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STAATSCOMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS.

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE VERGADERING,

gehouden in het gebouw van het Departement van
Binnenlandsche Zaken, op Maandag 24 Februari 1919,

te2 uur.

Voorzitter de Heer DE. SAVORNIN LOHM-,\-N.

Afwezig : de Heeren TER LAAN, DE :MEESTER, VAN DER MOLEN,
NOLENS, TROELSTRA, VAN VEEN, VAN DER VOORT VAN ZIJP, en
VAN 'iVIJNBERGEN.

Punt van behandeling: De VOORZITTER opent de vergadering en deelt mede , dat
Openbaarmaking der deze is belegd, naar aanleiding van een brief van den Minister

notulen. van Onderwijs, Kunsten en 'Wetenschappen, waarin verzocht
wordt het inzicht der Staatscommissie te vernemen omtrent
de wenschelijkheid over te gaan tot openbaarmaking harer
notulen, gelijk uit den oproepingsbrief bleek. Hierbij herinnert
de VOORZITTER er aan, dat hij in de Tweede Kamer de
publicatie dier notulen aan den Minister heeft verzocht.

Ingekomen stukken. De VOORZITTER verzoekt den SECRETARIS de ingekomen stukken
voor te lezen.

De Heer FEITH, hieraan voldoende, leest een telegram van
verhindering voor van den Heer VAN DER VOORT VAN ZIJP,
een brief van den Heer NoLENS, die evenzeer verhinderd is,
waarin hij zijne bezwaren tegen de gevraagde openbaarmaking
ontwikkelt, een brief van den Heer VAN WIJNBERGEN, die ook
niet . ter vergadering kan komen, en eveneens sterk gekant
is tegen publicatie der notulen, en eene briefkaart van den
Heer TER LAAN, meldende zijne verhindering, en berichtende,
dat, ofschoon hij niet bepaald tegen de openbaarmaking is,
hij er toch geen heil in ziet.

De VOORZITTER deelt voorts mede, dat de Heer VAN DER
MOLEN niet aanwezig kon zijn wegens eene andere vergadering,
en hem gezegd had, de publicatie niet wenschelijk te vinden,
hoewel hij er niet bepaald tegen was.

Vervolgens zet de VOORZITTER uiteen de beweegredenen, die
hem noopten in de Tweede Kamer de openbaarmaking dei
notulen aan den Minister te verzoeken.

De eerste reden is, dat er een indruk zou kunnen ontstaan,
• alsof de verschillende politieke partijen tot een compromis.

waren gekomen door haar beginselen los te laten. Dit is niet
juist, en door publicatie der notulen zou blijken, dat men tot
dit compromis is gekomen, omdat de .Staatscommissie wilde
samenwerken ten bate zoowel van het openbaar als van. het
bijzonder onderwijs. Hierbij heeft ieder der leden zijn eigen
inzicht ontwikkeld, en , is men zoodoende tot de gewenechte
samenwerking gekomen. Uit denotul'6p~àJ men dan zien,
dat ereene loyale bespreking heeft plaats gehad, en dat daarin
niets staat wat iemand zou kunnen .ergeren.

Het tweede motief voor sprekers v-erzoek was, dat de
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Memorie van Toelichting der Staat scommissie ' zeer 'beperkt is
geweest, waardoor niet ieder terstond de tendenz van de voor
gestelde artikelen heeft begrepen . Zoo is bijv. ten aanzi en van
het voorstel, dat het bouwen van de bijzondere schol en door
dl! gemeente zal geschieden, en deze daarvan eigena res zal
blijven, een verk eerde indruk onts taan. Pu blicati e der notu len
zal dan du idelij k maken, hoezeer dit systeem tot eene billijke
oploss ing van dit vraagstuk heeft geleid. Niet ieder Kam erl id
fan zich thans van de res ultaten, waartoe de Staatscommissie
gekom en is, eene j uiste voorstellin g vormen.

Daarom acht spreker de openbaarmaking der notulen ge
wenscht, maar als de Staatscommissie er an ders over denkt,
dan zal hij er zich natuurlijk bij nederleggen.

De Heer RooDHun~EN is van meening, dat de thans bijeen
zijnde drie leden der Staatscomm iss ie geene beslissin g moeten
nemen, en dat te minder, omdat slechts eene minderheid van
de partij en in de Staat scommissie vertegenwoordigd, aanwezig
is . Hij verklaart zich voor publicatie der notulen, ook op dien
grond, dat nu de Heer DE SAVORNIN LomIAN daartoe het verzoek
in de Kamer deed, niet -inwilliging daarva n den schij n zou
wekken, dat de Staatscommissie wond er wat te verbergen had.
Dit was nimmer het geval ; daarom is spreker zeer vóór de
publicatie, maar zou hierover willen doen besluiten als er in
eene volgende verg aderin g meer leden aan wezig zijn .

De Heer KETELAAR heeft ook geen bezwaar t egen openbaar
making, hoewel hij niet begrijp t wat and eren-daar-nu 'nog,
na drie jaren, aan zouden kunnen hebben. Het voornaamste
is, dat de Staatscomm issie het eens is geworden omtrent hare
voorst ellen . .

De Heer ROODHUYZEN herinnert, er aan, dat de beide vrij 
liberale leden der Staatscommissie sedert hare laatste ver
gadering zijn overleden. Zou nu niet, vraagt spreker, de vrij
liberal e Kamerfracti e kunnen worden uitgenoodigd om een
harer leden mede over de vraag : al of niet -publicati e te lat en
besli ssen?

De Heer KETELAAR.i s tege n dit 'denkbeeld, omdat de Staats
commiss ie, die nu toch haar werk heeft volbra cht, daarvoor bij
Koninklijk Besluit zou moeten worden aangevuld .

De VOORZITTER merkt op, dat het overleden med e-lid, de
Heer TYDEMAN, de eenige die een afwijkend standpunt innam ,
zeker niet iemand geweest is, die iets van het door hem ige-
sprokene zou willen verbergen. .

De Secretaris, de Heer FEITH, . deelt nog mede, dat het zetsel
van de Notulen ter Algem eene L andsdrukkerij niet meer is
bewaard . gebleven . Dit is natuurlijk geen bezwaar om ze nog
eens te doen zet ten, ma ar ' wel zal er éènige tijd mede ge
moeid . zijn , en het is de vraag, of m en er bij de spoedig te
verwachten behandeling der wetsont werpen in de Tweede
Kamer dan nog het gewenschte profijt van zou hebben.

Op eene vraag van den Heer ROODHUYZEN, in hoeveel exem
plaren de notulen eventueel herdrukt zouden moeten worden,

'-' àntwoordt de VOORZITTER, dat het groote-publiek er wel niet
veel belang in zal stellen , zoodat met een exemplaar voor
ieder der Kame rleden, en nog een lOO-tal in den handel voor
de vereenigingen op onderwij sgebied, die ze zouden willen
koopen, zou kunnen worden volstaan .

De VOORZITTER sluit hierop de vergadering en bepaalt de
volgende op Donderdag 6 Maart 1919, des voorm iddags te
1 P/~ uur, in het gebouw van het Depar tement van Binn en
landsche Zaken.
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Goedgeke urd in ·de vergad ering van 1919.

De Voorzitter,
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