
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. 
4e Vergadering, gehouden in het gebouw der Tweede Kamer op Vrijdag 16 October 
1914, te 12 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 3de vergadering voorlezen, 
waartegen geene bedenkingen rijzen. 
 
artt. 29 bis, 30 en 21 bis 
De Voorzitter deelt mede, dat hij nader eene redactie heeft ontworpen voor de 
artikelen 29 bis en 30, welke redactie spreker voorleest en bij de eindlezing aan de 
orde zal stellen. Eveneens formuleerde spreker een nieuw art. 21 bis, waarin hij den 
tekst van het gewijzigde art. 59 overbracht voor zoover dit op openbare lagere scholen 
toepasselijk kan worden gemaakt. 
De door den Voorzitter voorgelezen redacties luiden als volgt: (f.i. bijgaand concept 
van den Voorzitter) 
 
art. 59, eerste lid 
In de redactie van het eerste der nieuwe alinea's toe te voegen aan art. 59, eerste lid, 
verandert de Voorzitter alsnog de vakken "a-i" in "a-j", en het getal 20 en 22.  
Hierbij merkt spreker nog op, dat als vak j een gewoon vak van onderwijs wordt, de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om vrijstelling te verleenen behoort te 
vervallen, terwijl deelneming door de kinderen aan dat vak alleen op geneeskundig 
advies kan worden uitgesloten.  
 
art. 16, tweede en derde lid 
Mitsdien moeten het tweede en het derde lid van art. 16 in dit opzicht nog gewijzigd 
worden. 
 
art. 59, eerste lid, 5e bis 
De Voorzitter stelt thans weder aan de orde art. 59, eerste lid, 5e bis, waarvan spreker 
de redactie thans aldus leest: 
"mits het hoofd der school niet benoemd is zonder vooraf ingenomen advies van den 
schoolopziener. Waar het eene vereeniging geldt moet, in geval van afkeuring door 
den schoolopziener, de benoeming, zal de aanspraak op de Rijksbijdrage behouden 
blijven, zijn goedgekeurd door de vereeniging." 
 
De Heer Tydeman zou liever de sanctie geheel weglaten, dan eene gescheiden 
behandeling in het leven te roepen tusschen de verschillende categorieën van 
bijzondere scholen, n.l. die welke van stichtingen of instellingen, en die welke van 
vereenigingen uitgaan. Desnoods kan men er aan toevoegen een appèl op den 
Onderwijsraad, doch spreker gelooft niet, dat eene zoo uitgebreide macht van dat 
lichaam voor de voorstanders van het bijzonder onderwijs aannemelijk is.  
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De Heer Ter Laan zou de regeling van de benoeming van hoofd en onderwijzers der 
openbare scholen hier willen overnemen. 
De Heer Tydeman verzet zich daartegen, omdat men bij het openbaar onderwijs 
steeds te maken heeft met eene voordracht, terwijl bij het bijzonder onderwijs terstond 
de benoeming plaats heeft.  
Spreker wenscht dan ook voor elk der beide takken van onderwijs eene afzonderlijke 
behandeling te behouden, doch men moet geen verschil maken tusschen de bijzondere 
scholen onderling. 
De Heer Van Wijnbergen zou het voldoende vinden, indien gelezen werd "zonder 
voorafgaand overleg met den schoolopziener." 
De Voorzitter, erkennend, dat een algemeene regel beter is, keurt deze redactie goed. 
De Heer Ter Laan wil dan nog achter "hoofd der school" zien ingevoegd "en de 
onderwijzers." 
 
Besluit 
De Voorzitter merkt op, dat men het schoolhoofd niet afzonderlijk behoeft te noemen, 
en stelt dus voor het art. 59, eerste lid, 5e bis te lezen: 
"de onderwijzers niet benoemd zijn zonder vooraf gepleegd overleg met den 
schoolopziener." Aldus wordt besloten. 
 
art. 59, eerste lid, 4e 
De Heer Ter Laan wenscht onder de voorwaarden ook op te nemen wat ten aanzien 
van het openbaar onderwijs bepaald is in het derde lid van art. 24; zoodoende zal aan 
beide soorten van scholen het aantal onderwijzers met verplichte hoofdakte gelijk 
zijn. Men bereikt dit het eenvoudigst, door uit art. 59, eerste lid, 4e, de woorden: "het 
derde lid uitgezonderd" te schrappen; dienovereenkomstig wordt besloten. Eene 
overgangsbepaling zal echter noodig zijn. 
 
De Heer Tydeman wenscht bij de voorwaarden in het algemeen nog de positie der 
kloosterbroeders en -zusters ter sprake te brengen. Deze onderwijzers moeten niet op 
denzelfden voet als de anderen worden gesalarieerd.  
Spreker wil het systeem der Belgische wet, die spreekt van "les agents non-mariés et 
vivants en commun." Men kan de principieele scheiding in salariëering tusschen beide 
categorieën het best aanbrengen in art. 26, doch aangezien art. 59, eerste lid, 5e dat 
artikel toepasselijk verklaart, wil spreker er hier een woord van zeggen. Bij ons is met 
die scheiding reeds een feitelijk begin gemaakt, daar deze personen geen bijslag voor 
kinderen ontvangen; men zou nu verder kunnen gaan door geen bijslag voor de 
woning te geven, en voorts de periodieke verhoogingen achterwege te laten. Indien 
art. 26 in 's sprekers geest gewijzigd wordt, behoeft de verwijzing in art. 59, 5e naar 
art. 26 niet gewijzigd te worden. In sprekers voorstel vervalt dan de lastige quaestie 
der quitanties, en hij wijst er nog op, dat deze afzonderlijke rubriek van 
kloosterbroeders in onze wetgeving niet onbekend is, getuige de vrijstelling in de 
Militiewet. 
 
De Voorzitter merkt op, dat deze quaestie niet bij onze Subcommissie behoort; de 
Heer Tydeman kan zijn voorstel mededeelen aan de Subcommissie voor de Financiën. 
Deze zegt toe dit te zullen doen, doch moest het toch hier bij de voorwaarden van 
subsidieering ook ter sprake brengen. 
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De Heer Ter Laan releveert nog de laatste woorden van art. 59, eerste lid, 5e, die 
betrekking hebben op de surnumeraire onderwijzers van ƒ260,- Het Rijk geeft die 
som aan het bestuur der bijzondere school en dit bestuur stelt voor hetzelfde geringe 
bedrag een volontair aan, in plaats van tot ƒ500,- (het minimum voor een openbaren 
onderwijzer) bij te passen. Dit moet voortaan verboden worden. 
Op verzoek van den Voorzitter zal de Heer Ter Laan dit punt in de Subcommissie 
voor de Financiën mededeelen, waarvan hij eveneens deel uitmaakt. 
 
art. 59, tweede lid, a 
De Voorzitter stelt thans aan de orde zijn voorstel nopens art. 59, tweede lid, a. 
De Heer Tydeman is van oordeel, dat als de regeling die thans door de 
Staatscommissie wordt voorbereid, in werking komt, het geheele land mogelijk met 
bijzondere scholen zal kunnen worden overdekt, terwijl de openbare school nog 
slechts hier en dan als armenschool zal overblijven. Nu kan men tegenover die 
toeneming van bijzondere scholen tweeërlei standpunt innemen: 1. het standpunt van 
den Heer Van der Molen, dat iedere sekte wordt bediend, en 2. het standpunt, dat men 
voor degenen, die niet tevreden zijn met de ongodsdienstige openbare school, eene 
godsdienstig getinte school opene van eene redelijke mate van homogeniteit, waar de 
groote meerderheid mede tevreden zou kunnen zijn. Aan dit laatste stelsel, al zal het 
niet allen bevredigen, geeft spreker de voorkeur. Daarom wenscht hij het getal 
kinderen voor wie eene school mag worden geopend, niet te laag gesteld te zien, ook 
omdat kleine schooltjes zoo oneindig veel meer geld van de Schatkist eischen. Men 
zou een algemeen minimum moeten vaststellen voor de kleine gemeenten of 
gemeentekommen van beneden 10000 inwoners, dan een minimum voor gemeenten 
tot 40000 inwoners en een voor gemeenten boven 60000 inwoners. Stelt men slechts 
één cijfer vast voor het geheele land, dan zou men komen tot eene te ver 
doorgevoerde classificatie. Maar wel behoeft men niet denzelfden norm te stellen 
voor eene school die eenmaal bestaat, zoodat deze niet terstond behoeft te worden 
opgeheven. In sprekers gedachtengang zouden voor die 3 categorieën de cijfers 45, 60 
en 90 kinderen misschien en goeden greep uitmaken. 
 
De Heer Ter Laan acht naast de quaestie van de goedkeuring van het leerplan, deze 
quaestie eene der belangrijkste voor de pacificatie. Was gene er een van theoretisch, 
deze is van bijzonder practisch belang.  
Tegen den Heer Tydeman merkt spreker op, dat men met het laagste door hem 
aangegeven cijfer zou ingaan tegen het bouwwetje van Minister Heemskerk wat 
spreker ook juist vindt. Naast de verschillende splitsingen in sekten, heeft men ook 
nog te maken met de splitsing in sexe en in standen.  
Spreker gelooft niet met den Heer Tydeman, dat na de pacificatie het openbaar 
onderwijs zeer sterk zal verminderen, immers sinds 1905 is wel het bijzonder 
onderwijs in omvang toegenomen, maar het openbaar onderwijs niet gedaald. Is 
eenmaal de bijzondere school tot hare natuurlijke grenzen genaderd, dan groeien 
beide teksten naast elkander voort, en daarna zullen zelfs de openbare en de 
bijzondere scholen tot elkander naderen.  
Spreker gelooft evenwel ook, dat het algemeen minimum vrij hoog zal moeten zijn. 
 
De Heer Roodhuyzen zou het denkbeeld willen aanbevelen om het land te verdeelen 
in onderwijsdistricten; op zooveel zielen mogen nooit meer dan zooveel scholen 
worden opgericht, maar daarnaast ook een maximum aantal kinderen voor iedere 
school.  
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Spreker acht het getal 25 te laag voor een goede school, vooral zoodra de 
gelijkstelling zal zijn verkregen. Men moet zich z.i. ook niet plaatsen op het 
standpunt, dat ieder eene school moet kunnen oprichten.  
Spreker gelooft dat het geven van minder subsidie aan kleine scholen geen voldoende 
correctief zal blijken te zijn. 
De Heer Van Wijnbergen acht deze quaestie eene der voornaamste punten 
waaromtrent men moet trachten tot een vergelijk te komen. De verbrokkeling bestaat 
nu eenmaal, en ook spreker betreurt het separatisme, al komt dit onder de Roomsch-
Katholieken hier te lande niet voor. Men moet bij de te maken regeling zich op het 
standpunt stellen, dat te voldoen is aan hetgeen de ouders redelijk vinden.  
Spreker gelooft niet met den Heer Tydeman, dat het geheele land weldra met 
bijzondere scholen zal zijn overdekt na de pacificatie. Wat betreft het getal herinnert 
spreker er aan, dat de Heer Tydeman 25 zelfs te hoog vond toen het gold de stichting 
eener openbare school, dus moet men het voor de bijzondere school ook niet willen 
verhoogen. 
De Heer Roodhuyzen zegt, dat deze vergelijking niet opgaat, want de openbare school 
zal er altijd moeten zijn. 
De Heer Van Wijnbergen acht 25 een goed cijfer; in groote gemeentes kan men de 
cijfers van den Voorzitter bezigen, nl. 60 en 40, doch met bepaling, dat eene school 
eerst geleidelijk, bijv. na 3 jaren, aan dit vereischte moet voldoen. 
 
De Voorzitter verheugt zich niet in de splitsing zelve, doch wel in de bevoegdheid 
daartoe.  
Evenwel, daarom is spreker geen voorstander van kleine schooltjes, die veel te duur 
zijn. Daarom stelde spreker voor als expedient, dat men voor kleine scholen niet moet 
geven de volledige betaling voor de lokalen, of wel door tusschenkomst van eene 
vereeniging, die het geld voorschiet en aansprakelijk is voor terugbetaling bij 
spoedige verdwijning van de school. Zulk eene vereeniging zal niet zoo spoedig een 
voorschot geven voor eene nieuwe school, die ten gevolge van eene ruzie <gewijzigd 
in: die zonder werkelijke noodzakelijkheid> staat te worden opgericht. Bij de 
pacificatie dient men uit te gaan van de bestaande wet; daarom zou men het bestaande 
cijfer van 25 tienen te behouden voor de kleinste gemeenten, met 2 of 3 klassen 
daarboven. 
De Heer Van Wijnbergen vindt het niet wenschelijk om het cijfer afhankelijk te 
maken van het aantal ingezetenen, men dient het te nemen in verhouding tot het aantal 
leden van eenezelfde gezindte. 
 
De Heer Tydeman is van meening, dat men bij voorziening uit de Staatskas niet aan 
ieder precies kan geven wat hij wenscht. Zelfs het woord "school" duidt aan op eene 
verzameling, zoodat men niet tot in het oneindige moet kunnen splitsen, ook reeds 
niet van wege het geld.  
Spreker voelt wel, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs bezwaar zullen 
maken, als het algemeen minimum wordt verhoogd, en daarom waardeert spreker het, 
dat de Voorzitter het vindt in de mindere subsidieering van den schoolbouw. De 
opmerking van den Heer Van Wijnbergen, dat het bevolkingscijfer geen absoluten 
waarborg geeft, is juist, maar men moet zich daarmede behelpen. Wellicht zou men 
met twee categorieën kunnen volstaan. 
De Heer Ter Laan herinnert er aan, dat ook voor de voorstanders van het bijzonder 
onderwijs de openbare school waarde heeft. In Duitschland en België begint men 
geen strijd voor 25 kinderen.  
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Spreker zou, nu dit getal eenmaal in de wet staat, het uitsluitend willen behouden als 
overgangsbepaling, hij wenscht evenwel ook een hooger cijfer in de wet, en voor 
nieuwe scholen dient men minder subsidie in de bouwkosten te geven; hoewel 
daartegen weer het bezwaar rijst, dat men ter wille van het geld zieltjes zal trachten te 
winnen. 
De Heeren Ter Laan en Roodhuyzen merken op, dat, hoewel zij de voorkeur geven 
aan het stelsel-De Beaufort, zij zich toch ook met dat van den Voorzitter kunnen 
vereenigen. 
 
De Voorzitter wenscht te doen stemmen tusschen zijn voorstel en dat van den Heer 
De Beaufort, die een minimum van 40 kinderen wenscht, evenwel met degressie, 
waartegen beroep op den Onderwijsraad open staat. Het bezwaar is echter, dat de 
Onderwijsraad deze plaatselijke quaesties moeilijk beoordeelen kan. Wordt het 
voorstel-De Beaufort verworpen, dan valt te stemmen over het getal 25 als minimum, 
en bij verwerping daarvan, over een hooger cijfer. Evenwel zou spreker bij oprichting 
van nieuwe scholen steeds dwang willen uitoefenen om lichtvaardige oprichting tegen 
te gaan, en derhalve het subsidie over een langer tijdperk, bv. 10 jaar, willen 
verdeelen, met de verplichting om bij vroegere opheffing het verlies van den Staat te 
vergoeden, waarvoor dan een vereeniging zich borg zou kunnen stellen.  
De Heer Tydeman stelt een amendement voor op het voorstel-De Beaufort om voor 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het minimum op 100 kinderen te bepalen. 
 
Besluit 
Het stelsel-De Beaufort wordt aangenomen met 3 stemmen vóór, die van de Heeren 
Ter Laan, Tydeman en Roodhuyzen, en 2 stemmen tegen, die van den Heer Van 
Wijnbergen en van den Voorzitter. 
Het minimum zal dan zijn 40, doch na advies van den Onderwijsraad kan het dalen tot 
25. Het amendement-Tydeman op dit voorstel wordt met algemeene stemmen 
aangenomen, met dien verstande, dat ook hiervan kan worden afgeweken na advies 
van den Onderwijsraad, terwijl de Minister beslist. 
 
De Voorzitter verdaagt hierop de vergadering tot Woensdag 21 October 1914, te 12 
uur. 
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