraag'd. De Minister had spreker gezegd er geen bezwaar 
tegen te hebben. 

De Heer D E BEAUFORT ZOU er dan gaarne wenschen te zien 
bijg-evoegd het verhandelde in de Grondwetscommissie van 
1905. 

i 

De VOORZITTER heeft geen bezwaar om deze vrag-ea over te 
brengen. 

De Heer D E BEAUFORT ZOU ook op de hoogte wenschen te Buiteniandsche 
komen van de buiteniandsche onderwij swetgeving en hare 
werking'. Het Bureau kon aan den Minister van Buiten
iandsche Zaken verzoeken die wetten beschikbaar te stellen. 
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De VOORZITTER acht eenige beperking" toch noodzakelijk. 
Men zou kunnen opvragen de wetgeving* van Engeland, Bel
gië, Pruisen en eenige andere Duitsche Staten ongeveer van 
de grootte van Nederland als Baden, Beieren, Saksen en 
enkele Noord-Amerikaansche Staten. 

De Heer D E SAVORNTN LOHMAX herinnert er aan, dat men 
op dit stuk reeds veel vindt in de Bibliotheek der Tweede 
Kamer. 

De VOORZITTER merkt op, dat daar van de Engelsche wetten 
niet veel te vinden is. 

De heer KETELAAR ZOU gaarne ook naar de wetgeving van 
eenige Zwitsersche kantons willen geïnformeerd zien. 

De Heer ROODHTJYZEN acht dit alles eerst van pas, als men 
tot de tweede phase is genaderd. Het is bovendien te uitge
breid; Noord-Amerika heeft 56 Staten, Zwitserland 22 kan
tons, dat is samen al 78 wetgevingen ! We moeten meer op 
het binnenland letten dan op het buitenland. 

De Heer TER LAAN wijst er nog op, dat men aan de Noord-
Amerikaansche wetten weinig' heeft, daar er veel aan de 
gemeenten wordt overgelaten. 

De VOORZITTER meent, dat de bedoeling" is, dat er voor 
eene eenigszins behoorlijke leestafel wordt gezorgd; daartegen 
is geen bezwaar. 

Hierna sluit de VOORZITTER de vergadering. 

Goedgekeurd in dei vergadering van 26 Februari 1914. 

De Voorzitter, 

D. BOS. 
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