
TWINTIGSTE VERGADERING, 
gehouden in het Departement van Binnenlandsche Zaken, 

op Vrijdag 22 October 1915, te 11 uur. 

Voorzitter de Heer BOS. 

Afwezig: de Heer TROELSTRA, wegens ongesteldheid; de 
Heeren NOLEXS en VAN DEK. MOLEN, met kennisgeving. 

Op voorstel van den VOORZITTER worden de notulen van Goedkeuring 
de 18de en van de 19de vergadering goedgekeurd, nadat op 
verzoek van de Heeren D E BEAUFORT en D E SAVORNIN 
LOIIMAN een enkele verbetering is aangebracht in de notulen 
der 18de vergadering. 

De VOORZITTER ZOU thans allereerst aan de orde willen 
stellen de behandeling van het Grondwets-artikel, doch zou 
vooraf gaarne van den Heer D E MEESTER vernemen hoe de 
stand van zaken is in diens Subcommissie. 

De Heer D E MEESTER ZOU dan aan den Heer VAN VEEN 
willen vragen of deze reeds overleg heeft gepleegd met den 
Heer TER LAAN omtrent de vaststelling* der jaarweddenrege-
ling. Men heeft gewacht op cijfers die thans compleet en 
verwerkt zijn. De vergadering* der Subcommissie wacht op 
het voorstel der beide Heeren. Daarna kan de Subcommissie 
binnen zeer korten tijd volledige voorstellen doen. 

> 
Den Heer VAN VEEN was het niet bekend, dat de gegevens 

reeds verwerkt zijn en hem was ook niets bekend van een 
bijeenkomst. 

De Heer D E JONGE, adjunct-secretaris der Staatscommis
sie, deelt mede, dat hij ongeveer een week geleden den Heer 
TER LAAN bericht heeft, dat de gegevens bewerkt waren. 

De VOORZITTER noodigt dan den Heer T E R LAAN uit om 
met den Heer VAN VEEN te vergaderen. 

Hij deelt voorts mede, dat de Secretaris der Staatscom
missie, de Heer F E I T H , begonnen is om vasten vorm te 
geven aan de aangenomen voorstellen, voor het eindverslag. 

Regeling van 
werkzaam

heden. 
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Hij hoopt binnenkort hierover nadere mededeelingen te kun
nen doen. 

Voorstel der 
lste Subcom

missie betreffen
de de redactie 

van artikel 192 
der Grondwet. 

De Heer TER LAAN zal heden niet den Heer VAN VEEX 
overleggen over het houden van een bijeenkomst. 

De VOORZITTER stelt dan voor, dat de Staatscommissie op
nieuw zal vergaderen op 12 November e.k., des voormiddags 
te 10 uren, indien het mogelijk zal blijken dien dag los te 
krijgen van den VOORZITTER der Tweede Kamer. 

Aldus wordt besloten. 

De Heer TYDEMAX ZOU nog in het verslag der 19de verga
dering- vermeld willen zien, dat, ware hij bij de stemming 
tegenwoordig geweest, hij bezwaar zou hebben gemaakt 
tegen de overgangsbepalingen ten aanzien van de opleiding. 

De VOORZITTER meent, dat het beter is te vermelden, dat 
de Heer TYDEMAX, toen de stemming plaats vond, de verga
dering' reeds had verlaten. 

Aldus wordt besloten. 

De VOORZIITER stelt thans aan de orde de redactie van 
art. 192 der Grondwet en deelt namens den Heer BICIION VAN 
I JSSELMONDE mede, dat, behoudens enkele door dezen in over-
weging! gegeven wijzigingen van redactie, de inhoud van het 
artikel hem bevredigt. 

De Heer D E BEAUFORT heeft eenige opmerkingen van 
ledactie, die echter ook van verder strekkenden aard zijn. 

Nu uit alinea I is weggevallen het woord ,,openbaar", 
moet mem zich rekenschap geven van de g'evolg'en daarvan. 
Een daarvan is, dat onder de nieuwe redactie ail& onderwijs 
valt, dus ook de zwemscholen, de naaischolen, doch evenzeer 
het godsdienstonderwijs. 

Een Regeering, die dit wilde, zou zich op deze zinsnede 
kunnen beroepen om het schooltoezicht ook te doen uitoefenen 
over het godsdienstonderwijs. 

Wat alinea I I betreft, de bewoordingen daarvan zijn 
eenigszins in strijd met de toelichting*. Het toezicht wordt 
door de wet geregeld. Het onderzoek naar de zedelijkheid en 
de bekwaamheid van den onderwijzer is verplichtend voor 
het algemeen vormend L.O. en M.O., maar voor het overige 
onder-wijs niet. Dat wil zeggen: er is wel toezicht, maar geen 
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onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den 
onderwijzer. 

Uit eene zinsnede in de toelichting- zou echter kunnen 
worden afgeleid, dat de bedoeling anders is. Spreker veroor
looft zich deze opmerkingen thans in het midden te brengen, 
omdat hij straks zal moeten vertrekken wegens de bijwoning" 
eener vergadering van Rapporteurs over Hoofdstuk I I I der 
StaatsbegTooting, waarvan hij voorzitter is. 

De VOORZITTER wil deze opmerkingen nader bij de betref -
fende alinea's bespre'ken. Thans is de algemeen e strekking 
aan de orde, meer bepaaldelijk de vraag-: Hoe staat de Kamer 
tegenover de voorgestelde strekking-? 

De Heer TER LAAN heeft de opdracht van zijn fractie om 
te verklaren, dat deze zich, wat het aantal harer leden betreft, 
bijna gt-luel vereenigt met de algemeene gedachten van het 
artikel en ook in het algemeen met de redactie. Voorgestelde 
wijzigingen komen van zelf ter sprake bij de leden van het« 
artikel. 

De Heei D E MEESTER deelt mede, dat de overgroote meer
derheid zijner fractie zich — behoudens enkele bedenkingen 
— kan neerleggen bij het voorstel. 

In het vertrouwen en onder het voorbehoud, dat dit artikel 
is de bekroning' van het gebouw en dat de Staatscommissie 
geen principieele veranderingen meer zal aanbrengen in het
geen reeds door het overleg* verkregen is, heeft de overgroote 
meerderheid — niet allen — dit voorstel aanvaar,!. 

De Heer D E SAVORXIX LOHMAN zegt, dat ook de Commissie
leden der rechtsche groepen met hun clubs hebben vergaderd. 
De algemeene strekking van het artikel werd wel aanvaard, 
maar men had'enkele redactiebezwaren, bepaaldelijk tegen 
het 5de lid. Niet teg-en de bedoeling daarvan, mits die dan 
ook uitdrukkelijk uitkome. De club van den Heer D E MEES
TER stelt zich blijkbaar op het standpunt, dat moet worden 
verondersteld, dat de wet in overeenstemming* zal worden 
gebracht met liet Grondwetsartikel. De rechtsche clubs den
ken zich de mogelijkheid, integendeel, van een Tweede 
Kamer die deze denkbeelden niet deelen zou en het Grond
wetsartikel ging beschouwen los van de voorstellen die de 
Staatscommissie zal doen. Dit is de reden waarom men een 
andere redactie van de 5de alinea wenscht, en dat in het 
artikel zelf het beginsel wordt uitgedrukt, waarvan de 
Commissie is uitgegaan. 
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De Heer VAN DER VOORT VAN ZIJP onderstreept het door 
den vorigen spreker gezegde. Voor ons. die de besprekingen in 
deze Commissie hebben gevolgd, is de redactie van het 5de 
punt zeer duidelijk. Wij verslaan de bedoeling. Maar in de 
rechtsehe clubs wensckte men een meer positieve redactie. 
Wil men zijn menschen achter zich hebben dan moet alinea 5 
positief de financieele gelijkstelling van openbaar en bijzon
der onderwijs uitspreken, omdat eersi dat volkomen berpredi-
ging' zal schenken in onze kring-en. Natuurlijk moet men over 
en weer iets prijs geven. Bij vergelijking met het rapport der 
Staatscommissie van 1910 en het onderhavig voorstel, blijkt 
dan ook, dat thans reeds een der wenschen van rechts: het 
vooropstellen van het bijzonder onderwijs wordt losg'elaten. 
Daarom is te meer gewenscht een positieve regeling* in de 
Grondwet, overeenstemmend met hetgeen reeds in de Com
missie is vastgesteld. 

De Heer VAN WIJNBERGEN voegt hieraan toe, dat ook in 
zijn club verschillende personen opmerkingen hebben ge
maakt in den geest van het zoo juist gesprokene. Men 
wenschte, dat uit het rapport zou blijken, dat men wèl bereid 
is zich bij verschillende dingen neer te leggen, doch zonder 
daarmede iets van zijn beginselen prijs te geven. In het alge
meen kon men met het voorstel meegaan, behoudens het 
bepaalde in alinea 5. Daartegen had men overweg-end be
zwaar. De bedoeling daarvan is natuurlijk niet zoo goed 
begrepen door de Kamerleden die g-een zitting- hebben in deze 
Commissie en daarom wenschte men hetgeen gezegd wordt 
bedoeld te zijn, dan ook duidelijk in het Grondwetsartikel 
zelf te zien uitgedrukt. 

De Heer TYDEMAN deelt mede, dat de zaak in zijn fractie, 
telegrafisch bijeeng-eroepen, in eene spoedvergadering is be
sproken. Men was niet eenstemmig-; er waren nuances; som
migen waren pessimistisch, de meesten stonden sceptisch 
tegenover de gveheele zaak. Als men dit Grondwetsartikel 
moet beschouwen als een soort fiat op hetgveen er achter ligt, 
dan zou men zich van elke bindende uitspraak willen onthou
den. Indien men niet nader en meer volledig- is ingelicht, 
welke regelingen nu ontworpen zijn, kon men zich over.het 
Grondwetsartikel moeilijk uitspreken. Men meende, dat men 
daar niet te veel aan moest hechten, ook in verband met de 
g-eschiedenis van art. 192 der Grondwet. Om te zeggen, dat 
een Grondwetsartikel geheel past op een wettelijke regeling, 
zooals in de eerste zinsnede van de toelichting geschiedt, 
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heeft betrekkelijk weinig waarde; het ' i s een ledige aanbe
veling. De leden, die zich met het ontwerpartikel konden 
vereenigen, deden dit op grond van het in alinea 4 bepaalde 
en men zag daarin de hoofdzaak: het verstrekken van Over
heidswege van voldoende openbaar onderwijs. Men meende, 
dat dit voorop gesteld moest blijven. De onderwijsverstrek-
kende zorg der gemeente werd de hoofdzaak geacht, over
eenkomstig' hetgeen daarover in de toelichting is gezegvd. Dit 
maakte het artikel aannemelijk voor de regeling1 die een 
nieuwe at ra zal inluiden. Nu stelde men evenwel de vraag: 
welke waarborgen verkregen worden om alinea 4 te maken 
tot een realiteit — en men wenschte dus volledige inlichtin
gen omtrent hetgeen wordt voorgesteld. Die inlichtingen zijn 
in de Nota niet verstrekt en daaruit volgde weder, dat de 
geheele behandeling dezer gewichtige aangelegenheid meer
dere klaarheid noodig maakt. Deze behandeling toch is een 
zeer bijzonder abnormale; men stelt een onderzoek in naar 
de meening der Kamer op eene volkomen inconstitutioneel e 
wijze. Daarom wenschte sprekers fractie volledige inlichtin
gen over de verdere voorstellen en ontwerpen der Staats
commissie. 

De zaak is nu in de openbaarheid gebracht. ,,De Tijd" en 
,,De Maasbode" hebben zich, van hun standpunt terecht, op 
deze zaak geworpen; andere organen zullen wel volgen. 
Sprekers fractie nu wenscht zich niet te binden aan eenige 
goedkeuring', alvorens alle voorstellen bekend zijn, bepaalde
lijk met het oog op waarborgen voor de naleving van het in 
alinea 4 bepaalde. Deze houding" wordt bepaald door een 
sceptische beschouwing van het denkbeeld der pacificatie. 
Men aanvaardde niet dat de schoolstrijd zou eindigen, doch 
beschouwde dit als een illusie, als het spel eener naieve ver
beelding, die men niet wenscht te volgen. 

Toch is een compromis mogelijk en daarom heeft spreker 
het oordeel zijner club gevraagd over alinea 5, dat de grond
slag is van een compromis. Welnu, men meende alinea 5 te 
kunnen volgen als men voldoende inlichtingen krijg*t. Som
migen wilden voldoende waarborgen voor de realiteit van 
alinea 4. En dan was er nog het speciale punt, dat n.1. de 
faculteit om boven de ,,normale" salarissen te gaan ui t de 
gemeentekas, niet ontzeg'd kan worden, evenmin als trouwens 
aan het bijzonder onderwijs. Het noemen van een normaal 
salaris, wat wel een minimum zal worden, in de wet, achtte 
men niet houdbaar. Anderen waren zoo zorgelijk, omdat zij 
vreesden, dat het onderwijs zoodanig onder den invloed der 
kerk zou komen, dat dit een groot gevaar zou wezen voor de 
toekomst. 

7* 
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De VOORZITTER breng-t rapport uit over het verhandelde in 
zijn eig-en fractie. Deze stelt zich in het algemeen op «li1 

standpunt, dat de groote moeilijkheid hierin schuilt, dat het 
Grondwetsartikel en de wetswijziging niet gelijktijdig kunnen 
tot stand komen. De voorstanders zoowel van openbaar als 
bijzonder onderwijs moeten afstand doen van eenige dierbare 
denkbeelden. Dit erkende men, doch daarnaast wenschte men 
den waarborg, dal op het oogenblik dat dit geschiedt het 
volksonderwijs dan ook inderdaad een stap vooruitgaat, open
baar en bijzonder onderwijs beide, door de verbeterde oplei
ding en de andere voorgestelde reg'elingen. Deze factor is zoo 
belangrijk, dat men meende dat die den doorslag- moest gveven. 

De geschetste moeilijkheid is niet te ondervangen. Men zal 
het Grondwetsartikel eerst tot stand moeten brengen en 
daarna de voorstellen der Commissie. Doet men dit niet, dan 
heeft men strijd te vreezen over de vraag of de bestaande 
Grondwet deze voorstellen toelaat. Het is dus te doen om de 
grootst mogelijke zekerheid, dat door wijziging der Grondwet 
het volksonderwijs aanstonds een stap vooruit doet. Hoe krijgt 
men die zekerheid? Zij wordt op losse schroeven gezet, door 
hetgeen enkele rechtsche leden heden hebben gezegd. 

Van links is men van meening*, dat wanneer men deze 
dingen in de Grondwet vastlegt, men dan ook krijgt de ver
beterde opleiding*, de verbeterde salarieering, de schoolgeld-
heffing' enz. Dit is niet alleen voor ons de prijs voor het 
loslaten van denkbeelden, het is de prijs dien het volksonder
wijs krijgt als men komt tot de bevrediging. 

En nu is door den Heer D E SAVORXIX LOHMA.X g-ezegd, dat 
men ter rechterzijde het Grondwetsartikel wil beschouwen los 
van de overige voorstellen. Wij daarentegen uiten het ver
trouwen, dat als bevrediging bereikt wordt, men dan als 
politieke partijen moreel gebonden is aan de voorstellen en 
dat men de daarin vervatte zaken niet een half jaar later weer 
zal laten rusten. Uit deze discussie zou spreker verwijderd 
willen zien de meening', dat het Grondwetsartikel los staat 
van al onzen arbeid aan een nieuwe wettelijke regeling. 

De Heer TYDEMAN noemde de eerste zinsnede der toelich
ting' zinledig, maar spreker merkt op, dat daarin de kern ligt 
van de opdracht der Commissie; verhoog'ing* van het peil van 
het volksonderwijs, met handhaving van het verschil in op
voedkundige richting' onder het volk — en het ontwerpen van 
een Grondwetsartikel, daarmede in overeenstemming. Wij 
hebben nu naar een derg-elijke regeling' gestreefd en nu 
moeten wij een Grondwetsartikel maken dat daarmede, met 
onze opdracht tevens, in overeenstemming is. 
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De VOORZITTER hoopt dat dit kan strekken tot verduide
lijking van het debat. 

De Heer RooDHinrZEN wil iets positiever zijn dan de VOOR-
ZITTKR. De rechterzijde moet, wil zij deze geheele zaak zien 
g-el ukken, uitdrukkelijk verklaren, dat die voor haar vastzit 
aan het Grondwetsartikel. Ook in sprekers club vroeg" men 
dienaangaande waarborgen, zekerheid. Die zekerheid lig*t 
voor spreker in het eerlijk woord van politieke mannen, die 
elkander als rechtschapen mensehen beschouwen. En nu 
betreurt spreker, dat de Heer D E SAVORNIN LOHMAN het ver
band tusschen het Grondwetsartikel en de geheele regeling 
komt opheffen. 

De Heer D E SAVORNIX LOHMAN heeft zelden zonderlinger 
voorstelling beleefd van zijn woorden. De Heer VAN W I J N 
BERGEN is duidelijker geweest dan spreker. De zaak ligt aldus, 
dat de leden der rechlsche partijen de voorstellen dezer Com
missie niet hebben gekend en daarom aandrongen op duide
lijker uitdrukking van het beginsel. Wij hebben volstrekt 
geen bezwaar tegen de ontworpen voorstellen, maar de Grond
wet moet duidelijk zijn, onafhankelijk van de voorstellen. 

Wij staan hier uit een constitutioneel oogpunt in een 
moeilijk geval. De Heer TYDEMAN en zijn club hebben dus 
gelijk. Doch onze opdracht luidt om een practisch uitvoer
baar Grondwetsartikel te ontwerpen en dus hebben wij naar 
een practisch uitvoerbaar plan gezocht en daarop het Grond
wetsartikel gebouwd. De Kamer is natuurlijk vrij om een 
betere oplossing te zoeken. Er is echter dezerzijds geen 
quaestie van losmaken van het verband; wij zijn zeer tevre
den met de voorstellen. 

De Heer T E R LAAN heeft dat met genoegen gehoord. De 
Heer D E SAVORNIN LOHMAN maakt dus het Grondwetsartikel 
niet los van de ontworpen wet. Ook in sprekers fractie heeft 
men de zaken als één geheel beschouwd. 

De Heer TYDEMAN: I S de wet er dan? 

De Heer T E R LAAN: Neen, — en als zij eenmaal voor de 
Kamer ligt. dan kan het wezen dat men, als lid, of als 
fractie, ook probeert om nog iets méér gedaan te krijg-en op 
eenig punt. Komt het tot openbare behandeling, dan moet 
ook spreker op groote bezwaren terugkomen. Maar vast moet 
bij ons staan, dat men hier het er over eens is, dat de zaken 
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zóó, als geheel, bij elkander hooren: het Grondwetsartikel 
en de voorstellen, in hun algemeene strekking. 

De Heer D E MEESTER deelt mede, dat ook in zijn club de 
constitutioiieele moeilijkheid zeer goed is gevoeld. Al wat 
spreker dus zeide is op te vatten in dezen zin, dat men zich 
zijn stem voorbehoudt. Men kan vrij algemeen medegaan 
met de bevrediging, maar de prae voor het openbaar onder
wijs wenschte men duidelijk te zien gemaakt uit den verderen 
arbeid der Commissie. Spreker heeft toen medeg-edeeld wat 
reeds in de Commissie was beslist omtrent de waarborgen, de 
o])leiding; enz. 

Natuurlijk behoudt men zich zijn stem voor; men kan de 
richting van zijn stem aangeven, maar men kan dit alleen 
doen, als niet de uitgewerkte voorstellen weder principieel 
veranderd blijken te zijn, wanneer het rapport publiek eigen
dom wordt. Daaruit blijke, dat men aan beide zijden bevre
diging wenscht. Men vertrouwt dus dat men de part et 
cVaaitre te doen heeft met fatsoenlijke menschen en dat men 
dus in de Kamer de voorstellen zal krijgen in den geest als 
door de club-voorzitters is medegedeeld. 

Spreker is niet teg*en een positieve redactie van alinea 5, 
maar wij moeten hebben het moreele bewustzijn, dat het een 
het andere bindt. 

De Heer VAN DER VOORT VAX ZIJP deelt mede, dat in zijn 
club de zaak geheel is behandeld als in de club van den 
Heer D E MEESTER en dat men zich ook daar moreel gebonden 
acht aan de voorstellen. 

De Heer TYDEMAN meent, dat men zich door goedkeuring 
van een Grondwetsartikel niet verbinden kan voor een wets
voorstel, dat daarop gebouwd zal worden. Een Grondwets
artikel is ruim. De vraag zou kunnen zijn, of het noodig* is, 
of men zelfs de geheele Grondwet noodjg heeft. Die vraag 
laat spreker rusten, maar men kan zich niet binden vóór het 
geheele openbaar debat is g'evoerd. Spreker denkt er dan ook 
niet aan zich te binden, zelfs niet als hij aan het Grondwets
artikel in deze Commissie zijn, volkomen voorloopige, in
stemming' geeft. Hij doet dat laatste alleen, omdat hij bin
nen het kader van dat artikel een regeling wenscht te maken 
die bevrediging brengt. 

De VOORZITTER maakt uit hetgeen de Heeren D E MEESTER 
en D E SAVORNIN LOHMAX hebben gezegd, de gevolgtrekking, 
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dat men links en rechts over den samenhang' der voorstellen 
dezelfde opvatting" heeft. Natuurlijk kan men zich niet bin
den. Als het Grondwetsartikel is aangenomen, komt daarna 
de wettelijke regeling. Nu meende men evenwel, dat de Heer 
D E SAVORNIN LOHMAN zich los gevoelde van de hier ontwor
pen regeling. Die opvatting was niet juist. 

De Heer VAN YEEN wenscht op te merken, dat hij het er 
niet mede eens is, dat uit het Grondwetsartikel zou moeten 
blijken van een prae voor het openbaar onderwijs anders dan 
in dien zin, dat overal de gelegenheid tot het ontvangen van 
openbaar onderwijs in het artikel zou zijn gewaarborgd. 

De Heer D E SAVOBSTN LOHMAN geeft daar niets om. De 
openbare school is er immers reeds overal. Het is hem om 
de zaak te doen. 

De Heer KETELAAR acht nog steeds de hoofdzaak het be
reiken van bevrediging, zóó dat men in afzienbaren tijd niet 
zal komen tot hervatting van den schoolstrijd en niet telkens 
nieuwe regeling zal aanvaarden zoogenaamd ,,op afbetaling". 
De schools trijd, met al zijn nadeel en voor het onderwijs, 
moet niet hervat worden. Daarom wenscht spreker dan ook 
te vragen: is het het oordeel van de Heeren van rechts, dat 
zij na het tot stand komen van dit Grondwetsartikel en de 
voorstellen der Commissie, toch weer den schoolstrijd met 
frisschen moed moeten beginnen? Zoo ja, dan is het niet de 
moeite waard om naar bevrediging* te streven. Dan komen 
we niet verder: Spreker wil geen kat in den zak koopen. 

De Heer ROODHTJYZEN spijt het, dat wij met deze discussie 
thans in een ander stadium komen. Hij gevoelt, dat zijn 
verantwoordelijkheid jegens zijn club grooter wordt, nu de 
Heer VAN VEEN terugkomt op hetgeen reeds is vastgesteld, 
nl. dat de openbare school, gelijk uit de notulen der vergade
ring van 26 Februari blijkt, een prae zou hebben in dezen 
zin, dat men het overal zou kunnen krijgen. De Heer D E 
SAVORNIN LOHMAN heeft namens de rechterzijde verklaard 
daartegen g*een bezwaar te hebben. De Heer VAN VEEN 
komt daar nu op terug. Voor sprekei's fractie zit de reden 
om mee te gaan juist in alinea 4. Het stelt spreker teleur, 
dat thans een lid der rechterzijde een ander standpunt 
inneemt. 

De repliek van den Heer D E SAVORNIN LOHMAN heeft 
spreker méér bevredigd, hoewel toch niet geheel. Men kan 

/ 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, notulen, plenair, 1915-10-22

Notulen der Staatscommissie voor het onderwijs ('s-Gravenhage 1920)



102 

zich. constitutioneel niet binden. Maar uit het rapport kan 
toch blijken, dat het Grondwetsartikel niet tot stand kan 
komen zonder de andere voorstellen. De Commissie zelve 
moet de zaak en bloc blijven bezien. Anders komen wij in een 
scheeve verhouding tegenover onze clubs. Want als men 
ziet alleen het Grondwetsartikel te zullen krijgen, loopt de 
gansche zaak ernstig" gevaar. 

De Heer VAN WIJNBERGEN achtte het misverstand wegg'e-
nomen. Hij heeft geen bezwaar teg'en eene verklaring, dat 
de Staatscommissie alles te zamen wenscht. Het Grond
wetsartikel echter moet voldoende zijn, los van de hier ge j 

voerde besprekingen, juist om een waarborg te hebben dat 
wat afgesproken is, later ook tot stand zal komen. Men wil, 
van dit Grondwetsartikel terug redeneerend, komen tot het 
uitgangspunt: de voorstellen. Dat is dus juist wat de Heer 
ROODHUYZEN ÓÓk w i l . 

Spreker had liever g'ezien, dat over een prae niet gesproken 
ware, maar de Heer D E MEESTER begxm er over. Spreker zou 
wenschen, dat men het over de feiten eens werd en dat men 
zich daarin verheugen zou. Het zou te veel g-evraagd zijn om 
beg'inselen op te geven. De Heer D E MEESTER scheen te wen
schen, dat wij zouden onderteekenen de principes, die hij 
verlangt te zien neergeleg*d in het rapport. Daartoe kunnen 
wij ons nimmer leenen. 

De VooRzriTER meent, dat als men deze stukken leest, men 
den indruk krijgt, dat er niet te veel over principes moet 
gesproken; woeden. In de toelichting tot het Grondwetsartikel 
is dan ook alleen van een feitelijken grondslag sprake. 

De Heer VAN VEEN heeft willen opkomen tegen de meening' 
van den Heer D E MEESTER, zooals deze ook door den Heer 
VAN WIJNBERGEN is verstaan. De Heer ROODHUYZEN heeft 
spreker echter geheel misverstaan. Er is g'een sprake van 
verzet bij hem tegen deze reg'eling". Wanneer men alinea 4 
wil beschouwen als een prae, dan wenscht spreker den Heeren 
geluk daarmede. 

De VOORZI'ITER verzoekt den Heeren zich te verplaatsen in 
den g'edachteng'ang' van het stuk dat vóór hen lig't, maar niet 
in den gedachten gang", waarin zij zich jaren achtereen hebben 
bewog'en. Dan kan het misverstand spoedig* uit zijn. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN wil dan ook niet over 
principes praten., want dan worden wij het niet eens. 
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Er is gevraagd of de schoolstrijd weder zou worden hervat. 
Spreker wil er dit van zeggen: Niemand kan instaan voor 
dwaasheden van predikanten, journalisten of andere men-
schen. Maar hij mag er aan herinneren, dat de wet-MACKAY, 
aan het tot stand komen waarvan hij gearbeid heeft, ook 
werkelijk jarenlang tot pacificatie* heeft geleid. De strijd is 
weder ontstaan over de behoefte aan meer geld. Maar de 
beginselen die wij nu bezig* zijn uit te werken, zijn die van 
1889. Wanneer de financieele redenen ophouden, zal op poli
tiek terrein de strijd ophouden. Strijd wordt niet kunstmatig 
in het leven geroepen. Neemt men de bezwaren weg, dan 
zou spreker ei' met zijn hoofd voor durven instaan, dat er 
geen strijd meer zal wezen. 

De Heer D E MEESTER wil het door hem gesprokene ver
duidelijken. De part et (Vcrutre moeten wij afstand doen van 
wat wij het liefst willen; andei's komt er geen bevrediging. 
De Liberale Unie wil dus de financieele gelijkstelling van 
beide takken van het onderwijs, doch daartegenover wenscht 
men den prae voor het openbaar onderwijs, neergelegd in 
alinea 4, gewaarborgd te zien. Dan wil men dus niet wat 
de heer VAN VEEN schijnt te willen: bijzonder onderwijs 
regel, openbaar onderwijs uitzondeling. Als dat nu maar 
duidelijk is, dan kan men tot bevrediging" komen. 

De Heer TEH. LAAN ZOU gaarne nog' den Heer TYDEMAN 
antwoorden. Hier hebben wij een Grondwetsartikel en daar
naast ligt de uitwea-king" in een voorstel. Het Grondwetsartikel 
is, volgens onze opvatting, de sluitsteen. Als dit artikel vóór 
de Kamer ligt, met een voorstel daarnaast, dan zijn die niet 
te scheiden. Dan zijn ze één. Men is als goede mannen ge
bonden dan ook zijn slem daaraan te g*even. Als we het eens 
zijn ovt r alle hoofdpunten, dan lig't het in de rede, dat naar 
onze opvatting een andere regeling" niet beter is. En dat er 
dan ook geen schoolstrijd meer mogelijk kan zijn. Ware dat 
niet zoo, dan zou hij niet verder Avillen gaan. Veel liever 
dan vechten, wil hij echter verheffing van. het geheel e volks
onderwijs. Als wij dan ook op deze wijze verder werken, dan 
zal liet wel gaan. 

Ook sprekers fractie is er voor alinea 5 meer positief te 
redigeeren. . 

De Heer TYDEMAX kan zich door de interpretatie van den 
Heer TER LAAN allerminst gebonden achten aan eenige ge
dragslijn die hij te volgen zou hebben door zijn lidmaatschap 
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van deze Commissie. Het gepraat over een prae haalt de 
menschen uit elkander. Men moet de feiten vaststellen en het 
daarover eens worden. Daarom acht spreker 's Heeren KETE
LAAR's vraag* naar eene verklaring' van de rechterzijde over 
een hervatting" van den schoolstrijd, met frisschen moed nog" 
wel, nu verkeerd. Want de Heer D E SAVORNIN LOIIMAN kan 
alleen voor zichzelf instaan. Wij onderstellen allen eerlijke 
en fatsoenlijke menschen te zijn, maaar wie kan zeggen wat 
er gebeuren zal tusschen de vaststelling" van het Grondwets
artikel en de wet die zal moeten volgen? Men heeft zelfs geen 
waarborg", dat er heeleimaal begonnen zal worden met een 
wijziging" van de wet op het L. O. Hoeveel wetten zijn er 
nog' niet tot stand gekomen, die door de Grondwet, na de 
laatste herziening', worden gevorderd. Zoo kan het ook nu 
zijn. Na de Grondwetsherziening' zijn er weer andere fatsoen
lijke menschen. 

Spieker gelooft niet, dat de schoolstrijd zal ophouden. Wel 
zal een belangrijk punt voor hem zijn welke g'eest er heerscht, 
als dit Grondwetsartikel vóór ons ligt. Men moet weten of 
men een redelijke bevrediging* — geen eindbeslissing* — zal 
krijgen. Waarom spreker gelooft, dat de schoolstrijd niet 
zal eindigen? Spreker zal daar nu niet op ingaan, maar zijns 
inziens zal er strijd blijven. 

De Heer D E SAVORNTN LüHMAN: Niet politiek ! 

De Heer TYDEMAN: Men zal de politiek overbrengen naar de 
gemeenteraden. Men zal de menschen scheiden in vóór- en 
teg'enstanders van het openbaar onderwijs. In dit opzicht is 
hij geenszins gerust. 

Als hij meende, dat hier geen voldoende waarborgen werden 
verkregen voor de realiteit van alinea 4, dan zou hij zijn stem 
aan dit voorstel moeten weigeren. 

Op voorstel van den VOORZITTER worden thans de beschou
wingen over de algenieene strekking van het voorstel gesloten. 

De Heer D E BEAUFORT heeft de verg-adering verlaten. 

Alinea 1- De VOORZITTER, alinea 1 aan de orde stellend, herinnert aan 
het straks door den Heer D E BEAUFORT geopperde bezwaar. 

De Heer TYDEMAN begrijpt niet, hoe de Heer D E BEAUFORT 
aan dat bezwaar tegemoet wil komen. 
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De Heer D E SAVORNFN LOHMAN zegt, dat de Heer D E BEAU
FORT in overweging' gaf de g'eheele alinea te schrappen. De 
rest geeft voldoende aan wat men bedoelt. Het is eigenlijk 
bespiegeling1. Vast staat z. i. dat het godsdienstonderwijs er 
niet onder moet vallen. 

De Heei' T E R LAAN meent, dat een artikel waard is wat de 
historie er van gemaakt heeft. Gedurende meer dan een halve 
eeuw heeft de Overheid zich nooit met het godsdienstonder
wijs bemoeid op de openbare school; er werd alleen gezorgd, 
dat niemands gevoelens ten aanzien van den godsdienst 
gekrenkt werden. En dit wordt hoe langer hoe meer als een e 
der grootste deugden der openbare lagere school erkend. 

De VOORZITTER is van oordeel, dat bet wegnemen eener 
dergelijke bepaling eenig^e beteekenis krijgt., waar vroegere 
Staatscommissiën de formule behielden. Het weglaten zou 
verwondering wekken in den Lande, ondanks hetgeen in de 
volg'ende alinea's staat. Laat men er liever niet aan roeren. 
Practisch is het bezwaar uitermate g'ering. Stelt iemand de 
schrapping* voor? 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN doet het voorstel, wijl hij 
meent dat de Heer D E BEAUFORT daartoe het voornemen heeft 
gehad. 

Het voorstel wordt verworpen met 8 tegen 1 stem. 

Vóór heeft gestemd de Heer D E MEESTER. 

ïeg'en hebben gestemd de Heeren: T E R LAAN, KETELAAR, 
TYDEMAN, D E SAYCRNIN LOHMAN. VAN DER VOORT VAN ZI JP , 
AAN VEEN, VAN WIJNBERGEN en de VOORZITTER. 

Afwezig bij de stemming waren de Heeren: D E BEAUFORT 
en ROODHU.YZEN. 

Alinea 1 wordt vastgesteld. 

Bij alinea 2 deelt de VOORZITTER mede, dat de Heer Alinea 2 
BICIION VAN I JSSELMONDE in overweging- gaf de zinsnede aldus 
te amendeeren, dat 'gelezen wordt achter ,,bovendien": 
,,— voor zooveel betreft het algemeen vormend lager- en 
middelbaar onderwijs — " 

en achter; 
,,alles volgens bepalingen door de wet te stellen''. 
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De Heer D E SAVORXIX LOHMAX meent, dat het van meer 
belang is of de wetgever ook bevoegd is toezicht te houden 
op de bekwaamheid en de zedelijkheid der onderwijzers bij 
het vakonderricht; zooals de bepaling nu luidt, is zij een 
beperking van het vrije onderwijs, eene beperking die op haar 
beurt weer beperkt is door de uitzondering van liet hooger 
onderwijs. Volgt nu niet uit de algemeene bepaling in 
alinea 1 wel niet de verplichting, maar toch de bevoegdheid 
der Overheid ten aanzien van het vakonderwijs? 

Den VOORZITTER scheen het niet twijfelachtig* wat de be
doeling- is, gezien de practijk ten aanzien der gymnasia, die 
toch ook tot het voorbereidend hooger onderwijs worden 
gerekend. Hebben wij nu het recht dergelijke bepalingen op 
te nemen voor de bijzondere gymnasia? Bij de gymnasia is 
de zaak gebonden aan de voorwaarden. In de bestaande wet 
zelve is de regeling* niet duidelijk. 

De Heer TYDF.MAX zegt dat 's Heeren D E BEAUFORT'S be
doeling* deze is, dat krachtens de voorgestelde zinsnede de 
wetg*ever ook bevoeg*d zou zijn voor ander onderwijs eischen 
te stellen. Hij acht het gewenscht de foraiuleering te ver
duidelijken. 

De VOORZITTER meent, dat de antecedenten van het hooger 
oiulerwijs, de opvatting* van den Heer D E BEAUFORT wetti
gen. De wet stelt eischen voor de aanwijzing der bijzondere 
gymnasia. Wat dus onder de werking van de bestaande wet 
geschiedde voor de gymnasia, zon ook moeten geschieden 
voor niet-g*esubsidieerde vakscholen. 

De Heer TER LAAN: Er zijn vakken op de ambachtscholen 
waarvoor geen bevoegdheid bestaat. Men zou in het artikel 
inrichtingen van hooger onderwijs kunnen uitsluiten. 

De Heer D E SAVORXIX LOIIMAX: In 1848 heeft men bedoeld 
om het hooger onderwijs uit te sluiten. .Toen kon men zich 
niet beroepen op alinea 1, want daar werd het ,,openbaar" 
onderwijs genoemd. Uit wat hier staat kan men de bevoegd
heid wel afleiden, maar dat is bedenkelijk met het oog op het 
vakonderwijs. 

De VOORZITTER: De wet rangschikt het vakonderwijs onder 
het middelbaar onderwijs, maar de practijk is, dat men geen 
eischen stelt, bijv. niet aan een schooltje voor één bepaald 
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ambacht, kleemiaken of zoo iets. Men volgt dan den Grond-
wettelijken plicht niet op. In de practijk moet men dit onder
wijs vrij stellen, maar men moet de wettelijke bevoegdheid 
zijns inziens behouden. 

De Heer TYDEMAX ZOU ten aanzien van alle andere takken 
van onderwijs, de wet willen laten beslissen of er een onder
zoek naar bekwaamheid en zedelijkheid der leerkrachten zal 
zijn. Ook wat het hooger onderwijs betreft zou hij de zaak 
aan de wet willen overlaten. 

De Heer D E SAVORXIX LOHMAN: Dat stuit af op het uit
drukkelijk verzet der Katholieken. 

De Heer TYDEMAX: Dat wil men dus uitsluiten? 

De VOORZITTER: Het slaat voornamelijk op de seminaria. 

De Heer D E SAVORNIX LOHMAN vraagt of er veel mee ver
loren is om er niets van te zeggen. Vooral dat andere onder
wijs behoeft men het onderzoek naar de bekwaamheid der 
ónderwijzers niet te bevorderen. De „zedelijkheid" is toch 
maar een phrase; de burgemeester geeft aan iedereen het 
certificaat af. Een verplichting wil men geen van allen. Als 
het vakonderwijs geld krijgt, heeft de Overheid het recht 
om voorwaarden te stellen, als bij de gymnasia. Een alge
meen e bepaling zou vele haken en oogen hebben. Bij een 
wet op het vakonderwijs kan men eischen stellen. Daar kan 
niemand iets tegen hebben, die een subsidie aanvaardt. 

De VOORZITTER meent, dat uitdrukkelijk moet uitkomen, 
dat de wetgever vrij is om voor het vakonderwijs de eischen 
te stellen die hij wenscht. Nu meent de Heer D E BEAE^EORT, 
dat die bevoegdheid er niet is, als men het vakonderwijs weg 
lam. Maar er zijn reeds tal van scholen, — de BERLITZ-SCIIO-
len bijv. — met onbevoegde leerkrachten. De vraag is, hoe 
men voor het vakonderwijs de bevoegdheid kan stipuleeren. 

De Heer D E SAVORXIX LOIIMAX zegt, dat in de practijk de 
zaak wel loopt. Hij is commissaris eener bijzondere handels-
school. Deze moet zich vanzelf richten naar de eischen waar
uit het verleenen van bepaalde bevoeg'dheden, het afgeven 
van diploma's bijv., volgt. Door het verleenen van bevoegd
heden en van subsidies heeft men het vorderen van toezicht 
voldoende in de hand. 
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De Heer VAN WIJNBERGEN vereenigt zich hiermede. 

De Heer D E MEESTER zou een alinea willen toevoegen, hou
dende dat de wet ten aanzien van ander L.O. en M.O. regelen 
kan stellen. Een bevoegdheid dus, geen regelen. 

De Heer D E SAVORNIX LOHMAN: Dat geeft een beperking-
van de bestaande vrijheid van het bijzonder vakonderwijs. 
En het bijzonder H.O. is nu reeds vrij. 

De VOORZITTER merkt op, dat de quaestie terugkomt bij de 
regeling van het vakonderwijs in het algemeen. Hij geeft in 
overweging geen aanvulling op te nemen, waarmede de ver
gadering zich vereenigt. Alleen wordt, op voorstel van den 
Heer D E MEESTER, de uitdrukking „voor wat" vervangen 
door de woorden: ,,voor zoover". 

De Heer D E MEESTER vereenigt zich persoonlijk met de 
volgorde der zinsnede. Maar in zijn club wenschten sommigen 
een andere volgorde. Hij meent dat de eerste twee alinea's 
het algemeene raken. 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN heeft geen praeferentie 
van volgorde. 

De Heer TYDEMAN meent, dat de vrijheid om onderwijs te 
mogen geven voorop moet staan, en dat daarna eerst moet 
volg-en wat uitsluitend op een van de takken van het onder
wijs betrekking heeft. 

En ook de VOORZITTER meent, dat men wel doet eerst te 
spreken van de regeeringszorg', daarna van de volkszorg. Hij 
geeft in overweging de volgorde niet te wijzigen, waarmede 
de Commissie zich vereenigt. 

De vraag is thans of de redactie nog verder gewijzigd moet 
worden en of men nog iets er in moet brengen over de be
voegdheid tot onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijk
heid van onderwijzers bij andere takken van onderwijs dan 
L.O. en M.O. 

Het voorschrift staat in de Grondwet, maar niemand houdt 
zich er aan. Het behoud van het bestaande komt den VOOR
ZITTER het meest geweiischt voor. Bij het H. O. heeft men 
zich niet bemoeid met de seminaria, maar als men van de 
Overheid eenig recht of een subsidie vraagt, dan is men er 
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bij. Bij bet vakonderwijs zou, als de bevoegdheid van den 
wetgever twijfelachtig* is, op dezelfde wijze worden gehan
deld. In de practijk valt maar een enkele school er buiten 
en die kan men ook in de toekomst vrij laten. 

Alinea 2 wordt g*oedg*ekeurd. 

De VOORZITTER, deelt mede, dat de Heer BICHON VAN Alinea 3. 
IJSSELMONDE in overweging geeft te lezen: 

,,De wet regelt het openbaar onderwijs met eerbiediging* 
van ieders godsdienstige begrippen." 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN zegt, dat dit eigenlijk de 
uitdrukking* is van wat men in 1848 bedoelde, nl. dat men 
het onderwijs zóó zou regelen, dat ieders gezindheid werd 
geëerbiedigd. Men heeft een regeling willen invoeren, geen 
bepaalde soort van onderwijs. De teg*enwoordig*e redactie is 
dubbelzinnig. Die van den Heer BICHON VAN IJSSELMONDE 
neemt dat weg. 

De Heer TER LAAN ziet in de omzetting der zinsneden geen 
verandering van beteekenis. In sprekei's fractie is evenwel 
de opmerking* gemaakt, dat de gevolgtrekking mogelijk is, 
dat men alleen de godsdienstig*e begrippen der ouders moest 
ontzien, terwijl men vond, dat de openbare school de veel 
g*rootere deugd heeft, dat daar ook de staatkundige en maat
schappelijke begrippen worden ontzien. Men wenschte dus 
in de toelichting* te zien uitgedrukt, dat het karakter van 
het openbaar onderwijs zou worden behouden en de kinderen 
niet lastig gevallen omdat hun ouders bijv. republikeinen 
of socialisten zijn. Een deel der fractie wenschte ook in het 
artikel zelf aan de alinea toegevoegd te zien: ,,en van zijn 
overtuiging op staatkundig en maatschappelijk gebied". 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN meent, dat wanneer men 
dit in een wet zet, er vele moeilijkheden uit kunnen voort
vloeien. Het is al moeilijk om te zeggen wat godsdienstig is, 
of niet. Hij herinnert in dit verband aan de Katholieke 
bezwaren teg*en sommig*e historieboekjes van protestantsche 
schrijvers. Voert men dit door op maatschappelijk gebied, 
dan wordt het nog* moeilijker. Hij zag in Zwitserland 
anarchistische schoolboekjes, waarin de patroons als de uit
buiters werden voorgesteld, boekjes die indruischen tegen de 
moraal van de groote meerderheid der inwoners. Toch kan 
men niet zeggen, dat er in het geheel geen moraal in is. Hij 
meent, dat men er tegen waken moet om te ver te gaan. 
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De Heer TYDEMAN heeft de clausule, die in debat is, steeds 
beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Beperking* is onvol
komenheid. Het onderwijs moet zooveel mogelijk in overeen
stemming- zijn met de behoefte der opvoeding. Spreker zou 
veel meer wenschen een onderwijs met een godsdienstig 
element er in, maar in elk geval breide men de bestaande 
beperking- niet uit. Men make den kring ruimer, maar 
krimpe dien niet in. Als men de beperking" van den Heer 
TER LAAN opneemt, beperkt men den kring van het onderwijs 
ten aanzien van kennis die iedereen noodig heeft. Men moet 
veel overlaten aan de menschen, onderwijzers en ouders. 

In ons land is een clausule over de godsdienstige begrip
pen noodig", in andere landen niet, wijl men daar niet die 
groote gevoeligheid en splitsing heeft. In Amerika heeft men 
in één straat tien kerken van verschillende gezindten. De be
zoekers kennen het verschil niet. Dat laten zij aan de voor
gangers over. In Amerika zal er dus een dergelijke bepaling-, 
als hier voorgesteld, niet zijn. (De "VOORZITTER: Ook in 
Noorwegen niet.) Men moet dus de beperking- niet uitbrei
den. Spreker herinnert aan de bekende persiflage, dat een 
reiziger, die ons land bezoekt, het onderwijs beperkt vindt 
tot lezen en schrijven, en rekenen. 

De Heer D E MEESTER wil aan de zinsnede niet tornen, 
omdat zij historische beteekenis heeft. En de VOORZITTER is 
het daarmede eens. Men heeft het onderwijs ontdaan van 
zeer waardevolle elementen: den godsdienst en de godsdien-
stig-e moraal. Men had dit laatste kunnen behouden; men 
komt er meer en meer op terug*. Met de formule-TER LAAN 
zal men te angstig worden en het onderwijs zou daaronder 
lijden. Wanneer men bijv. na dezen oorlog chauvinistische 
stroomingen krijgt in het openbaar onderwijs, dan wordt de 
schoolstichting* vergemakkelijkt voor wie zich daaraan stoot. 
Men zal dan krijgen humanistische, pacifistische scholen. 
Doch men prikkelt tot die oprichting door de beperking van 
den Heer TER LAAN, die leidt tot een wetsartikel, dat den 
onderwijzer bepaalde voorschriften geeft. Dat leidt tot 
schade voor het openbaar onderwijs. Dat is sprekers bezwaar 
tegen de aanvulling*, ook van de toelichting. 

De Heer TER LAAN kent de historie der zaak, maar is het 
eens met de meerderheid zijner fractie. Hij heeft echter uit 
zichzelf niet eens de vraag* gesteld of met de formule ook 
bedoeld wordt eerbiediging van ongodsdienstige begrippen. 
Er wordt op de openbare school niet g*espot met de ongeloo-
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vigen. Boekjes als de Heer D E SAVORNTN LOHMAN bedoelt, 
zou men juist volgens sprekers voorstel moeten verbieden. 
(De Heer D E SAVORNTN LOHMAN: Neen, men zou die moeten 
ontzien !) 

Spreker stelt de vraag, of men zicb een openbare school 
kan denken waar de patroons als uitzuigers zouden worden 
voorgesteld. Ook is er g-een sprake van dat zijn beperking 
zou leiden tot uitsluiting van moraal en humaniteit. Over 
staatkundige en maatschappelijke opvattingen maken alleen 
groote menschen het elkander lastig; natuurlijk hoort men 
daarvan op de school niet. Als de openbare school goed is, 
spot ze niet met socialisten of republikeinen. Maar het ge
beurt al eens, zij het ook minder dan op de bijzondere school. 
Ook is het niet juist, dat zijn denkbeeld zou prikkelen tot 
schoolstichting. Het is juist een middel om de menschen, 
die hij bedoelt, speciaal de socialisten, op de openbare school 
te houden. 

Persoonlijk is spreker voor het behoud- van de zinsnede, 
omdat hij vertrouwen stelt in de ontwikkeling* der openbare 
school. Beantwoordt zij aan dat vertrouwen niet, dan gaan 
in het uiterste geval ook de socialisten zelf scholen oprich
ten. Spreker wil dat liever niet, maar het is een uitweg*. 

Spreker zal geen voorstel doen. Hij zag echter g*aarne in 
de toelichting* vermeld, dat men het bestaande karakter der 
openbare school in dit opzicht wenscht behouden te zien. 

De VOORZITTER wijst/op de toelichting. Misschien is daar 
een zinnetje aan toe te voeg*en dat niemand aanstoot geeft. 

De Heer ROODHUYZEN heeft bezwaren tegen aanvulling 
der toelichting. Er is in de openbare school niets veranderd. 
In het volksleven is alleen veranderd, dat wat vroeger geen 
aanstoot gaf — het zingen van nationale liederen bijv. — 
thans in strijd geacht wordt met de neutraliteit. Met wat 
de Heer TER LAAN bepleitte zou men het stelsel gaan hul
digen der absolute neutraliteit en men heeft juist beslist 
die niet te willen. Er is niets veranderd. De Heer TER LAAN, 
die een onderwijsman is, acht de zaak zelf niet van veel be
lang. Spreker moet zich dus verzetten tegen een poging om 
de toelichting nog aan te vullen met iets waarvan hij een 
beslist tegenstander is. 

De VOORZITTER acht het duidelijk, dat waar niemand een 
wijziging heeft verdedigd, de zaak is beslist. De toelichting 
moet daarmede overeenstemmen. De openbare school zal zich 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, notulen, plenair, 1915-10-22

Notulen der Staatscommissie voor het onderwijs ('s-Gravenhage 1920)



112 

gaan wijzig-en en nu is de vraag of men in de toelichting 
kan zeggen, dat de onderwijzers rekening moeten houden 
met de bevattelijkheid der kinderen. Dat is nog te bezien. 

De Heer TYDEMAN vereenigt zich met de opvatting van 
den Heer IIOODHTJYZEN. 

De Heer ROODHUYZEN geeft thans den wensch te kennen, 
dat de Commissie omtrent dit punt uitdrukkelijk eene be
slissing' zal nemen, waartegenover de VOORZITTER opmerkt, 
dat beslist is dat er géén wijziging wordt aangebracht. Een 
andere quaestie is, of men in de toelichting nog een tusschen-
zinnetje zal voegen over het opvoedend karakter der open
bare school. 

De Heer TER LAAN acht in de toelichting een aanvulling 
gewenscht ten aanzien van de eerbiediging van ieders gods
dienstige beg-rippen. Niet met aarzeling" heeft spreker de 
absolute neutraliteit verdedigd, maar hij heeft er geen voor
stel van gemaakt, wijl hij met de voorgestelde uitdrukking 
tevreden is. Als de openbare school goed wil zijn, moet zij 
ook op maatschappelijk en staatkundig terrein neutraal zijn. 

De VOORZITTER constateert dus, dat de Heer T E R LAAN 
tevreden is met de toelichting op pagina 2 bovenaan. Men 
zou daar kunnen lezen: ,,en waarbij, als tot dusver het geval 
was, zijne godsdienstige begrippen worden geéerbiedig'd". 

Er is wel niemand die meent dat dit niet het geval is. 

De Heer D E SAVORNIX LOHMAN: Het komt voor bij het 
M. O. en op de gymnasia, maar wij beklagen ons er niet over. 

De VOORZITTER: Hier is enkel sprake van het L. O. 

Alinea 3 wordt goedgekeurd. 

Alinea 4. • Bij alinea 4 deelt de VOORZITTER mede, dat de Heer Bicnox 
VAN IJSSELMONDE ook bij deze zinsnede den bedrijvenden 
vorm in overweging" geeft. 

De Heer D E SAVORNIX LOHMAN meent, dat, nu de formule 
veranderd is, men daarvan in de toelichting" rekenschap moet 
geven. De bedoeling is dat men gemeenten gezamenlijk kan 
verplichten een school op te richten. 
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De VOORZITTER geeft in overweging1 de toelichting in den 
geest van den Heer D E SAVORXIN LOHMAN uit te breiden door 
de bijvoeging, dat de gemeenten ook ,,op andere wijze" in 
de behoefte van openbaar onderwijs kunnen voorzien. 

De Heer ROODHUYZEN: Wij hebben dit in de club uitgelegd. 
De bekende joodsche slager in een geheel katholieke gemeente 
is daarbij weder op de proppen gekomen. Het kind van een 
dergelijk man zou elders onderwijs kunnen krijgen en de 
Overheid zou het kostgeld moeten betalen. 

De Heer TYDEMAN is het daarmede eens mits de kosten niet 
door de gemeente worden gedragen, omdat zulk een kind dan 
zou bekend staan als ,,het dure kind". Hij kent het geval van 
een onderwijzer, die in de school niet stookte uit vrees voor 
verhooging van den hoofdelij ken omslag. 

De Heer VAN WIJNBERGEN ZOU in de toelichting* willen 
vermeld zien, — ten einde verkeerde gevolgtrekkingen te 
voorkomen — dat duidelijk de Grondwet alleen omtrent het 
openbaar onderwijs kan bepalen, dat er overal voldoende ge
legenheid is het te ontvangen, terwijl zij, wat bijzonder 
onderwijs betreft, alleen financieele gelijkstelling kan waar
borgen. Hij wenscht het verder aan de particulieren overge
laten, te beslissen, of dat onderwijs er werkelijk zal zijn. 

Alinea 4 wordt vastgesteld. 

Aan de orde is alinea 5. 

De Heer TER LAAN deelt mede, dat zijn fractie gaarne had 
gezien, dat in de bewoordingen der zinsnede de verzoening 
was tot uitdrukking gekomen: de gelijkstelling* van openbaar 
en bijzonder onderwijs. Men merkte algemeen op, dat dan ook 
de materieele voorwaarden gelijk moesten zijn en g'af in over
weging om tusschen: „voorwaarden" — en ,,voldoet" in te 
voegen: „gelijkwaardig aan die voor het openbaar onderwijs". 

Keu verduidelijking ware het voorts, te lezen: 
..worde zoodanig' geregeld, dat noch de bevrediging van de 

behoefte aan, noch de vrije keuze" enz. 
Op dit laatste stoiid men echter niet beslist. 

De Heer D E SAVORXIN LOHMAN zal de critiek geven, aan 
deze zijde gemaakt. Zij is, ten eerste, dat alinea 5 een nega
tieve bepaling inhoudt, geen besliste gelijkstelling. De zin-

8* 
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snede kent alleen toe een recht van vrije keuze tusschen 
openbaar en bijzonder onderwijs, onverschillig" van welke 
richting', wat niet de bedoeling is. De gelij kg'erechtigheid 
betreft voorts alleen liet L. O., niet het M. O. en het H. O., 
wat ook behoorde uit te komen. Gewenscht is dus een wijzi
ging- der redactie in dezen zin, dat achter ,,voldoet" gelezen 
wordt: 

,,geschiedt, uit de openbare kassen op gelijken voet als zulks 
geschiedt voor het openbaar lag'er ondeiwijs", enz. 

Deze redactie is ontleend aan het rapport der Staatscom
missie van 1910, die daartegen geen bezwaar opperde. 

Over een bijvoeging ten aanzien van de voorwaarden is 
niet gesproken. Daar is trouwens wel wat teg'en te zeggen. 
De wetgever zal de gelijkwaardigheid moeten uitmaken, daar 
de voorwaarden bij de wet moeten g'esteld worden. 

De Heer TYDEMAX wil zeggen, dat men niet in de Grondwet 
streven moet naar eene volkomen gelijkstelling van de open
bare en de bijzondere school. Dit kan niet; het is in strijd 
met den geheelen opzet van de zaak. In 1913 sprak de Kegee-
ring over de subsidieering- en men zocht de bevrediging in 
het uitbreiden daarvan tot de 100 percent of ten naastenbij. 
Toen is men gekomen op de financieele gelijkstelling. Dat is 
de tweede phase en op die basis is de Commissie ingesteld. 
Men moet nu niet verder gaan, tot de absolute gelijkstelling'. 

Spreker vond de voorliggende redactie een gelukkige oplos
sing, omdat zij de grieven der rechterzijde opheft. Zij treedt 
die grieven vierkant tegemoet. Een andere fomiuleering* zal 
de zaak niet verbeteren maar verslechteren. Het geldt hier 
een Grondwetsartikel. Hoe concreter men het maakt, hoe 
slechter het is. Men kan toch ook andere modi hebben dan 
betaling" uit de openbare kassen. 

De Heer D E MEESTER deelt mede, dat men in zijn groep 
g*een bezwaar had teg'en deze alinea. Men achtte het evenwel 
wenschelijk'om te spreken van „gelijksoortige" openbare en 
bijzondere scholen. Men stelde het geval dat in een gemeente 
uitgebreid lag'er onderwijs wordt g'eg-even, dat iets duurder is 
dan het gewone. Dan moeten de voorstanders van het bijzon
der onderwijs, zoolang er nog' geene bijzondere school voor 
uitgebreid lag*er onderwijs is, de vergelijking maken met de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs. En hetzelfde 
behoort het g'eval te zijn. indien omgekeerd er in eene ge
meente alleen eene openbare school voor gewoon lager onder-
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wijs is en daarnaast bijzondere scholen voor gewoon en voor 
uitgebreid lager onderwijs. 

De Heer VAN WIJNBEIUJKN is het onderscheid niet duidelijk 
fcusschen gelijkstelling* en absolute gelijkstelling*. Als men 
subsidieert tot 100 pet. is er gelijkstelling*. De Nota is op dit 
punt zeer duidelijk en positief'. Daarin wordt gezegd (pagina 
2 der Nota, bovenaan)', dat de kosten van de bijzondere 
scholen op gelijken voet als de openbare scholen voor reke
ning komen van de Overheidskassen. Die positieve uitdruk
king wenschte men ook in het Grondwetsartikel. 

De VOORZITTER heeft tot nu toe gvemeend, dat het voorge
stelde het beste was. Andere redacties hebben het bezwaar dat 
ze een zeker verleden hebben. Het werk van de Staatscom
missie van 1910 is bestreden bij de verkiezingen van 1913. 
Hoe meer men komt tot een geheel nieuwe formuleering, des 
te meer kans is er op vrede en vermijding van geschillen. De 
quaestie van den ,,g*elijken voet" is in de Nota uiteengezet. 
Die ,,gelijke voet" is er dan ook. Maar laat ons niet uit het 
oog verliezen al hetgeen over die uitdrukking" geschreven is. 
Zij heeft een historie. 

In vrijzinnige en socialistische kringen heeft men steeds 
gevoeld, dat een Christelijk arbeider die schoolgeld moest 
betalen terwijl de openbare school kosteloos ,was, in zijn 
conscientie werd gehinderd. Men wil nu dat doen ophouden ; 
de volkomen vrije keuze laten. Daarvoor is een geldelijke 
voorziening noodig. Als nu de eene school in eene gemeente 
niet duurder is dan een andere, dan wordt daarmede het 
Grondwetsartikel niet aangevallen. Men wil de conscientie-
vrijheid beschermen. En nu heeft men twee positieve bepa
lingen, die van alinea4 in de eerste plaats. Bij de uitwerking 
van het positief beginsel zullen er intusschen leemten blijven. 
Nu zetten we in alinea 5 ook een positief beginsel. Het is een 
directief voor den weifcgteveF. Daarmede volsta men dan ook. 
Naast dit artikel heeft men nog iets meer dan een toelichting. 
Als het g-eheel onzer vooi-stellen bekend is, zullen de voor
standers van het bijzonder onderwijs er ook anders tegenover 
staan. Men zal in de regeling' voldoende waarborgen'van 
vrijheid vinden. Men verandere de zinsnede dus niet. 

Iets anders is wat de Heer D E SAVORNUN LOIIMAX wenscht, 
daaraan ware te gemoet te komen door een bijvoeging als 
deze: 

,,De wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het middel-

V 
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baar onderwijs en bet voorbereidend hoogei onderwijs bi jdra
gen door de Overheid kunnen worden ve r leend . " 

Daarover kan men eens denken. Maai verder zon spreker 
n ie t willen gaan, nu ge-bleken is, da.1 de linkerzijde wil mede
werken aan opheffing van den conscientiedwang*. 

D e Heer ROODHTJYZEH merkt op, dat enkele organen dei 
rechterzijd'e reeds hun instemming- met deze bepal ing hebben 
te kennen gegeven. 

De Hee r D E KAVORXIN LOHMAN vindt redactiewijziging 
niet een onbeduidende zaak, doch hij acht de voorgestelde 
redactie niet g< heel ju is t . Zij geeft wel de gedachte weer die 
ons bezield heeft, maa r de wetgever heeft een bepaalde aan
du id ing noodig*. Leest men wat er werkelijk staat , wat zal 
dan gebeuren als de openbare school overal kosteloos mocht 
worden? Dan belet ten financieele omstandigheden de vrije 
keuze niet langer . H e t gaat trouwens niet om de keuze van 
een pei'soou, maai- om de keuze tusschen twee stelsels. In de 
Commissie van 1910 liep het verschil over de quaestie van 
praeferen t ie ; den vóórrang van de bijzondere school. Maar 
over de behande l ing .„op geli jken v o e t " was men het eens. 
De geheele i n l i c h t i n g van het bijzondere onderwijs moet vol
doen aan de gestelde eisenen, maa r de voorziening moet ge
schieden op gelijken voet. D i t bedoelt hetzelfde, maa r is veel 
kernacht iger . E r s taat nu niet het pr incipe zelf; da t staat in 
de nota bij de toe l i ch t ing : maa r er staal alleen het effect 
van de regel ing, wat l iever in de toel icht ing moest s taan . 

De Hee r T E R LAAN gevoelt h e t bezwaar van den VOOR
ZITTER tegen de historische bet eekenis van de u i t d rukk ing 
„op geli jken voe t " . Maar geldt da t ook van „ g e l i j k w a a r d i g " ? 
Men zeide: da t is n ie t „ g e l i j k " - en het kan ook n ie t gelijk 
zijn. He t kan slechts voor zooveel noodig en mogelijk. H e t 
is noodig wat bijv. het aanta l leerlingen betreft. Maar er zit 
méér aan vast . Als de bijzondere « h o o i 100 pet . kri jgt , moet 
het daarmede ook u i t zijn. Blijft het mogelijk dat dan par t i 
culieren nogw bijdragen geven? Dat mag niet. want dan krijgt 
men geen verzoening. Als men eenmaal evenredig schoolgeld 
heeft, zullen alleen rijke mensehen nog de nioeielijkheid van 
keuze hebben. Voor de onvermogenden bes taa t die dan niet 
meer, w a n t die kr i jgen het onderwijs g ra t i s . L a a t men dus 
allen twijfel u i t s lu i ten . 

De Heer VAN "VVIJNBI.RI.I.V heeft met eenige verwonder ing 
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gehoord, dat men bezwaar maakt tegen de uitdrukking „op 
gelijken voet",xomdat die vroeger, speciaal door dr. EXYPER, 
reeds is gebiiiikt. Hij wist niet, dat er strijd over geweest 
is, maar beriep zich dan ook op de bewoordingen der Nota. 
Wil men een andere uitdrukking", het is hem goed. Men 
zegge: ,,naar denzelfden maatstaf", mits de gelijkstelling 
maar positief zij. Er zit in liet artikel dit, dat men alleen 
subsidie zou kunnen geven voor de armenscholen, want de 
beter gesitueerden worden in hun vrije keuze niet belemmerd. 
In zijn club achtte men deze alinea zóó onaannemelijk. Hoe 
overigens de bewoordingen zijn, mits duidelijk de financieele 
gelijkstelling worde uitgesproken, is onverschillig. 

De Heer ROODHUYZEX zegt, dat voor het standpunt van den 
VOORZITTER juist zooveel te zegg'en is, omdat, ten gevolge van 
de publicatie van dit artikel, elke verandering grooten indruk 
zou maken. Wij moeten denken aan de menschen die deze 
zaak niet hebben medegemaakt. En verandering zal groot 
rumoer verwekken, aan beide zijden, is het de moeite waard 
om waar men in re krijgt wat men verlangt, de bewoordingen 
1e veranderen? 

De Heer TVDKMAN zou ongaarne wijziging wenschen, tegen
over de menschen die voorloopig hun instemming betuigden. 
De ruimte van deze formule heeft een groote deugd. Men 
moet er zich evruüerstamden mede verklaren, als daardoor aan 
de oorspronkelijke grief der rechterzijde wordt tegemoet ge
komen. In 1910 is men niet verder gekomen dan tot eeile 
specieuse behandeling van de redactie van deze alinea. Aan 
het aan 1910 ontleende argument van den Heer D E SAVORSIN 
LOIIMAX hecht hij dus niet veel. De groote verandering, die 
nu plaats vindt, acht hij voldoende tot uitdrukking gekomen. 

De VOORZITTER constateert, dat er nu nog een aanvullend 
voorstel is van den Heer D E SAVORMN LOHMAN. Heeft men 
bezwaar om in de Grondwet te zetten wat toch in de wet
geving zou worden opg-enomen? 

De aanvulling wordt goedgekeurd, behoudens nadere 
redactie. 

De VOORZITTER geeft in overweging om de overigens voor
gestelde wijzigingen en bet amendement der rechterzijde ter 
nadere overweging aan het Bureau over te laten. Het punt is 
moeilijk. De linkerzijde zal algemeen hechten aan het in de 
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Grondwet houden van het eigenlijk doel. De vrijheid van 
keuze is het doel, de gelijke behandeling middel. 

De Heer VAN WIJNBERGEN geeft in overweging geen beroep 
meer te doen op de publiceering van dat artikel, wijl daardoor 
aan die publiceering een zeer bedenkelijk karakter zou worden 
gegeven. 

De VOORZITTER stelt nu voor alinea 5 aan te houden. 

Aldus wordt besloten. 

Alinea 6. Alinea 6 wordt onveranderd vastgesteld. 

Publicaties. De> Heer RooDHrYZEN wijst op een bericht in ,,De Tijd" 
volgens hetwelk de publicatie van het Grondwetsartikel tot 
ernstige vertraging- van het werk der Commissie zou leiden. 
Moet dit niet worden tegengesproken? 

De Heer D E SAVORNIN LOHMAN en de VOORZITTER achten 
dit onnoodig*. Men kan niet alle onjuistheden tegenspreken. 

De Commissie vereenigt zich met de opvatting van den 
VOORZITTER. 

De VOORZITTER sluit de vergadering. 

Aldus goedgekeurd in de vergadering van 24 November 
1915. 

De Voorzitter, 

D. BOS. 
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