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G eheim.

- STAATSCOMMISSIE VOOR HEt ONDER;WIJS.

.ACHT-EN-TWINTIGSTE VERGADERING,

" qehouden in het gebouw van het Departement van
Binnenlandsche Zaken, op Donderdag 6 Maart 1919,
: .; .. , ,. te 111/2 uur.

- , . ~ . ,, " .
.
Voorz itt er de Heer DE SAYORNIS LOHM AN.

Op voors tel van den V OOBZITTEH, die de vergadering open t,
worden de notulen der 27s te vcrg aderi ng goedgek eurd.

De V q o HZJTTE H doel t .rn ede, dat op een des wege door hem
gedaan verzoek , de Minis ter van Onderwij s , Kun sten en Weten,

-sc happen-verklaard . heeft zijne rz ijds geen bezwaar te hebben,
dat .aan dé leden , den secre taris en den adj unct-secre taris der
~taatscommiss i è alsnog vacatiegeld zal worden toegekend voor

.har evergaderingen en die har er s ubcommissies ; zulks te meer,
nu ook de Staatscommissie voor de schrijfwijze van de Neder
lands oho taal vacatiegeld heeft genote n. De Mini s ter zou daar-

' Qm treJlt .het. gevoelen van zljne n Amb tgen oot van Financiën
" : ï'nwin nen.

Voortzetting der bespre
king ovér .de openbaar
making'der not ulen.

Op verzoek va n den V OUlt ZITTEl t lees t de adjun ct-secretari s
het i?çl)r \jven. voor van den Minister van Ond er wijs , Kunsten
(311 Wetensch app en, van ;) Febr ua ri H119, waarbij Zijne Excel
lentlehótadvles der Staatscommissie vraagt omtren t den wen sch ,
door .H,Ilrq.ker . als lid van de Tw eede Kamer gr uit, dat de notul en
àézei: ·Sl á.a lscommissie zouden worde n gepub liceerd.
':<:be ' 7ÓOHZITTE H herin nert hierbij aan het in de vorige ver 
gad eri ng gesprokene, wa aromtrent men de no tulen reeds heeft
out vangen en vraa gt th ans het gevoelen der toen afwezige leden

. .",.. ,.D,iL ".l;iQe l'. ,N{)'t;ENS heeft zich schriftelijk tegen de publicatie

.. verk laard en blijft bij die me ening. Sprek En' is steeds van de
verond erstelling uitgegaan, da t de besprekin gen geheim zoude n
blijven en begrij pt ook niet, waa rtoe het dien en zou .tha n s
&l~t gehe im op te heffen . Als de notulen openbuur zulle n zijn ,
za l dit heel wat ge twist veroorzaken. De publicatie zal bovendien
veel geld kos ten , daa r het zetse l is verniet igd en verm oedelij k
te laat geschi eden voor het doel dat de voors ta nders van
openbaarmaking daarm ede beoogen.

De V OOHZITTElt wij st er nog eens op, da t in de notulen niets
staat, wa t als iets persoonlijks kan word en opge vat.

De Heer V A K nan .MOLE K zeg t, dat de betcokenis der pu bli
catie gee ne andere is , dan da t men wi l verifieeren wat een lid
tij den s de bera aclslagingen in de Comm issie heeft gezegd, en
Inter w at hU daarbuiten als zijne m een ing heeft t e kennen
gegeven. Spreke r voelt niet veel voor de openbaarma king.
Wanneer het een regel wa s om notulen van dergelij ke Staa ts 
com miss ies te pu bliceeren, dan zou er niets tege n zijn, maar
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dit is ook nie t het geval geweest me t de notulen del' Grond 
wetscommissi e van H1l 2.

De Heer DE MEESTER kan niet inzien, wat er tegen open
baarmaking . zou zijn , vooral nu zij in de 'I'weede Kam er is
gevraagd , en nog wel door den Heer DE SAVORNIN LOm IAN,
die waarnemend VOOBZITTEH dezer Staatscommissie is. Ging
men tha ns niet tot publicatie over, dan zou dit den indruk
geven , alsof de Staatsc om missie iets te verzwijgen had. Toch
is el' niet s gezegd wat liever niet bekend zou mogen wor den,
en di t is door den VOORZITTER in de vorige vergade ring terecht
op den voorg rond gebrach t . Spreke r verklaart zich dus vóór
de openbaarma ki ng. .

De Heer VA!': PEn VOOHT VA N ZI.JP voel t heel weun g voor
publicat ie. Ech ter moet sp reker de j uis the id er kennen van
hetgeen de VoonZITTEH den vorigen keer zeide over de Memorie
van 'l'oel ich tiu g om t rent het voorstel betreffend e het bou wen
der openbare en bijzond ere scholen ; deze was zeer sober en
in spre kers kringen heeft men daardoor het voorstel der
Staa tscomm iss ie niet alt ij d j uist begrepen . Spreker zou daarom
willen vragen, of hot n iet mogelijk zoude zij n op dit pun t
eeno nota of een belmopt rapp ort aan de Memorie van 'r oe
lich tin g toe to voegen,

De Heer HOIJ PHUYZEN vindt , da t dit nog veel beden kelijk er
zou zijn, wa nt dan vestigt men den indruk, alsof de Staats
commissie allee n bekend wilde hebben wat haarzelve goeddunkt,
en al het an dere niet. Als men de conclus ies leest van hs-t
rapport der Staatscoml1liss~e en me n leest er boven dien de
notu len op na, dan kom en de voorstellen in een veel helderder
licht. Waar het nu eenmaal in de Kamer gevra agd is , zonder
da t iem and zich daartegen verzette, acht spreker het zeer
verkeerd het verzoek niet toe te staan.

Ook ziet spreker er een groot belang in , dat het Neder- ·
landsene volk zich er van kunne overt uigen , dat niemand
zijn beg insel hooft verloochend, 'on men toch to t een oomp ro
mi s is gekome n. De notui en zLlllen voorts eene bron van st udie
zUn voor hen, die het rapport der Staatseommissie geheel
will en doorgronden . Bovend ien zal men dan over ons werk in
de pers kunn en sch rijven, te rwij l me n nu gemuilban d is, ook
al wordt er door dezen of gen en op onjuis te wijze over het
werk der Commissie gesc hreven.

De I-leer Y A :\ WIJ;-< BEIWJ<lK heeft schriftelij k zich tegen open
baarm ak ing verklaard, en heeft daara an niets toe te voege n.

De Heer N OLE NS is van oordeel, dat de gebezigde argumen ten
het hoofdpunt niet ra ken.

De notulen zijn best emd voor de leden , en waren geheim .
Als me n aldus het geh eim wild e opheffe n, dan zou het voor
spr eker de vraag :Gijn, of hl] nog wel ooit in eene dergelijk e
Staatscommiss ie zou will en zitting nem en . Dat het in de
Tweede Kam er is gevraagd, heeft geene beteekenis ; daar kan
zoo velerl ei gevraagd worden. Ook kom t het er niet op aa n,
ot een of ander onderwerp in het rapp ort niet zoo ui tvoer ig
is behandeld als men wel zou we nsche n ; het is t ha ns ec uo
afgesloten zaak . Is de Kamer niet voldoende voorgelich t, dan
is het de ~Mini8ter, die de zaak in de Memo rie van Antwoord
nad er moet toelichten. Spreker vr aa gt zich nog af, of de
Minister recht heeft op advies der Staatscommissie tot open
baarmaking OV8r te gaan , wanneer dit advies niet met
a lgemeene stemmen wordt gegeven .

De VOORZITTEH doet nog uitkom en , dat van verschillend e
Staatscommissies de not ulen zij n gepubliceerd. De Regeering
is daarto e volstrekt bevoegd , Zoo is het ook geweest met
vroegere Grondwetseo mmiss ies, hoewel spre ker erke nt, dat dit
geschied is, toen alle leden overleden waren. Doch ook v óór
dien heeft , naar sprekers moen ing, de Regeering het volst e
rech t tot publi catie over te gaa n , vooral als hel door de leden
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gevraagd word t . Het geh eim is aan de leden opgelegd, nadat
zij ben oem d waren : te ge nover hen is de Hegeering du s ni et
tot geheimhouding verplich t. Men vergete niet, dat deze
Staatscom missie bestond uit Kamerleden, die bijeen waren
m et een politiek doel, en het daarbij o ver de hoofdzak en eens
zijn geword en. Deze eens tem migheid heeft veel invloed gehad,
ook in de Kamer , en dit is het begin geweest van de onder
linge toenaderin g der partij en . Deze manier van hand elen is
eene hi stori sch e gebeurteni s , die zich nog nooit heeft voor
gedaan . Nu is men tot overeen stemming gek omen zonder
opofferin g van begi nselen , en de na tie heeft het rec ht te
weten , ho e men is gekomen tot di t gelukkig resultaa t.

Formeel heeft de Heer NO LE:\R gelük , als hij zeg t, dat de
Com missie ni et bU ste mmenmeerderhe id over de publicat ie
heeft te besli ssen , maar in rea litei t wordt geene besli ssing
gevraagd . De Com m iss ie geeft den Minister slechts een door
hem gevra agd ad vies, waa rbij meerder- en minderheid haar
g evoelen kan ui tspreken .

Ook wil spre ker er op wijz en, dat men in de Kam er mi s 
bruik m aa kt juist van de reden en , die tot die eenstemmi g
heid hebben geleid. De Com m issie wilde finan cieel-gelijk e
behandel ing , mi ts dan ook vas t stond, dat men elkaar over 
en-weer niet op listige wijz e best reed, en dat het onderwijs
zelf ver bete rd werd . Dit brach t m ee, da t m en elkaa r toezegde,
de voorges telde wijze van pacificatie als bindend voor alle
pa rtijen te besch ouwen. Maar thans eisc ht m en in en buiten
de Kamer allerlei. da t met bovenbedoelde voorwaarden in
geerterle i verband staat, Het is du s van pra ctisch bela ng om
de notulen te publiceeren . De beëindigin g van den schools tr ijd
mag in he t volle licht bek en d worden , en eene red en om dit
te ver hind ere n bestaat er ni et . :Ook voor spreker zel f is het
van belan g, dat m en wete, da t niem and zi jne begin se len heeft
losgelaten, da ar om is hij pers oon lijk er op ges teld de notulen
beken d te maken .

Spreke r za l da n aan den Minister mededeelen , dat twee
leden pos it ief t egen publicatie zijn, tw ee leden voor gedeelt elijke
open baa rmaking, en vier leden voor volledige publicati e der
notu len .

De Heer DE MEESTER doet nog opme rke n, dat de omstandig
heid , dat de vraag in de Tweede Kamer is gesteld, niet, zooals
de Heer N OLENS zeide, van .wein ig beteekenis is . Imm ers het
was de Heer DE SAVORNT N LOHlTAN zelf, onz e waarnemende
VOORZITTER, die de vra ag deed . Inderd aad is men bij den
aa n vang van de werkzaamheden der Comm issie uitgegaan van
de gedachte, dat de bespreki ng en geh eim zoud en zijn, maar
da aruit volgt niet , da t dit geheim te allen tUde per se mo et
word en bewa ard . De Commissie kan thans zeer goed de
Regeering tot openb aarm aking adviseeren. Het is ook daarom
van belang, omdat f.r voor de Kamerl eden tot zekere hoogte
eene gebondenheid bestaat, daar m en over-en-weèr te goeder
trouw op de m ede-leden dezer Staatscommissi e he eft gerekend
om later m ede te werken tot het tot stand brengen bU de
wet van hetg een de Com missie zelve ber eikt heeft .

De VOORZIT'fEU voert nog aan, dat het bek end is, dat de
notulen toch onder de oogen van anderen zijn gekomen , getuige
het beric ht dest ij ds van De Telegra af. Daarom is het in alle
opzichten beter thans open ka art te spelen. Ook van de Grond
wetscom miss ie van 1905 zijn de notul en aan onze Staats
commissie overgelegd. Volge ns den Heer NOLENS zou zulks dan
ook ongeoorloofd zijn . Spreker blijft van oordeel, da t als het
Staatsbelang het medebrengt, er ni ets tegen is om de notul en
te publiceer en .

De Heer NOLENS ka n wel verklaren, dat de Hem-eu, die nog
in de Tweede Kamer zitten , van de openbaarm aking weini g
pletzier zullen beleven!

De Heer DE MEESTEH zou gaarne zien, da t er over he t voor
s tel ges temd werd .
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De Heer V AN I>EH M OLEN merkt nog op, dat als de notulen
gepu bliceerd worden, ook de voorstellen der Subcommissies
daarb f behooren , tot recht versta nd van de zaak . Maar de
notulen der Su bcommissies behoeven niet te word en overgelegd,
daar deze ook niet ter kennis zUn gebracht van die leden der
Staatsco mmissie, die niet tevens lid der desbetr effend e ~ub

commiss ie waren .

De V Oll HZI'l' 'I'E I( brengt thans zijn voorst el 0 1\1 de Begeerin g
te advisoeren de notul en der s taatscommis sie met de voorstellen
der Su llcomm iRs ies openbaar te maken , in st emming.

\-"lll r het voorstel verklare n zich de I Ieeren : DE 1IEES'l'EIL

!{UUIlH U Y7.EN, KE'l'E LAAH en de VOOH7.ITT EI L

Er tegen stemden de Heeren : "NOLENS, V A N DE H M OLE N, V .\!\

DEI! VUlll{T \ Oo\ !\" ZI.]P en V .\ N 'Vl.INBEHGE N.

De stonunen hebben du s met eb tegen eb gestaakt.

De V OOI!ZIT TE l! zeg t het resulta at aan den Min ister te zullen
ovorbr onge u, en sluit hierm ede de vergadering.

vas tg esteld ~ 2 ~ [aa rt 19H1.

De TToorz itter,
A. F. D E SA\"OHN IN L OJD L\ ;\.
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