
Commissie Bos, Subcommissie III (Onderwijs) 
NA Commissie Herziening Grondwet 1914-1916, inv.nr. 4. 
 
Overzicht van het verhandelde, benevens de besluiten, genomen in Subcommissie III 
(voorwaarden voor de subsidieering van het bijzonder onderwijs) 
 
Voorzitter: de Heer De Savornin Lohman. 
2e Vergadering, gehouden in het gebouw der Tweede Kamer op Donderdag 1 October 
1914, te 10 uur. 
Aanwezig alle leden, te weten met den Voorzitter, de Heeren: Roodhuyzen, Ter Laan, 
Tydeman en Van Wijnbergen, benevens de secretaris De Jonge. 
 
De Voorzitter doet den Secretaris het Overzicht van de 1ste vergadering voorlezen. 
Deze deelt daarbij mede, dat hem bij onderzoek gebleken is, dat scholen als bedoeld 
in art. 4, slot der Wet L.Q., bestendigd krachtens art. 7 der Overgangsbepalingen van 
de wet van 1889 nog bestonden  
in 1903 ten getale van 7 
in 1904 ten getale van 5 
in 1905 ten getale van 2, en 
sedert 1906 niet meer bestaan, zoodat het slot van art. 4 kan vervallen. 
 
artikel 16, eerste lid 
Aan de orde komt het voorstel van den Voorzitter betreffende art. 16, eerste lid. 
Nadat de Heer Tydeman gevraagd heeft, of dit en de volgende artikelen wel in deze 
Subcommissie aan de orde zijn, en de Voorzitter mededeelde, dat geene andere 
Subcommissie daartoe meer geëigend is, terwijl ook de Voorzitter der 
Staatscommissie, de Heer Bos, aan spreker verklaard had, dat dergelijke artikelen het 
best in deze Subcommissie konden worden behandeld, bespreekt de Heer Tydeman 
het voorstel nopens art. 16, eerste lid. Het tegenwoordige wetsartikel is fundamenteel 
en organiek; over dergelijke artikelen doet de practijk uitspraak, zij behooren in 
breeden zin te zijn neergeschreven; de vraag is alleen, of de sanctie voldoende is. Het 
voorstel van den Voorzitter bepaalt, dat als er geen 25 kinderen zijn, er geen openbaar 
onderwijs zal worden gegeven, dit houdt dus eene groote beperking in. Waar het door 
eene andere Subcommissie voor te stellen Grondwetsartikel toch de resultante zal 
worden der in pleno gehouden discussies, zal het denkbeeld "overal" worden 
gehandhaafd.  
Spreker meent, dat het voorstel op dat denkbeeld inbreuk maakt, en hij wenscht 
derhalve zoodanige beperking niet in de wet. In het wetsartikel zijn drie elementen 1. 
"elke gemeente", 2. "voldoend lager onderwijs", nader uitgewerkt in art. 2, en 3. 
"genoegzaam aantal scholen." 
Slechts dit laatste element kan tot verschillen aanleiding geven, en vermits getallen in 
de wet gevaarlijk zijn, wenscht spreker eene ruime bepaling. Ten einde den waarborg 
voor eene juiste toepassing van art. 16 te vergrooten, stelt spreker voor uit art. 14 te 
doen vervallen de uitzondering gemaakt ten aanzien van letter b van art. 19, zoodat 
een recht van beroep aan belanghebbenden wordt toegekend. 
Het voorstel van den Voorzitter acht de Heer Tydeman in strijd met het in pleno 
beslotene, waarbij o.a. de Heeren Bos en Ketelaar zich voor het bestaande artikel 
verklaarden. 
De Voorzitter doet opmerken, dat hij dit artikel heeft voorgesteld in den 
gedachtengang, alsof hij was voorstander van het openbaar onderwijs; beperking van 
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het openbaar onderwijs is te eenenmale buiten zijn bedoeling; integendeel, volgens 
het voorstel hebben de gemeentenaren thans een recht verkregen om openbaar 
onderwijs te eischen, welk recht volgens de huidige wet niet bestaat en dat in kleine 
gemeenten vooral van groot belang is. 
Het voorgestelde behelst dus eene uitbreiding. Waar de Heer Tydeman sprekers 
bedoeling miskent wenscht hij het artikel niet te handhaven en verklaart, dat hij 
persoonlijk geen bezwaar heeft art. 16 te laten zooals het is. 
De Heer Ter Laan is het met het betoog van den Heer Tydeman eens, maar kan van 
het debat afzien, nu de Voorzitter het artikel niet handhaaft.  
Spreker zou het bestaande eerste lid wenschen te behouden, met deze restrictie, dat de 
woorden "in elke gemeente" nader worden aangevuld. Daarachter zou hij het voorstel 
van deze Voorzitter gevoegd willen zien, behoudens het getal 25, dat hij te hoog acht, 
ook in het belang van de voorstanders van het bijzonder onderwijs, die hunne 
kinderen liever naar eene openbare school zullen zenden dan naar eene bijzondere die 
niet van hunne kleur is. 
De Heer Roodhuyzen is ook van meening, dat 's Voorzitters voorstel de vrije keuze 
zou beperken, daarom betreurt hij het niet, dat dit voorstel is teruggenomen.  
Spreker zou de oplossing willen zoeken in de richting, dat de gemeenten zich 
combineeren en het vervoer der schoolkinderen naar de gemeenschappelijke school 
voor hare rekening nemen.  
De Voorzitter wijst daarbij op zijn voorstel nopens het vierde lid. 
 
Voorstel-Ter Laan 
Nadat de Heer Tydeman nog heeft opgemerkt, dat zijne bezwaren geheel objectief 
waren, en de Voorzitter het aan de voorstanders der openbare school overlaat een 
voorstel te doen, stelt de Heer Ter Laan voor het bestaande eerste lid te behouden als 
uitwerking van het beginsel, en dan te lezen: "Indien binnen een bepaalden kring 10 
kinderen zijn, voor wie openbaar onderwijs wordt verlangd," enz. gelijk het voorstel-
Lohman. 
Spreker hecht echter niet aan het getal 10. 
 
art. 20 
Daarbij behoort dan art. 20 te luiden "Stichting eener nieuwe school en sluiting eener 
bestaande school" enz. 
 
art. 14 
Bovendien wil hij het denkbeeld van den Heer Tydeman omtrent art. 14 uitbreiden, 
door aldaar al de uitgezonderde letters van art. 19 te schrappen. 
De Heer Roodhuyzen en ook de Heer Tydeman achten het getal 10 te klein; het zal 
het gangbare scheidingspunt worden, of er al dan niet eene openbare school zal 
worden gesticht. 
 
art. 20, tweede lid, nieuw  
De Heer Ter Laan komt hieraan alsdan tegemoet door nader voor te stellen, dat een 
nieuw tweede lid van art. 20 zal luiden: "Insgelijks kan door Gedeputeerde Staten 
worden bevolen, dat naburige gemeenten zich vereenigen" enz. gelijk het bestaande 
vierde lid van art. 16. 
 
Besluit 
Besloten wordt vervolgens 
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1. art. 16 geheel onveranderd te laten. 
2. art. 20, eerste lid, te lezen: "Stichting eener nieuwe school en sluiting eener 
bestaande school" enz. 
nieuw tweede lid: "Insgelijks kan door Gedeputeerde Staten" enz. conform voorstel-
Ter Laan 
oud derde lid: "Gelijke stichting en sluiting" enz. 
3. art. 14 te lezen: "Onverminderd het bepaalde in artikel 5 kan van elk besluit" enz. 
 
artikel 21 
De wijziging door den Voorzitter omtrent art. 21 voorgesteld vindt algemeene 
instemming.  
Al had de Heer Ter Laan liever gezien, dat de onderwijzers mede beslisten, zoo acht 
ook hij het voorgestelde eene groote verbetering.  
De Voorzitter betoogde de wenschelijkheid o.a. ook op dezen grond, dat er in de 
toekomst waarschijnlijk geen verschil van bevoegdheid meer zal bestaan. 
 
artikel 22 
Het voorstel van den Voorzitter om hier het amendement Bos-Röell over te nemen, 
wordt algemeen goedgekeurd.  
De Heer Roodhuyzen zou evenwel nog iets verder hebben willen gaan door het 
treffen van eene overeenkomst tusschen het gemeentebestuur in de 
kerkgenootschappen verplichtend te stellen, doch vereenigt zich nochtans met het 
voorstel. 
 
artikel 24, zesde lid 
De Voorzitter verbetert de drukfout "24,b" in "24,6." 
Spreker herinnert er aan, dat dit is het oorspronkelijke voorstel-Mackay van 1889; 
door het amendement-Van der Feltz werd het gemiddelde van 4 maanden 
teruggebracht op het cijfer van 15 Januari. Men had toen nog geen Leerplichtwet, 
zoodat 's zomers de scholen leegliepen. Thans is dit bezwaar ondervangen en kan het 
gemiddelde worden hersteld. Het voorstel wordt aangenomen. 
 
artikel 24, eerste lid 
In art. 24, eerste lid, wordt het woord "schoolgaande" tusschen "aantal" en "kinderen" 
weder ingevoegd, vermits het bij het ongeluk was uitgevallen.  
De Heer Ter Laan acht de verandering van 40 in 25 uitstekend, daar thans imperatief 
bepaald wordt, dat reeds bij 25 een tweede onderwijzer aanwezig moet zijn. De 
practijk was intusschen reeds aldus. De sprong van 25 op 91 is slechts schijnbaar zoo 
groot; nochtans zou spreker ook de tweemans-scholen willen helpen, door als tweede 
phase te nemen 45 en dan per 55 op te klimmen.  
De Voorzitter vreest, dat dit te duur zal worden; men kan het later eventueel bij 
amendement voorstellen. 
 
artikel 24, derde lid 
De Heer Ter Laan wenscht aangeteekend te zien dat deze bepaling ook voor de 
bijzondere scholen zal moeten gelden, zoodat men er bij art. 59 op zal terugkomen. 
 
artikel 30 en vlgg. 
De Heer Ter Laan wenscht een nieuw artikel te zien opgenomen (art. 29 bis), 
luidende: "Aan een onderwijzer kunnen de volgende straffen worden opgelegd: 
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a. mondelinge berisping, 
b. schriftelijke berisping. 
c. waarschuwing, 
d. schorsing met behoud van jaarwedde, 
e. schorsing met stilstand van jaarwedde, 
f. ontslag" 
 
De Voorzitter acht ontslag geene straf. 
De Heer Tydeman wenscht niet zulk eene gedetailleerde schaal, doch bijv. aldus: 
berisping, mondeling of schriftelijk, waarschuwing enz. Aangezien de straffen worden 
uitgedeeld door het gemeentebestuur aan openbare onderwijzers, dient daartegen een 
beroep mogelijk te zijn. Bij wien echter? De Onderwijsraad moet echter steeds 
worden gehoord.  
De Heer Ter Laan voelt voor het systeem van den Heer Tydeman, doch acht het 
practisch beter art. 32 te behouden. 
De Heer Lohman meent, dat de Onderwijsraad moet beslissen.  
De Heer Tydeman zou uit een oogpunt van pacificatie ook voor de bijzondere 
onderwijzers een beroep willen openstellen op den Onderwijsraad. Men kan dan ook 
voor de openbare onderwijzers het beroep terstond brengen bij den Onderwijsraad, 
zoodat deze niet slechts "gehoord" wordt.  
De Heer Van Wijnbergen heeft geen bezwaar tegen de gelijkstelling, doch dan moet 
zoodanig beroep voor een openbaar onderwijzer ook openstaan als hij ongevraagd 
eervol ontslag krijgt <Gewijzigd in: doch dan moet ook steeds aan een bijzonder 
onderwijzer ongevraagd eervol ontslag kunnen worden gegeven> 
De Heer Ter Laan verbetert daarop zijne lijst aldus: 
"f. ongevraagd eervol ontslag, 
g. niet-eervol ontslag." 
De Voorzitter blijft er bij, dat f geene straf is. Voor gelijkstelling tusschen openbare 
en bijzondere onderwijzers op dit stuk gevoelt spreker niet veel omdat het niet gaat 
om gelijke behandeling, maar om doelmatige behandeling van O. en bijz. onderwijs. 
Maar daar art. 59 de bevoegdheid om een onderwijzer te ontslaan te veel beperkt, 
keurt hij ook voor de bijz. school een appel op de Onderwijsraad goed. 
Op zichzelf heeft hij echter geen bezwaar tegen een beroep op den Onderwijsraad. 
 
artikel 19f 
Artikel 19 f der wet vervalt dan. 
 
artikel 29, bis 
Besloten wordt het geamendeerd voorstel-Ter Laan als art. 29 bis vóór art. 30 te 
plaatsen. 
Over het verband tusschen dit en art. 30 is niet beraadslaagd. 
 
artikel 35, laatste lid 
Op verzoek van den Heer Roodhuyzen blijft art. 35, laatste lid, der wet ondanks 
overneming van het amendement Röell-Bos, behouden. 
De vergadering wordt hierop door den Voorzitter verdaagd tot een nader te bepalen 
dag. 
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