
Commissie Bos, Subcommissie II (Van de Financiën) 
NA Commissie Herziening Grondwet 1914-1916, inv.nr. 2. 
 
Voorzitter: de Heer De Meester. 
Aanwezig alle leden, t.w. de Heeren Ketelaar, Ter Laan, Van der Molen en Van Veen, 
en de secretaris De Jonge. 
 
Kort overzicht van het verhandelde en de besluiten der tweede vergadering, gehouden  
op Dinsdag 12 Januari 1915, te 10 uur, in het gebouw der Tweede Kamer. 
 
Nadat de notulen der eerste vergadering door den Secretaris zijn gelezen, worden zij 
aangevuld met de opmerking van den Heer Van Veen omtrent de overneming van 
eene school die haar schuldenlast niet heeft kunnen aflossen (zie het slot dier notulen), 
en vervolgens goedgekeurd. 
 
De Voorzitter wenscht aan de orde te stellen het door den Secretaris van 
Subcommissie IV (Opleiding) aan de leden onzer Subcommissie toegezonden 
ontwerp van wet, doch aangezien de Heer Ter Laan dit stuk nog niet ontving, stelt de 
Voorzitter voor de besprekingen voort te zetten omtrent de 4 voorstellen met 
betrekking tot de bouwkosten. 
 
Bouwkosten 
De Heer Ter Laan blijft, ook na overweging der andere voorstellen, het door hem in 
pleno ingediende voorstel het beste achten, omdat daarin de geheele aangelegenheid 
wordt opgedragen aan het gemeentebestuur, en zoodoende een centraal orgaan 
toezicht kan houden op een onjuist opdrijven van het leerlingental.  
Overigens erkent spreker, dat de afrekening weinig afwijkt van die volgens de 
voorstellen der Heeren Bos en De Beaufort. 
De Heer Van der Molen acht het systeem van den Heer Ter Laan aanlokkelijk door 
zijne eenvoudigheid. Het verschil tusschen diens voorstel en dat van den Heer De 
Savornin Lohman is hierin gelegen, dat deze laatste opkwam voor het recht van de 
vrije school om hare eigen lokalen op te richten, waarbij dan de Overheid zou 
steunen. Maar tegenwoordig is het verschil in wezen tusschen de lokalen van de 
bijzondere en die van de openbare school niet groot meer, daar vooral het Koninklijk 
Besluit van 1912 (doch ook reeds die van 1901 en 1905) voor beide categorieën 
vrijwel dezelfde eischen met betrekking tot den bouw stelt. Die eischen zijn thans 
zoodanig, dat noch een gemeentebestuur nog een schoolbestuur daar veel meer boven 
zal gaan. Derhalve is in de eenvoudigheid van het systeem-Ter Laan, dat de gemeente 
belast wordt met het ontwerpen der plannen, iets aantrekkelijks gelegen; doch de 
hoofdquaestie is dáár, waar de Heer Ter Laan verschilt van den Heer De Beaufort, die 
het gebouw ten name en ter beschikking wil stellen van de schoolvereeniging.  
Spreker zou dit gewenscht achten, nl. zoolang het gebouw de bestemming van school 
heeft, ter voorkoming van quaesties. 
De Voorzitter kan zich evenzeer vereenigen met den grondslag van het voorstel-Ter 
Laan, dat de gemeente de school bouwt.  
Terecht heeft de Heer Van der Molen er  op gewezen, dat de gemeente-architect 
gebonden is aan de regelen, bij K.B. gesteld. Maar in de eenvoudigheid van het 
voorstel van den Heer Ter Laan is het nadeel gelegen, dat het verschillende vragen 
onbeantwoord laat. Zoo stelt daarentegen het voorstel-Bos in het licht het 
onderscheid, dat gemaakt zal moeten worden tusschen gestichts- en schoollokalen, en 
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tusschen oude lokalen en nieuwbouw. Eveneens is niet terstond eene oplossing te 
geven op de vraag: wie is eigenaar? Deze details behoeven echter de hoofdgedachte 
niet te doen prijsgeven, dat de gemeente bouwt met de bepaalde bedoeling, dat de 
bijzondere school op denzelfden voet worde ingericht als de openbare. 
De Heer Van Veen wenscht eerst eene algemeene opmerking te maken.  
Spreker vreest, dat bij het werk dezer Staatscommissie de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs principieel de nederlaag zullen lijden, alleen zullen ze financieel 
in betere conditie komen. Daarom wil spreker het vrije onderwijs financieel zooveel 
mogelijk laten profiteeren, en in dat onderwijs den invloed van de Overheid zoo 
gering mogelijk doen zijn. Derhalve is het zijn verlangen, dat het bijzonder onderwijs 
gehuisvest is in eigen gebouwen, en niet in gemeente-gebouwen. Op dezen grond is 
spreker tegen het voorstel-Ter Laan en wil hij het voorstel van den Heer De Savornin 
Lohman slechts aanvaarden onder deze "mits", dat het als eene belangrijke concessie 
zijnerzijds worde beschouwd, nl. dat eene school door de gemeente ter beschikking 
wordt gesteld van het schoolbestuur. Die school moet in alle opzichten, ook wat 
betreft de ligging, geschikt zijn voor het bijzonder onderwijs. 
De Heer Ter Laan gelooft niet, dat men kan zeggen, dat de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs principieel de nederlaag lijden. In sprekers voorstel wordt veel 
macht in handen van de gemeentebesturen gelegd, en zeker de helft van het aantal 
gemeenten heeft eene Rechtsche meerderheid.  
Spreker zou dus van zijn kant evenveel reden tot twijfel hebben, maar hij heeft, als de 
verzoening tot stand komt, zooveel vertrouwen in de gemeentebesturen, dat hij ze ook 
de openbare scholen blijft toevertrouwen, óók ten opzichte van de ligging. Er mag dan 
ook geen sprake zijn van winnen of verliezen, want een zoodanig gevoel zou de 
verzoening uitsluiten. Nu de vraag in sprekers voorstel: aan wien behoort het 
gebouw? Die vraag heeft alleen theoretische waarde; aan den eigendom van een 
schoolgebouw heeft men niet veel. Daarom zou spreker het in het bezit (of, zooals de 
heer Bos wenscht, in erfpacht) van de schoolvereeniging willen laten blijven, zoolang 
het voor het onderwijs bestemd is, doch in eigendom van de gemeente. Wat voorts de 
regeling omtrent de gestichtslokalen betreft, dit is ook eene quaestie van vertrouwen 
in de uitvoering; men behoeft er geene nieuwe bepalingen voor te maken, alleen 
moeten dergelijke stichtingen het recht hebben om in hare gebouwen de school te 
stichten. 
De Voorzitter kan den Heer Van Veen niet toegeven, dat de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs principieel de nederlaag zullen lijden. Naar sprekers overtuiging 
mag de Overheid geen leerstellig onderwijs doen geven; wil zoodanig onderwijs 
verlangen moeten even deugdelijk onderwijs kunnen krijgen, en als de voorstanders 
dan het volle pond (behoudens eene waarborgsom) ontvangen, is aan alle redelijke 
eischen voldaan. Het voordeel van het stelsel van den Heer Ter Laan is, dat vermits 
alle handelingen van de Overheid staan in het licht der openbaarheid, de minderheid 
zal critiseeren, wanneer de gemeente ondeugdelijk bouwt. Dit zal niet altijd 
geschieden als de vereeniging bouwt, want dat zal men veelal beschouwen als een 
"res inter alios".  
Spreker vindt het wel wenschelijk om de onderscheiding die de Heer Bos maakt ten 
opzichte van de gestichten (kloosterscholen) in het voorstel-Ter Laan op te nemen; dit 
kan ook zeer goed, immers daar valt niet meer te bouwen, zoodat de gemeente alleen 
de getaxeerde huurwaarde zou behoeven te betalen. Dan is er nog de quaestie van de 
bevoegdheid tot het aannemen van geschenken en het aanbrengen van verbeteringen. 
Spreker zou, wat dit laatste betreft, willen verwijzen naar zijne opmerking op blz. 92 
der Notulen van de Staatscommissie. 
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De Heer Van der Molen is van oordeel, dat in de bewering van den Heer Van Veen, 
dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs de nederlaag zouden lijden toch wel 
een juiste kern is gelegen, nl. dat men van die zijde eene algeheele vrijheid zou prijs 
geven, die men van meetaf op prijs heeft gesteld. Intusschen, men verkeert thans in 
het stadium, dat de zorg van de Overheid voor het openbaar en het bijzonder 
onderwijs gelijk zal worden gemaakt, doch inderdaad heeft men van de aantrekkelijke 
vrijheidsidealen van vroeger het een en ander moeten loslaten. Daar het natuurlijk is, 
dat de gemeente zorgt voor de openbare school, zoo zal, wanneer men thans de 
gelijkheid wenscht, de gemeente ook voor de bijzondere school hebben te zorgen, 
doch onder zekere waarborgen. Vermits het stelsel-Ter Laan dit het eenvoudigst 
bepaalt, kan spreker zich met de hoofdlijnen daarvan wel vereenigen. 
De Heer Ketelaar ziet ook niet zooveel verschil tusschen het stelsel van den Heer Ter 
Laan en die van de Heeren De Beaufort en Bos. Men moet echter het bezwaar van 
uniformiteit niet te gering schatten; over het algemeen zal eene vereeniging eerder tot 
invoering van iets nieuws op schoolgebied besluiten dan de gemeente. Daarom 
behooren de vereenigingen eenige meerdere vrijheid te hebben, bijv. om met 
betrekking tot den bouw hare wenschen aan de gemeente kenbaar te maken.  
De Heer Van Veen merkt op, dat daarin in het voorstel-Bos wordt voorzien. 
De Voorzitter meent thans te mogen aannemen, dat men algemeen deze 
grondgedachte aanvaardt, dat de gemeente het gebouw zal zetten en het volledig 
betalen (behoudens storting van een waarborg kapitaal); voorts, dat de vereenigingen 
wenschen moeten kunnen uiten, en indien daarmede geene rekening wordt gehouden, 
tegen de beslissing van het gemeente-bestuur bij een centraal gezag, dat dan decideert, 
voorziening moeten kunnen vragen; en ten slotte, dat een gedetailleerd voorstel zal 
worden gedaan met betrekking tot gestichtslokalen, en evenzoo ten aanzien van het 
verschil tusschen nieuwbouw en de bestaande schoollokalen.  
Spreker stelt dan voor, dat hij met den secretaris een concreet voorstel met betrekking 
tot deze punten zal formuleeren en aan het oordeel der Subcommissie zal 
onderwerpen. 
Dit voorstel wordt algemeen goedgevonden. 
De Heer Van Veen verzoekt, dat dan ook het voorstel van den Heer De Savornin 
Lohman in overweging zal worden genomen, waarna de Heer Ketelaar opmerkt, dat 
aan de Subcommissie is opgedragen om de kosten van elk der 4 voorstellen te 
berekenen.  
De Heer Van der Molen wijst er nog op, dat ten aanzien van gestichtslokalen het 
gebouw, bij verandering van bestemming niet aan de gemeente kan worden 
teruggegeven. Daarom zou hier een systeem van huurvergoeding goed kunnen 
werken, gelijk in het voorstel-Bos is aangegeven. 
De Voorzitter zal hiermede rekening houden bij het formuleeren van zijn voorstel. 
De Heer Ketelaar vraagt, of dit in den vorm van artikelen zal worden opgesteld, 
hetgeen de Voorzitter thans nog niet wenschelijk zou achten. 
 
Schoolgeldquaestie 
Vermits nog niet de jaarweddenregeling en de exploitatiekosten kunnen besproken 
worden, stelt de Voorzitter aan de orde de schoolgeldquaestie. Er zijn twee 
hoofddenkbeelden geopperd, nl. eene schoolbelasting en evenredig schoolgeld. Wel is 
ook besproken de kosteloosheid van het onderwijs, maar die wensch ging niet verder 
dan het gewoon lager onderwijs. Men zou dit denkbeeld met elk der beide andere 
kunnen combineeren.  
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Spreker gevoelt het meest voor het evenredig schoolgeld, aangezien daarbij het 
beginsel van draagkracht ook goed tot zijn recht kan komen. 
De Heer Ketelaar verklaart zich eveneens een voorstander daarvan. Voor combinatie 
van kosteloosheid van het gewoon l.o. niet evenredig schoolgeld voor u.l.o. en 
m.u.l.o. zou spreker beducht zijn, omdat het l.o. daardoor naar beneden zou gaan. 
Komt het tot evenredig schoolgeld, dan zou spreker dit geregeld wenschen te zien 
naar de plaatselijke, en niet naar de Rijksinkomstenbelasting. Voor schoolbelasting 
gevoelt spreker niet veel, daar het niet het systeem van onze belastingen is om voor 
elke categorie van voorzieningen afzonderlijk te heffen. 
De Heer Ter Laan heeft in pleno de kosteloosheid van het onderwijs verdedigd, maar 
er niet te zeer op aangedrongen, omdat in deze Verzoeningscommissie de hoofdzaak 
is, dat de bestaansvoorwaarden voor het openbaar en het bijzonder onderwijs worden 
gelijk gemaakt. Hetgeen dan nog te wenschen overlaat wordt later door de 
voorstanders van beide onderwijstakken tezamen in orde gebracht. Bovendien, indien 
het onderwijs niet kosteloos zal zijn, is er de moeilijkheid om het met u.l.o. en 
m.u.l.o., waarvoor een evenredig schoolgeld geheven zou worden, te combineeren, 
daar soms het m.u.l.o. reeds begint met het derde leerjaar. Men kan, waar deze 3 lagen 
zoo in elkander grijpen, geen drieërlei regeling treffen; derhalve behoort de 
schoolgeldregeling voor het geheele onderwijs dezelfde te zijn, en in de 
tegenwoordige omstandigheden acht ook spreker eene evenredige schoolgeldheffing 
daarvoor het meest gewenscht, loopende van niets tot het volle bedrag der werkelijke 
kosten per kind, doch immer daarboven. 
De Heer Van der Molen herinnert er aan, dat men betaling van schoolgeld billijk acht, 
daar men er iets voor geniet.  
Spreker is dan ook voorstander van evenredig schoolgeld, waardoor men althans nog 
eene bijdrage in de kosten terugontvangt, hetgeen hard noodig is. Er is echter nog 
ééne moeilijkheid; in groote steden zijn er nu eenmaal z.g.n. standenscholen en 
spreker zou de verdwijning daarvan niet willen forceeren. Hoe zal men nu met die 
scholen rekening houden bij invoering van evenredig schoolgeld? 
De Voorzitter constateert allereerst, dat men ook in dit opzicht geen verschil wenscht 
tusschen openbaar en bijzonder onderwijs. 
De Heer Van Veen verklaart zich ook tegen schoolbelasting en kan ook met [men??] 
evenredig schoolgeld wel medegaan. 
De Voorzitter wenscht aan de gemeenten zooveel mogelijk de regeling van het 
evenredig schoolgeld over te laten; en is er ook niet tegen om bij gelijkheid van 
leerplan toch het heffen van verschillend schoolgeld mogelijk te maken. 
De Heer Ter Laan wil zoowel gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder 
onderwijs, als de openstelling van alle scholen voor alle kinderen die er voor geschikt 
zijn. Evenwel kan spreker den Heer Van der Molen wel tegemoetkomen, daar in 
hoofdzaak de bevolking zich houdt aan wat zij gekend heeft, en men er in de 
arbeidersklasse niet eens op gesteld is zijn kind naar eene standenschool te zenden; 
echter die school moet ook voor dat kind open staan.  
Spreker wenscht dus eerst de formuleering af te wachten. 
De Heer Van Veen vraagt, of de bijzondere scholen, nog het recht zullen hebben naast 
het heffen van evenredig schoolgeld nog een ander schoolgeld te innen, na bestrijding 
van andere kosten? 
De Heer Van der Molen acht dit niet gewenscht. Men moet deze andere uitgaven 
bestrijden uit de contributie of giften, collecten enz. maar niet uit een tweeden vorm 
van schoolgeld. 
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De Heer Van Veen vraagt, indien eene bijzondere school iets nieuws wenscht in te 
voeren, en de gemeente wil dat niet ook op hare school introduceeren, en deze krijgt 
in hoogste instantie hierin gelijk, zoodat er geene betaling volgt uit de gemeentekas, 
wie zal dit dan bekostigen? 
De Voorzitter is van oordeel dat men daarvoor alleen uit vrijwillige bijdragen zal 
mogen putten, maar dat er niet voor mag geheven worden. 
De Voorzitter verzoekt den Heeren Ketelaar en Van der Molen, of zij zich willen 
belasten met het uitwerken van een voorstel betreffende de evenredig-
schoolgeldheffing, doch zonder dit reeds in artikelen te formuleeren. 
De beide Heeren verklaren zich hiertoe bereid onder instemming der vergadering 
 
Hierop sluit de Voorzitter de vergadering, die op een nader te bepalen dag weder zal 
worden bijeengeroepen. 
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