
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. 
6e Vergadering, gehouden in het gebouw der Tweede Kamer op Dinsdag 2 Maart 
1915, des avonds te 7½ uur. 
Aanwezig alle leden, te weten met den Voorzitter, de Heeren: Ter Laan, Roodhuyzen, 
Tydeman en Van Wijnbergen, alsmede de Secretaris De Jonge. 
 
De Voorzitter verzoekt den Secretaris het overzicht der vorige vergadering voor te 
lezen, waarin op verzoek van de Heeren Tydeman en Roodhuyzen nog eenige kleine 
wijzigingen worden aangebracht. 
 
Bewaarschoolonderwijs 
De Voorzitter herinnert er aan, dat behalve zijn voorstel, ook nog van de Heeren Ter 
Laan en Tydeman een voorstel omtrent het bewaarschoolonderwijs is ontvangen.  
De laatste twee staan niet zoozeer tegenover elkaar, daar zij beide uitgaan van het 
beginsel, dat er overal gemeentelijke bewaarscholen moeten komen; sprekers voorstel 
echter gaat uit van den bestaanden  toestand, dat de bijzondere bewaarschool regel is. 
Men zou nu z.i. met de bespreking der eerste twee voorstellen kunnen beginnen, 
daarna dat van spreker behandelen, en dan kan de vergadering beslissen welk van 
beide stelsels zij bij het plenum wenscht in te dienen. 
De Heer Roodhuyzen ziet ook tusschen de voorstellen-Tydeman en -Ter Laan een 
principieel verschil. Het laatste voorstel wil aan de gemeenten de verplichting 
opleggen om bewaarscholen te stichten.  
Spreker zou daarom aan den Heer Tydeman willen vragen, of hetgeen hij schrijft in 
den eersten zin sub II van zijn voorstel over oprichting van gemeentewege bedoelt te 
zijn eene aansporing om het particulier initiatief te doen ontwikkelen. 
De Heer Tydeman wijst op den tweeden zin sub II en op sub III ten betooge, dat ook 
hij wenscht als beginsel der wet de verplichting aan gemeenten om bewaarscholen op 
te richten. Deze verplichting heeft spreker echter beperkt door te gewagen van "de 
kom der gemeente", zoodat de verspreid liggende dorpen buiten dezen eisch vallen. 
Naast de verplichting, die als beginsel voorop staat, kan men eenige concessies doen 
door overgangsbepalingen of op grond van abnormale omstandigheden, waaronder 
spreker verstaat bijv. eene verspreid wonende bevolking. Voldoet de gemeenteraad 
niet aan die verplichting, dan doen krachtens sub III de Gedeputeerde Staten wat des 
gemeenteraads is.  
Spreker wenscht vooral hierom aan het werk der Staatscommissie mede te werken, 
om aldus te bevorderen, dat het peil van het onderwijs zal stijgen, al moet hij daartoe 
dan ook van zijn kant eenige offers brengen.  
De Voorzitter toont aan, dat ook de Heer Ter Laan uitgaat van hetzelfde beginsel, nl. 
dat de wet de gemeenten tot oprichting van bewaarscholen verplicht, maar er is 
verschil in dit stelsel en dat van den Heer Tydeman voor zoover betreft de verhouding  
tusschen het openbaar en het bijzonder onderwijs.  
De Heer Tydeman wenscht alleen dàn geen openbaar onderwijs, als er eene 
bijzondere school is; de Heer Ter Laan gaat blijkens punt III van zijn voorstel verder, 
en wil liever ééne soort school zien verrijzen. 
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Maatstaf van subsidieering 
Wat betreft den maatstaf van de voorwaarden van subsidieering zijn er verschillende 
stelsels, nl. punt IV van het voorstel-Tydeman, punt II van het voorstel-Ter Laan, en 
ook hetgeen spreker zelf voorstelde, hetwelk natuurlijk ook op het stelsel van de 
andere Heeren kan worden geënt.  
Zoo berekent de Heer Tydeman het bedrag van het subsidie naar den kostenden prijs 
van één kind, indien alle kinderen in de gemeente op ééne bewaarschool zouden gaan. 
Dit kan dus voor het bijzonder onderwijs een geringer bedrag zijn dan de school aan 
de vereeniging kost. Daarentegen wil de Heer Ter Laan 100% geven aan de 
bijzondere school.  
De Heer Tydeman zegt, dat hij de goedkoopste voorziening als norm heeft gekozen, 
omdat hij zooveel mogelijk splitsing wil tegengaan. 
De Heer Ter Laan geeft toe, dat zijn systeem duurder is, maar het bijzonder onderwijs 
moet op gelijken voet met het openbare behandeld worden om op dit gebied den strijd 
niet te doen ontstaan. 
De Heer Roodhuyzen is ook een tegenstander van splitsing, maar nu deze er eenmaal 
is, moet men beide categorieën op dezelfde wijze behandelen, anders behoudt men 
den schoolstrijd.  
De Heer Tydeman zegt, het nooit als het ideaal te hebben beschouwd, dat er tusschen 
beide takken volkomen gelijkheid zou ontstaan.  
De Heer Van Wijnbergen is van oordeel, dat de subsidieering samenhangt met het 
karakter, dat men aan het bewaarschoolonderwijs wil geven, en zou daarom zeer goed 
kunnen meegaan met het voorstel van den Voorzitter, maar als men inderdaad het 
bewaarschoolonderwijs als een onderdeel van ons gansche schoolwezen en 
schoolstelsel wil opnemen, dan ware het beter de financieele gelijkstelling door te 
voeren, alhoewel spreker dit standpunt zou betreuren, en de voorkeur geeft aan 's 
Voorzitters stelsel.  
De Heer Roodhuyzen vreest, dat, als er een stelsel komt van niet volledige gelijkheid, 
men een fonds zal zien ontstaan voor bijzondere bewaarscholen, ten gevolge waarvan 
de schoolstrijd in stand zal blijven. Daarom wenscht spreker gelijke betaling. 
De Voorzitter wijst er op, dat ook volgens het stelsel-Tydeman de bijzondere school 
eene bijdrage zal ontvangen, terwijl zij nu in het geheel geen subsidie geniet. Dit is 
dan toch al een groote vooruitgang. 
 
Toezicht 
Wat betreft het toezicht zijn er tusschen de stelsels onderling slechts kleine 
verschillen. In punt VI van het voorstel-Tydeman is er voor bijzondere bewaarscholen 
vooreerst het toezicht van het gemeentebestuur, en dan nog een toezicht van eene 
commissie van ingezetenen die alle bewaarscholen bestrijkt. Waarom wil de Heer 
Tydeman het toezicht van het gemeentebestuur? 
De Heer Tydeman beantwoordt die vraag met de opmerking, dat, ook al is er in eene 
gemeente uitsluitend bijzonder bewaarschoolonderwijs, het toch gewenscht is, dat de 
gemeente zich kan uitspreken over de plaats waar de school wordt gesticht, over de 
distributie der scholen over de gemeente enz. Ook blijkens punt VII moet er zijn 
overleg met de Commissie van Toezicht ten aanzien van de benoeming der 
leerkrachten. Die Commissie kan ook zorgen voor de evenredige verzorging van de 
verschillende richtingen in de gemeente.<gewijzigd in: Die Commissie kan ook 
zorgen voor het niet te scherp op den voorgrond doen treden van de verschillende 
richtingen in de gemeente.>  
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De Voorzitter vindt dat boven deze gemengde Commissie van ouders, de bestaande 
Plaatselijke Commissie van Toezicht de voorkeur verdient, en nòg beter de 
Subcommissie voor het Bewaarschoolonderwijs uit die Commissie.  
Ook de Heer Ter Laan geeft de voorkeur aan benoeming dier Commissie door den 
Raad.  
De Heer Roodhuyzen is van hetzelfde  gevoelen, hoewel het theoretisch heel mooi 
klinkt als de ouders die Commissie benoemen.  
De Heer Tydeman wil wel de keuze door de ingezetenen uit zijn voorstel laten vallen, 
maar hij had het juist opgenomen als eene concessie aan de leuze de Rechterzijde: "de 
school aan de ouders." 
De Voorzitter zegt, dat die leuze alléén juist is, indien zij de ouders de richting 
moeten aangeven, waarin zij wenschen, dat hunne kinderen worden onderwezen. 
De Heer Tydeman voegt er nog aan toe, dat hij van "ingezetenen" gewaagde, om 
aldus eene eerste proef met het vrouwenkiesrecht te doen. 
De Voorzitter constateert, dat de vergadering zich dus vereenigd heeft met een 
toezicht door eene door den Raad te benoemen Commissie. 
 
Leeftijd, leerkrachten, omvang van het onderwijs 
Wat betreft den leeftijd, de leerkrachten, en den omvang van het onderwijs bestaat er 
tusschen de stelsels geen verschil; men wenscht algemeen eene regeling bij de wet. 
Spreker merkt nog op, dat de Heer Ter Laan hem niet begrepen heeft, toen hij 
sprekers gezegde citeerde omtrent de neutraliteit van het bewaarschoolonderwijs. Hij 
vond het alleen belachelijk daarvan bij deze scholen in de wet te gewagen. Of een 
bewaarschool voor alle kinderen bruikbaar is hangt veel van de personen af, die met 
dit onderwijs belast zijn. In de punten VIII en IX van het voorstel-Tydeman wordt 
deze quaestie aangeroerd. 
De Heer Tydeman doet uitkomen, dat de wet geene clausule behoeft te hebben als de 
bepaling van art. 35 der Lager-Onderwijswet. 
De Heer Ter Laan wil eene dergelijke bepaling juist wèl hebben, want anders zullen 
die openbare scholen ontoegankelijk zijn voor de kinderen van tal van ouders; beter 
ware het dan om bijzondere scholen te stichten. 
De Heer Tydeman acht punt IX van zijn voorstel een rem tegen overdrijving van 
godsdienstige opvattingen bij bijzondere bewaarscholen, en de bepaling zal als een 
stimulans werken voor de oprichting van openbare scholen. 
Met 4 tegen 1 stem (die van den Heer Ter Laan) besluit de vergadering geene 
bepaling analoog aan art. 35 op te nemen. 
Tegen punt IX van het voorstel-Tydeman bestaat geen bezwaar. 
 
Benoeming van onderwijzeressen 
De Voorzitter constateert dat omtrent de benoeming van leerkrachten geen verschil bij 
de stelsels aanwezig is. 
 
Salaris 
Wat aangaat het salaris, dat ook punt VII van het voorstel-Tydeman voor openbare en 
bijzondere leerkrachten gelijk wenscht, merkt de Voorzitter op, dat dit wèl past in het 
systeem-Ter Laan bij gelijke betaling, maar niet in het systeem-Tydeman, als wanneer 
de schoolbesturen niet over voldoende geldmiddelen zullen beschikken.  
De Heer Roodhuyzen hoopt, dat de Heer Tydeman dan om die reden tot het systeem-
Ter Laan zou kunnen overgaan, want ongelijke betaling zal zich het eerst in het salaris 
afspiegelen. 
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De Heer Tydeman merkt op, dat het niet vaststaat, dat bij de berekening van den 
kostenden prijs de bijzondere school steeds in het nadeel zou zijn.  
Spreker wil echter die formule wel laten vallen. 
 
Betaling door Rijk of gemeente 
De Voorzitter zegt, dat er nog de quaestie is, of het Rijk, dan wel de gemeente dit 
onderwijs zal bekostigen. Het is niet beslissend voor de schoolquaestie, maar spreker 
gevoelt meer voor betaling door de gemeente vooral omdat het anders veel te duur 
wordt.  
 
Opleiding 
Wat betreft de opleiding, dit is meer eene zaak voor de desbetreffende Subcommissie 
IV. 
 
Voorstel-Voorzitter 
De Voorzitter wil thans zijn voorstel aan de orde stellen. De bestaande toestand is, dat 
er meer bijzondere dan openbare bewaarscholen zijn.  
Spreker wil alleen tot subsidieering verplichten, indien er ook openbare scholen in de 
gemeente zijn. Is dat niet het geval, dan is de gemeente daarin vrij. 
 
art. 1 
Spreker wenscht thans na te gaan de verschillende onderdeelen van het door hem 
voorgestelde art. 1. Tegen 1e. blijkt bij de Subcommissie geene bedenking te bestaan; 
hieruit volgt dus, dat de bewaarschool geen onderdeel van de lagere school zal zijn. 
Ook het voorgestelde sub 2e en 3e vindt algemeen instemming. 
Ten aanzien van 4e heeft de Heer Tydeman bezwaar tegen uitsluiting van de gehuwde 
vrouw; alles dient hier af te hangen van de geschiktheid in elk bijzonder geval. 
De Voorzitter heeft "ongehuwd" voorgesteld, opdat deze vrouw zich geheel aan dit 
onderwijs zal kunnen wijden. Wat het L.O. betreft is hij tegen de uitsluiting van de 
gehuwde vrouw, omdat men daardoor de eenmaal gegeven bevoegdheid illusoir 
maakt, maar hier kan men van het begin af weten waar men aan toe is. 
Nochtans wil spreker het woord "ongehuwd" wel schrappen. Aldus goedgekeurd. 
Bij 5e. vraagt de Heer Roodhuyzen of iemand die bijv. de akte van onderwijzeres 
heeft niet vanzelf bevoegd is tot het geven van bewaarschoolonderwijs? 
De Heer Ter Laan zou in 4e willen lezen: "hoofdakte bewaarschoolhouderes", in 5e 
"akte van bewaarschoolonderwijzeres" en in 5a bepalen, dat men nog gedurende een 
langen tijd ook zonder akte benoemdbaar is.  
Tegen den Heer Roodhuyzen voert spreker aan, dat de akte L.O. volstrekt niet altijd 
meebrengt geschiktheid voor bewaarschoolonderwijzeres. 
Na nog eenige bespreking wordt in 5e. met algemeen goedvinden achter 
"onderwijzeres" gelezen: "die bijgestaan kan worden door helpsters." Het 
voorgestelde sub 6e. en 7e. ontmoet geen bezwaar. 
De Heer Ter Laan betreurt het, dat de Voorzitter uit zijn oorspronkelijk voorstel de  
voorwaarde heeft weggelaten, dat er niet meer dan 40 leerlingen per klasse mogen 
zijn. 
De Voorzitter zou de besturen hierin willen vrijlaten, waarbij de Heer Ter Laan zich 
neerlegt.  
 
art. 2 
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De Voorzitter stelt dan art. 2 van zijn voorstel aan de orde, en merkt op, dat het 
tweede lid vrijwel hetzelfde bepaalt als de Heer Tydeman voorstelde. In sprekers 
systeem is er géén bezwaar, dat de tractementen niet geheel gelijk zijn aan die der 
openbare onderwijzeressen, en hij acht het beter, dat de schoolbesturen er iets voor 
over hebben.  
 
Keuze der stelsels 
Thans ware te kiezen tusschen de stelsels.  
Spreker hecht aan het particulier initiatief, en wijst op de goede vruchten, die men bij 
het vakonderwijs gehad heeft, door te steunen naarmate de scholen zich aanmeldden. 
Dit acht hij beter dan overal gebiedend de oprichting van scholen voor te schrijven. 
De Heer Tydeman houdt aan zijn voorstel vast, daar het voor hem eene 
beginselquaestie is.  
De Heer Ter Laan is van meening, dat in zijn stelsel, dat met dat van den Heer 
Tydeman parallel loopt, het bewaarschoolonderwijs gelijkmatiger over het geheele 
land zal opkomen.  
De Heer Roodhuyzen verklaart zich evenals de Voorzitter tot voorstander van het 
particulier initiatief. Hij wijst op het groote verschil met het lager onderwijs; zoo acht 
spreker uit paedagogisch oogpunt het bewaarschoolonderwijs een pis-aller, een 
noodzakelijk kwaad, een onnatuurlijken toestand, dat het kind op 4-jarigen leeftijd het 
gezin verlaat. Nu die toestand er echter eenmaal is, is het sprekers wensch, dat de 
bewaarschool, waar er om gevraagd wordt, zoo goed mogelijk zij. Ook het bezwaar 
van de kosten weegt bij spreker zeer. Tegen het voorstel van den Heer Lohman heeft 
hij echter deze bedenking, dat art. 1 vermeldt: "Van wege de gemeente kunnen ..... 
bijdragen worden toegekend.  
Spreker zou verder willen gaan en de gemeente het bijzonder bewaarschoolonderwijs 
doen subsidieeren, óók als er in de gemeente geen openbare bewaarscholen zijn.  
De Heer Ter Laan betreurt het, dat volgens het voorstel van den Voorzitter er zulk een 
groot verschil zal zijn tusschen den toestand in de ééne gemeente en in de andere. 
De Heer Roodhuyzen wijst er op, dat arme gemeenten, evenals thans voor het lager 
onderwijs, een buitengewoon subsidie zouden kunnen verkrijgen uit 's Rijks kas. Eene 
verplichting tot oprichting van bewaarscholen zou spreker echter afkeuren. 
De Heer Van Wijnbergen verklaart in te stemmen met het voorstel van den Voorzitter. 
Spreker wenscht geen bewaarschoolonderwijs als onderdeel van ons onderwijsstelsel. 
Het dient als expedient voor een uitzonderingstoestand. Ook de groote kosten die met 
het voorstel-Ter Laan-Tydeman zullen gemoeid zijn, doet spreker terugdeinzen, en hij 
betreurt het, dat het vroegere voorstel van den Voorzitter om alleen indien de 
gemeente zelve eene bewaarschool heeft, ook de bijzondere te subsidieeren, is 
vervallen. 
De Heer Tydeman heeft steeds gemeend, dat de verbetering van het 
bewaarschoolonderwijs ook moest dienen om als onderdeel van het geheele stelsel, 
het gansche onderwijs op een hooger peil te brengen. In dien zin wil hij meewerken. 
Maar hij vreest, dat het gevolg van het stelsel van den Voorzitter zal zijn, dat ten 
slotte nagenoeg alle bewaarscholen bijzondere scholen zullen worden.  
Spreker zal dan ook tegelijk met het Rapport der Subcommissie eene afzonderlijke 
Nota bij het plenum indienen.  
De Voorzitter is van oordeel, dat misschien zijn vroeger voorstel, waartegen zich de 
Staatscommissie verklaarde, nog eens aan de orde zal kunnen komen, indien uit de 
voorstellen der verschillende Subcommissies blijkt hoe groot de totale kosten zullen 
zijn. 
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Hierop sluit de Voorzitter de vergadering tot nadere oproeping. 
 
 
 
 
 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, notulen, subcommissie 3 onderw, 1915-03-02

NL-HaNA, Staatscie. Onderwijs, 2.04.48.02, inv.nr. 4


