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Mededeeling van ingekomen stukken. — 2. Vaststelling der Sfaatsbegrooting voor 1911. (Hoofdstuk V.) 

468tc VERGADERING. 

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 DECEMBER 1910. 
(GEOPEND TE 101 UÜH.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. verzoekschriften; 
3°. een adhaesiebetuiging; — 4°. drukwerk. — Be
handeling van de Staatsbegrooting voor 1911; voort
zetting van de beraadslaging over en aanneming van 
hoofdstuk V. — Verslagen uitgebracht over wetsont
werpen. — Regeling van werkzaamheden. — Verlof 
gevraagd en verleend tot het houden eener inter
pellatie. — Aanneming van onderscheidene wets
ontwerpen en van hoofdstuk VI I A. 

Voorzitter: de heer van Bj landt . 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 89 leden, te weten de 
heeren: 

van Vuuren, Thomson, van Karnebeek, Tydeman, Ruys 
de Beerenbrouck, Ferf, Limburg, van Nispen tot Sevenaer 
(Rlieden), van der Molen, van Sasse van Ysselt, Middelberg, 
Passtoors, Oostcrbaan, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Duymaer van Twist, Janssen, van Wijnbergen, Bos, 
Roodhuyzen, Heemskerk, Snoeck Henkemans, de Geer, 
Ketelaar, Dolk, Fleskens, Schimmelpenninck, ter Laan, van 
Lennep, Kooien, van Nispen tot Sevenaer (Nijmegen), de 
Savornin Lohman, van Vlijmen, Beckers, Nolens, Arts, Jan
sen (den Haai?), Bolsius, van Best, Elhorst. de Vlugt, 
van de Velde, Eland, van der Boreli van Verwolde, de Jongh, 
Loeff, Patijn, Teenstra, van der Voort van Zijp, Bluni, Jan-
nink, de Beaufort, Roessingh, van Doorn, Helsdingen, Fruy-
tier, Schaper, Drucker, van Wassenaer van Catwijck, de 
Monté verLoren, van Hoogstraten, Smidt, Marchant, van 
den Berch van Heemstede, de Meester, Treub, de Kanter, 
van Asch van Wijck, Duys, Duynstee, van Veen, van Vliet, 
Aalberse, Snicenge, Vliegen, van Hamel, de Visser, Goeman 
Borgeshis, Troelstra, Hugenholtz, de Klerk, Hubrecht, 
Brummelkamp, Rink, Licftinck, de Ram, van Wichen, 
Kuyper, Ankerman, 

en de heeren Ministers van Buitenlandsche en van Binuen-
landsche Zaken, van Financiën, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden die verhinderd zijn do vergade
ring bij te wonen: van den heer Vorsterman van Oyen; van 
den heer Bogaardt, wegens ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1910—1911. — I I . 

2". de volgende verzoekschriften: 

een, van den raad der gemeente Marken, houdende verzoek, 
dat alle dijksputten op het eiland Marken van Rijkswege 
worden gevuld; 

een, van J . W. van Visvliet, kapitein-magazijnmeestcr der 
artillerie te Amsterdam, houdende verzoek weder te worden 
gesteld in het genot van do hoofdstad-toelage. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen der 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

3". een verklaring van adhaesie aan het adres van het 
comité tot verkrijging van wettelijke bescherming van huis
arbeiders in de kleedingindustrie, van de Amsterdamsche 
kleermakerspatroonsvereeniging gevestigd te Amsterdam. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

4". van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, do laatst verschenen afleveringen en aanvullingsbladen 
van het Bulletin International des Douanes. 

Deze stukken zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 

I. Vaststelling van hoofdstuk V (Departement van 
Binnenlandsche Zaken) van de Staatsbeirrooting voor het 
dienstjaar 1911 (2). 

De beraadslaging over de Vide afdeeling (Lager onder
wijs) in het algemeen wordt hervat. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsrho Zaken, 
zet zijn rede voort en zegt: Evenals gisterenavond begin ik 
met enkele punten van meer specialen aard en dan kom ik 
in de eerste plaats tot den geachten afgevaardigde uit den 
Haag I I , die eau wcord heeft gesproken ten gunste van het 
onderwijs voor slecbthoorendeu. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal mij niet betwist worden, 
dat een school voor slechthoorenden, die in zoover niet als 
doofstommen kuntien worden aangemerkt, in de wet op het 
lager onderwijs niet vermeld wordt. 

Art. l ö , sub c, zegt: ,,De wet is niet toepasselijk op de 
scholen voor doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen, 
zwakzinnigen en idioten." 

Het gevolg daarvan is, dat de slechthoorenden moeten 
gerangschikt worden onder de doofstommen, of, indien men 
dit niet doet, moet het onderwijs aan hen eenvoudig be
schouwd worden als gewoon lager onderwijs. 

Onder die omstandigheden is er voor do Regeering, dunkt 
mij, geen reden om in deze zaak in te grijpen. Willen de 
gemeentebesturen de een of andere regeling maken ten 
gunste speciaal van de slechthoorenden, dan kunnen zij dit 
doen binnen de regelen der wet. Of er aanleiding zal zijn, 
indien tot wetswijziging wordt overgegaan en daarbij ver
schillende soorten van scholen nader worden gespecificeerd, 
aan de slechthoorenden in het bijzonder de aandacht te 
schenken, zal dienen te worden overwogen. 

Wanneer de geachte afgevaardigde vraagt, of ik niet wil 
instellen een hygiënisch inspecteur, meer bepaald met het 
oog op dit vraagstuk, of, indieu men het woord inspecteur 
wat krachtig vindt, een hygiënisch adviseur, moet ik daarop 
antwoorden, dat ik daartoe weinig begeerte voel. Mij wil 
het voorkomen, dat, waar dit een zaak is, die geheel aan 
de gemeentebesturen moet worden overgelaten, deze zelf 
moeteu zien, hoe zij haar in orde maken en de gemeente
besturen kunnen licht ter plaatse een geneesheer vinden, die 
op een dergelijk speciaal punt hen adviseert. Maakt men 
daarvan Rijkszaak, dan wordt de inspectie nog al belangrijk 
en zou men er langzamerhand toe komen, het geheele land 
te laten afreizen, om naar slechthoorenden te zoeken, 



1334 

46ste VERGADERING. — 22 DECEMBER 1910. 

2 . Vaststelling der Staatsbegrooting voor 1911. (Hoofdstuk V.) 

(Minister Heemskerk.) 
De geacht* afgevaardigde uit 's Gravenbage I heeft aan

gedrongen op afschaffing van examengelden. 
Nu is dit niet een zaak om zoo verbazend licht over to 

denken. De examengelden zijn niet overmatig hoog. Zij 
bedragen f2 , f 5 cu voor hoofdakte f 10. Zij brengen te 
zamen pi.in. f-14 000 'sjaars op. Zij worden natuurlijk ge
vraagd, geenszins tot dekking van alle kosten, maar hierom, 
dat het afnemen van een examen voor een deel strekt in het 
belang van J.en, die examen doen. 

Nu is het niet in het belang van dezen, -wanneer het getal 
examinandi overmatig hoog wordt opgevoerd. Hoe meer 
examinandi des te meer concurrentio en des te minder kans, 
dat de examens ten slotte binnen aannemelijken tijd tot de 
benoeming zullen leiden. 

Daarenboven, het opkomen van te veel examinandi maakt 
de examens moeilijker. Bij de onlangs ingediende suppletoire 
bcgrooting is door de Kamer gevraagd, hoe het komt, dat 
de examenkosten zoo ontzettend stijgen. Dit komt omdat het 
getal examinandi stijgt. Wanneer men de examengelden 
afschaft, zal dit getal nog meer stijgen, want dan zullen 
ook do niet gesckikten denken: ik kan er niets bij verliezen. 
Daarom kan ik den geachten afgevaardigde geen uitzicht 
geven, dat ik de examengelden zal afschaffen. 

Een andere zaak, waaromtrent de tegenwoordige toestand 
den geachten afgevaardigde uit 's Gravenbage i niet be
haagt, is de salarisregeling der onderwijzers. 

De wijze, waarop die geachte afgevaardigde deze zaak 
behandeld heeft, zal in het oog van velen er uitzien als 
bloedige spot. De geachte afgevaardigde klaagt er over, 
dat voor militaire doeleinden zooveel gemakkelijker geld 
te verkrijgen is dan voor onderwijsdoeleinden — een ver
schijnsel, waarvan ik tot nog toe niet geloof, dat wij in 
Nederland zooveel last hebben — en dat er wel bereidwillig
heid is om de officierstraktementen te verhoogen maar niet 
de traktementen der onderwijzers. 

Ik kan mij begrijpen, dat in deze dagen de officieren, 
die op verhooging van traktement hadden gehoopt, teleur
gesteld zijn, maar wanneer zij die verhooging hadden gekre
gen, dan zou men kunnen zeggen: voor die is er wel geld 
beschikbaar, maar nu de loop der zaak zoo is geweest, dat 
zij de verhooging niet krijgen en zij van den geachten afge
vaardigde moeten hooren: voor die menschen is wel het geld 
te krijgen en voor de onderwijzers niet, moet hun dit als 
een bloedige spot in de ooren klinken 

De heer ter Laan : De motie is toch aangenomen. 

deeld, dat de wenschen der onderwijzers variëeren van 
f 400 000 tot f 3 000 000. Nu is er toch waarlijk niet aan te 
denken dat men op dit oogenblik het budget zou gaan be
lasten met een nieuwe uitgaaf van f3000000. Ik kan natuur
lijk daaromtrent geen enkele toezegging doen zonder overleg 
met den Minister van Eiuanciën. En hoezeer de Kamer dit 
verlangt, breng ik den geachton afgevaardigde nogweder eens 
in herinnering. 

Verder betreft de salarisregeling voor de onderwijzers een 
minimum. In tal van gemeenten is het werkelijk salaris 
hooger dan het minimum en ingevolge de aanneming van liet 
amendement-Ketelaar is in elke gemeento de salarisregeling 
opnieuw vastgesteld en wanneer tegen zoodanige regeling 
binnen den wettelijken termijn bezwaren worden ingebracht, 
dan komt de zaak voor de afdeeling Geschillen van Bestuur 
van den Raad van State, die daaromtrent een zekere juris
prudentie gevestigd heeft. 

In de tegenwoordige omstandigheden is het eenvoudig on
mogelijk voor de Regeering om dienaangaande eenige toe
zegging te doen. 

Een onderwerp van meer algemeenen aard is door verschil
lende sprekers behandeld, namelijk de wenschelrjkheid van 
de herziening der Leerplichtwet. 

De heer ter Laan vraagt of het waar is, dat een schoolop
ziener een klacht had ingediend wegens niet-vervolging van 
een overtreding der Leerplichtwet. Ik moet eerlijk beken
nen dat ik het niet weet. En als ik het wist, dan zou het nog 
niets beteekenen; want dan zou moeten worden nagegaan, 
of die klacht al dan niet gegrond was. 

Wanneer iemand er aanmerking op maakt, dat het open
baar ministerie een overtreding niet vervolgt, moet men, om 
de houding van het openbaar ministerie te kunnen beoor-
deelen, beginnen met de zaak nauwkeurig te kennen; alle 
gegevens ontbreken ons op het oogenblik, en wij kunnen dus 
hei zwijgen er toe doen. 

Overigens ben ik voornemens binnen zeer korten tijd mij 
met een herziening van de Leerplichtwet bezig te houden. 
Hetgeen ik aan de Kamer zal voorleggen, zal vermoedelijk 
niet aan aller wenschen voldoen. Wanneer men bijv. vraagt 
verlenging van den leerplichtigen leeftijd en leerplicht voor 
het herhalingsonderwijs, wil ik zeer gaarne bekennen, dat ik 
daarin zeer groote bezwaren zie. Een herzienig van de Leer
plichtwet moet er komen, en wel een herziening, die binnen 
korten tijd uitvoerbaar is en waarbij rekening wordt gehou
den met de financicele gevolgen. En ik wil eerlijk bekennen, 
dat ik na de ondervinding, die wij met het he.rhalingsonder-
wrjs hebben opgedaan, niet begrijp, hoe leerplicht voor 
het herhalingsonderwijs goede vruchten zou kunnen afwer
pen. Het herhalingsonderwijs is zóó weinig populair en een 
zaak die er mee parallel loopt en voor een belangrijk deel er 
voor in de plaats komt, het vak- of ambachtsonderwijs, is zóó 
populair, dat ik wel ontzaglijk gewichtige gronden zou moe
ten vernemen — die de heeren nu niet in dit debat behoeven 
aan te voeren, zij kunnen dat bij gelegenheid doen — dat 
men leerplicht voor het herhalingsonderwijs zou moeten 
instellen. 

Vraagt men mij of bij die herziening van de Leerplichtwet 
betere waarborgen worden gegeven, dat de leerplichtige 
kinderen niet door de patroons aan het werk worden gehou
den, dan antwoord ik: indien dit mogelijk zou zijn, zal ik 
mij daarin verheugen. Indien het mogelijk is een vereen
voudiging van de administratie to bewerken, ook daarin zou 
ik mij verheugen, want ik houd niet van omslachtige 
administratie. 

De geachte afgevaardigde uit Winschoten heeft hier iets 
bij gezegd, dat inderdaad wel interessant is, maar dat toch 
zeker nadere overweging vereischt, n.1. : zou het niet mogelijk 
zijn, dat gij een verhooging van den leerplichtigen leeftijd, 
niet voor het geheele land afkondigdet, maar dat gij een 
plaatselijken leerplicht insteldet; dat gij den gemeente
besturen de bevoegdheid geeft, voor hun gemeenten leer
plicht tot hoogeren leeftijd in te stellen 't 

Alle denkbeelden van belanc moeten overwogen worden en 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Zeker, maar eenige leden dezer Kamer hebben bij dit debat 
er reeds over geklaagd, dat er nog zoovelo onafgedane 
moties op onderwijsgebied liggen, waarvan niets gekomen is. 
Dit is niet zoo vreemd. Moties hebben zelden de waarde van 
een uitgewerkte regeling en hebben daarom ook zelden een 
opbouwend karakter, niet zelden evenwel hebben zij een 
destructief karakter. Wanneer men iemand met een motie 
troosten wil, dan beeft men geen begrip van den troost, dien 
een mensch noodig heeft. 

De geachte afgevaardigde heeft dan ook reeds aangekon
digd, dat deze motie een kind moet hebben, dat hrj hoopt 
to bakeren en dat er in het oog der officieren zeker niet 
aangenamer zal uitzien dan de moeder, namelijk dat de 
salarisregeling der onderwijzers moet vóórgaan aan de sala-
risregeling der officieren. 

Neen, zoo staat het niet in Nederland, dat voor de defen-
sio het geld zooveel gemakkelijker te krijgen is dan voor het 
omlerwns. Voor het lager onderwy's alleen wordt jaarlijks 
van Rijkswege uitgegeven ongeveer f20 000 000. Wanneer 
wij nu dit naar de tegenwoordige methode kapitaliseeren, 
dan komt men niet tot een kapitaal van f 4G 000 000, dat 
men substitueert aan f 38 000 000, maar dan komt men — 
berekend tegen 4 % — tot een kapitaal van ± f 500 000 000. 

Er is echter nog di t : De salarisregeling van de onder
wijzers is 3 jaren geleden herzien. Ik heb reeds medege-
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ik wil ook aan dit denkbeeld gaarne nadere aandacht schen
ken. Maar de geachte afgevaardigde zal gevoelen, dat dit 
niet een zaak is, waarvan men kan zeggen, dat het vanzelf 
spreekt dut het kan. Nu reeds zegt men: indien gij de kin
deren door den leerplicht naar school zendt, moet gij hun 
ook gelegenheid geven naar school te gaan, dus niet alleen 
om scholen te vinden, maar ook kindervoeding en -kleeding. 
Maar wanneer er een leerplicht komt van gemeentewege, dan 
zal men zeggen: do gemeenten, die zelf het openbaar onder
wijs inrichten, moeten dan ook zorgen op de openbare 
scholen steeds plaats te hebben. Voor een belangrijk deel van 
die kinderen van hoogeren leeftijd zal toelating gewenscht 
worden op de bijzondere school. Het is echter niet zoo zeker, 
dat do bijzondere scholen er te dier plaatse op ingericht zijn, 
om den leerplicht op die wijze in toepassing te brengen. En 
wanneer nu de geachte afgevaardigde zich daarenboven 
herinnert hetgeen door de geachte afgevaardigden uit Slie-
drecht en uit Eist gezegd is, n.1. dat zij wenschen, dat de 
gemeenten de bijzondere scholen zouden subsidieeren — 
waarover ik aanstonds zal spreken — dan zal de geachte 
afgevaardigde uit Winschoten wel inzien, dat hij inderdaad 
in dat geval op een terrein is gekomen waar voetangels en 
klemmen liggen. Men zou tot den geachten afgvaardigdo 
kunnen zeggen: du sprichst ein groszes Wort gelasten avs. 

Die voetangels en klemmen liggen overal, hoor ik daar 
zeggen; maar ze worden er door den Minister niet bij
gehaald; hij ziet ze liggen en wijst er op, om den geachten 
afgevaardigde er voor te behoeden, dat hij er zich aan 
bezeert, en omdat hij zich ook liever niet er aan kwetst. 

Een ander onderwerp is aangeroerd door verschillende 
sprekers in eenigszins verschillenden zin, nl. de opleiding 
van de onderwijzers. 

De geachte afgevaardigde uit Enkhuizen heeft zich over 
de thans gevraagde verhooging van subsidie aan bijzondere 
kweekscholen dankbaar betoond, maar niet voldaan. Niets 
anders was te verwachten. Tegenwoordig is niemand ooit vol
daan en men mag reeds dankbaar zijn als hij dankbaar is. 
Dus in zooverre leven wij in vrede. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde, dat het, gelet op de 
hooge kosten van den bouw van kweekscholen, wel wensche-
lijk zou zijn ook subsidie voor de bouwkosten te geven aan de 
bijzondere kweekscholen. Ik gevoel daar veel voor, en ik vind 
dat volstrekt niet onbillijk, maar het kost geld en uit dien 
hoofde zijn er op dit oogenblik wel bezwaren. 

Een weinig anders staat het met den wensch aangaande 
beurzen bij de bijzondere kweekscholen. Het is volkomen 

i'uist, dat de jongelieden aan bijzondere kweekscholen aan 
iet Rijk per hoofd minder kosten dan de leerlingen aan de 

RijkskweeKscholen, maar de quaestie van de beurzen aan de 
Rijkskweekscholen en van die aan bijzondere kweekscholen 
staat niet gelijk. Er zijn weinig Rijkskweekscholen; yolgpns 
den geachten afgevaardigde uit den Haag I te weinig. Het 
gevolg daarvan is, dat daar een soort van vergelijkend 
examen wordt gehouden; dat dus degene, die aan de Rijks
kweekschool kan komen, van geluk mag spreken en tevens, 
dat aan die Rijkskweekschool geenszins voornamelijk of altijd 
komen zij, die ter plaatse wonen, maar grootendeels jonge
lieden die elders woonachtig zijn. En dan krijgen degenen 
die toegelaten zijn en die in een andere plaats wonen ver
goeding van verblijfkosten. Dat is toch eigenlijk een nood
zakelijk beurzenstelsel en men kan dat ten aanzien van de in 
meerdere plaatsen verspreide bijzondere kweekscholen niet 
zeggen. 

Bovendien wijst het examen aan de Rijkskweekschool aan, 
wie de beurs moet hebben, terwijl dat aan de bijzondere 
kweekschool op een andere wijze zou moeten blijken. 

Ik zal niet zeggen, dat ik het denkbeeld om aan bijzondere 
kweekscholen beurzen te geven in alle opzichten verwerpelijk 
acht, maar de noodzakelijkheid daartoe bestaat in geenen 
deelo in die mate als voor de Rijkskweekschool en het eischt 
nader onderzoek. Ik kan ten slotte tegenwoordig geen 
enkele toezegging doen die geld kost. 

De zaak staat dus zoo, dat de toestand voor de Rijks- en 

de bijzondere kweekscholen niet dezelfde is, maar dat er 
geen principieel bezwaar is, dat zich verzet tegen de ver
wezenlijking van het denkbeeld van den geachten afge
vaardigde. 

De geachte afgevaardigde uit Winschoten wenscht, dat 
de opleiding van den onderwijzer voor de hoofdakte meer 
wordt bevorderd door cursussen, ook door vacantie-cursusscn 
in het buitenland, op groote schaal. Of die vacantie-cursusscn 
in het buitenland zooveel bijdragen voor de opleiding voor de 
hoofdakte, betwijfel ik, maar dat was ook niet de bedoeling 
van den geachten afgevaardigde. 

Hetgeen de geachte afgevaardigde daaromtrent heeft 
gezegd zal ik echter nader overwegen. Ik zal nagaan of de 
Regeer ing er iets aan doen kan. 

De geachte afgevaardigde uit den Haag I beweert, dat er 
meer Rijkskweekscholen moeten komen. Ik kan het werkelijk 
niet helpen, maar ik geloof, dat men verstandig doet in deze 
de soberheid te betrachten en dat het niet de tijd is, om 
daarop aan te dringen. Zeer opmerkelijk is de wijze, waarop 
de geachte afgevaardigde dat motiveert. Hij deed dat met 
een beroep op den schoolopziener Gunning, die geklaagd 
heeft over het gehalte van de onderwijzers op de bijzondere 
school. Ik kan moeilijk aannemen, dat dit gedrukt wordt 
door de omstandigheid, dat er zoo weinig Rijkskweekscholen 
zijn. Nu zegt de geachte afgevaardigde wel, dat het gehalte 
van de onderwijzers op de openbare school ook te wenschen 
overlaat, en ik heb dat van den geachten afgevaardigde met 
belangstelling vernomen, maar is het inderdaad zoo, dat het 
gehalte èn aan de openbare èn aan de bijzondere school in 
dien zin te wenschen overlaat, dat zij niet behoorlijk voor 
hun vak zijn opgeleid? Ik heb wel eens een zekere neiging 
gezien, zelfs wel in groote kringen van onderwijzers, en dat 
wordt het meest openbaar bij de openbare school, van lang 
niet malsch en somwijlen ietwat krachtig en voorbarig te 
zijn in hun oordeel over allerlei groote vragen en de gestelde 
machten. Maar komt dat alweer daar vandaan, dat z;j niet 
op een Rijkskweekschool zijn gegaan? Dat zou ik toch durven 
betwijfelen. 

De salarieering van hen, die aan Rijksnormaallessen ver
bonden zijn, zou onvoldoende wezen. Hoe denkt men zich dat 
dan ? Denkt men, dat men daar menschen zal krijgen, die zich 
alleen daaraan wijden? Dat is toch wel niet geheel en al over
eenkomstig den aard der zaak. Voor de Rijksnormaallessen, 
die overal door het geheele land verspreid zijn en moeten 
verspreid zijn, gebruikt men natuurlijk de krachten die in 
do buurt zijn. Van tijd tot tijd krijg ik voorstellen tot op
heffing of verplaatsing van een Rijksnormaalles, en de wei
nige ondervinding, die ik daarmede gehad heb, moedigt mij 
niet aan aan dergelijke voorstellen spoedig gevolg te geven. 
Maar juist indien men dat stelsel behoudt — en dat is goed 
— dat zij over het geheele land verspreid moeten zijn, ligt 
het in den aard der zaak, dat men de betrekking van onder
wijzer daarbij niet maakt tot een hoofdbetrekking. Overigens 
geloof ik te mogen zeggen, dat genoegzaam blijkt uit den 
loop, dien deze zaak in den laatsten tijd neemt, dat die Rijks
normaallessen langzamerhand van betere qualiteit worden 
en daaraan wel degelijk zorg wordt besteed. 

Door verschillende geachte sprekers, in de eerste plaats 
den geachten afgevaardigde uit Enkhuizen, is een woord ge
sproken betreffende het schooltoezicht. In zooverre als die 
geachte afgevaardigde aandringt op vereenvoudiging van het 
schooltoezicht, wil ik gaarne zeggen, dat het door hem ge
sprokene in menig opzicht mijn instemming heeft. Men 
moet intusschen in het oog houden, dat, als men districten 
maakt ter grootte van twee arrondissementen, een aantal 
schoolopzieners buiten betrekking zullen geraken en dit zou 
een onaangename zijde van de quaestie zijn, hoewel dit geen 
reden is, om niet van een ouden naar een nieuwen toestand 
over te gaan als er redenen voor zijn. Men redt zich dan wel. 
Men moet ook niet over de salarieering van de arrondisse
mentsschoolopzieners klagen, alsof het daarmede niet in orde 
zou zijn en de Minister ten onrechte zegt, dat zij zich uit 
hetgeen zij ontvangen zelf van een klerk moeten voorzien. 
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Dit is overeenkomstig deu aard van de toelage, die zij 

;ut vangen. Die toelage is inderdaad daarvoor bestemd van 
ileu aanvang af en als iemand zou beweren, dat hetgeen een 
urrondisseinentsschoolopziener ontvangt, een volledige be

ëdiging is, dan zou ik natuurlijk de eerste zijn om te 
rkennen, dat dat niet waar is ; maar het is ook niet de 
.'ilncling. 
Men moet evenmin vergeten, dat het volstrekt niet moeilijk 

is nrrondissementsschoolopzieners te krijgen. Het is bijna 
mijn constante ondervinding, dat zieh veel meer geschikte 
sollicitanten voor die functie aanbieden dan benoemd karnen 
worden. Bijna altijd moet ik uit bijv. tien geschikten één kie
zen, zoodat negen, die zeer best hadden kunnen worden voor
gedragen, toch niet worden voorgedragen. Maar indien het 
mogelijk is het stelsel te vereenvoudigen, dan zal ik mij daar
over verheugen.Intusschen is het daarvoor noodig, dat ik 
mij rekenschap geef hoe het moet met de herziening van -Ie 
wet op het lager onderwijs. Ik zeg niet, dat het noodig is, 
dat men een meer ingrijpende herziening per se laat voor
opgaan; maar wanneer de wet herzien moet w-orden, zoodat 
de verschillende soorten scholen wat nauwkeuriger omschre
ven worden, dan dient men zich rekenschap te geven van het 
verband daarvan met hetgeen in verschillende artikelen van 
de wet over het schooltoezicht staat. Ook dit punt zal binnen
kort moeten worden overwogen. 

Do geachte afgevaardigde uit Winschoten heeft er weer 
dadelijk nog een denkbeeld bij, en zegt: gij kunt bij die gele
genheid aan die schoolopzieners opdragen ook wat anders dan 
gewone lagere scholen te inspecteeren, nl het lager vakonder
wijs, het ambachtsonderwijs. Het spreekt vanzelf, dat zulks 
wederom een terrein opent, waarop eenige voetangeltjes en 
klemmen liggen, want wij hebben, zooals de geachte afge
vaardigde zegt, wel een inspectie, maar die niet in staat is 
voortdurend die scholen te inspecteeren. Men zal toch naar 
het verband met die inspectie weer moeten zoeken en daar
mede rekening houden, zoodat dit ook alweer eenigszins voor
zichtige overweging eischt. 

Men ziet, dat ik geenszins onsympathiek gestemd ben voor 
het denkbeeld, om de vraag door den geachten afgevaardigde 
uit Enkhuizen geopperd en door andere leden ondersteund 
onder de oogen te zien. 

Een andere zeer belangrijke aangelegenheid, voornamelijk 
door den geachten afgevaardigde uit Winschoten besproken, 
ondersteund door den geachten afgevaardigde uit Eist, is het 
voorbereidend onderwijs. Ik erken volmondig, dat het tijd 
is, om daaraan aandacht te wijden en te zien welken weg men 
op kan gaan. Het is ongelukkig, dat natuurlijk het allerge-
makkelijkste recept is hetgeen door den geachten afgevaar
digde uit Winschoten wordt aanbevolen: geldelijke steun. 
Het zou dus weer geld moeten kosten en dat weerhoudt mij 
weer van een toezegging, maar ik wil toch de cijfers van den 
geachten afgevaardigde uit Winschoten even aanvullen om 
te doen zien, dat het denkbeeld, dat het Rijk zich daarmede 
op eenigerlei wijze zal bemoeien, mij niet anders dan sym
pathiek kan zijn. De schoolbevolking van de bewaar- en klein-
Idnderscholen bedroeg aan het einde van 1908 aan de open
bare scholen van dien aard 28 289 leerlingen en aan de bijzon
dere 97 822, te zarnen 126 111 leerlingen. 

Nu is het ontzaglijk jammer, dat er nog 28 289 op openbare 
instellingen zijn en dat die 126 111 niet allen aan bijzondere 
instellingen zijn, want dan was de quaestie veel eenvoudiger. 
Maar uit deze cijfers blijkt toch, dat ik van mijn standpunt 
dezen toestand met ingenomenheid moet begroeten, en dat 
ik daarin aanleiding kan vinden om te zien, wat mij te doeu 
staat. Ik zeg dat volstrekt niet zoo maar bij wijze van phrase, 
dat het jammer is, dat er nog openbare zijn. Ik zou ge-
wenscht hebben, dat de gemeentebesturen, die zich deze zaak 
lantrokken, het stelsel hadden aangenomen van niet anders 
te doen dan bijzondere inrichtingen te subsidieeren. Hier is 
< r niets tegen, dat gemeentebesturen subsidieeren. Geen 
•ettelijke of historische reden is er, om het niet te doen. Het 

•^meentebestuur van Amsterdam o. a. subsidieert dan ook. 
Maar ongelukkigerwijze zijn er ook eenige openbare instel

lingen en daardoor wordt de quaestie geëmbrouilleerd, want 
wanneer de gemeentebesturen niets anders deden dan bijzon
dere instellingen subsidieeren of de openbare in bijzondere 
wilden converteeren, kon een wettelijke regeling veel gemak
kelijker gemaakt w-orden. Dan had men niets anders te doen, 
dan de instellingen wettelijk op een of andere wijze te om
schrijven, iets te bepalen aangaande de examens en desnoods 
eenige regelen voor de gemeentesubsidiën te stellen en dan 
liep de zaak prachtig. 

Nu zal men allicht zeggen: er zijn gemeentelijke en bij
zondere instellingen, nu moet het Rijk ze allebei subsidieeren. 
Daarmede wordt de zaak veel moeilijker gemaakt. Desniette
min zal ik trachten haar ouder de oogen te zien. Wanneer 
dat zijn beslag zal krijgen, is in de tegenwoordige omstandig
heden echter uiterst moeilijk te zeggen. 

De geachte afgevaardigde uit 's Gravenhage I heeft, ten 
aanzien van het onderwijs, steeds grieven van socialen aard. 
Dat is niet te verwonderen, dat ligt in de lijn van zijn be
ginsel. Maar, Mijnheer de Voorzitter, wat hij in dit verband 
over het schoolgeld heeft gezegd, heeft mij toch wel eenigs
zins verwonderd. Hij komt er tegen op, dat in art. 59 van 
de wet op het lager onderwijs bepaald is, dat bijzondere 
scholen, die meer dan f 80 schoolgeld heffen, geen subsidie 
krijgen. Dat cijfer moest lager zijn, want, zegt de geachte 
afgevaardigde, dat zijn standenschol en, en wie standenscho-
len wil, moet ze zelf maar betalen. Mijnheer de Voorzitter? 
De geachte afgevaardigde heeft zelf gezegd, dat dergelijke 
schoolvereenigingen, indien zij niet genoeg uit de school
gelden kunnen vinden, het door middel van do contributiën 
vinden. Wanneer men het schoolgeld verlagen moest, zou 
men, om Rijkssubsidie te kunnen krijgen — en allicht zou 
men dat doen, want het verlies van het Rijkssubsidie zou 
geen kleinigheid zijn — het tekort moeten vinden niet door 
het schoolgeld maar door do contributiën. Of men zou de 
ouders der leerlingen als contribuanten treffen, en dan bleef 
het hetzelfde, öf men zou bij anderen komen, en dan zouden 
die ouders hun ,,standenscholen" toch niet zelf betalen. Ik 
kan mij dus niet begrijpen, hoe de geachte afgevaardigde in 
zijn eigen logica op verlaging van dat maximum kan aan
dringen. M. i. heeft het maximum dan ook niet anders dan 
admininistratieve beteekenis. Waar het eigenlijk om gaat, is 
het weren van subsidie aan scholen, die een winstgevend be
drijf zijn. Het kan wel eens lastig zijn dit uit te maken; om 
dit voor normale gevallen gemakelijk te maken heeft men 80 
gulden als grens genomen. Het is dus een administratieve 
vereenvoudiging, die uit dit oogpunt, naar ik geloof, wel 
aanbeveling verdient. 

De geachte afgevaardigde zegt: het is in strijd met de 
Christelijke beginselen aan de rijken meer te geven dan aan 
de armen. Aldus uitgedrukt aanvaard ik die stelling. Aan 
de armen moet men geven, aan de rijken niet. Maar dit 
zal natuurlijk nooit ten gevolge hebben, dat de armen zullen 
verdwijnen, en ik geloof, dat de geachte afgevaardigde en 
zijn vrienden zich dit voorstellen. Maar dat van Overheids
wege wordt bepaald, dat rijke menschen een laag schoolgeld 
zullen betalen, dat is door de Christelijke partijen steeds 
bestreden. De geachte afgevaardigde maakt mijn inziens 
te recht aanmerking op de oepaling van de wet op het mid
delbaar onderwijs, dat op een Rijks- hoogere burgerschool 
niet meer dan f 60 schoolgeld mag worden geheven. Dit is 
inderdaad een geschenk geven aan de rijken, maar die wet 
is van liberalen oorsprong, en de Christelijke partijen be
hoeven zich dus hiervan niets aan te trekken. Misschien kan 
bij een herziening der wet op het middelbaar onderwijs deze 
bepaling gewijzigd worden, want ik voor mij vind haar be
spottelijk; en als de geachte afgevaardigde dus het verwijt 
aan de Christelijke partijen uit zijn beschouwingen wil eli-
laineeren, zijn wij het roerend eens. Ook ben ik het eens met 
den geachten afgevaardigde uit Schiedam, die van oordeel is, 
dat als iemand bijv. f 200 kan betalen, tegen de heffing van 
een zoo hoog schoolgeld geen bezwaar bestaat, maar dat voor 
hen die het niet missen kunnen, er reden bestaat naar een 
proportioneele schaal bij te passen. Dat ik het hiermede 
eens ben, heb ik ook in mijn vroegere betrekking wel getoond. 
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De geachte afgevaardigde uit den Haag I en uit Amster

dam V hebben ook gesproken over de zorg van de gemeente
besturen voor het openbaar onderwijs. Ook min of meer in 
dit verband wees de geachte afgevaardigde uit den Haag I 
er op, dat het gemeentebestuur van Zuid-Scharwoudo inlich
tingen had ingewonnen omtrent een juffrouw, die onder
wijzeres in die plaats wilde worden, en hij beklaagde zich er 
over, dat toen de burgemeester van Zaandam had bericht, 
dat die dame niet lid was van den Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers — dit is naar ik meen de Ossendorpiaanseho 
bond —- en dat zij vrij van socialisme was. 

Is dit niet eigenlijk ecu vooruitloopen op het aangehouden 
debat? Ik heb alleen te vragen, of hier iets is gedaan in 
strijd met de wet, en ik ken geen wetsbepaling, waarmede 
die handeling strijdig is. Alleen is uit deze zaak het ver
moeden af to leiden, dat het gemeentebestuur van Zuid-
Scharwoudo liever niet heeft een onderwijzeres die lid van 
den Bond en sociaal-democratisch is. Ik ben met de localo 
toestanden aldaar niet bekend, maar ik weet wel, dat de bur
gemeester van Zuid-Scharwoude in die omgeving de alge
heel© hoogachting geniet. 

Verder is door die beide geachte sprekers gesproken over 
Zuilichem en Maastricht. 

Over Zuilichem zal ik niets zeggen, omdat vernietiging ge
vraagd is van het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij 
bet besluit van den raad van Zuilichem is goedgekeurd. 

En ook over Maastricht zal ik niet spreken. Zeer opmerke
lijk is do belangstelling die Maastricht in deze Vergadering 
telkens opwekt. Men had al de quaestie van de verordening 
op het venten, de ambachtsschool van het Roomsch-Katho-
liek Patronaat, vroeger nog een zaak waarbij een product 
van letterkunde te pas kwam, do vroedvrouwenschool en 
thans weer deze quaestie. Ik geloof wel, dat Maastricht 
een belangwekkende plaats is en ik hoop er bij gelegenheid 
eens heen te kunnen gaan. 

Maar voor mij is het ook hier alleen de vraag, of het ge
meentebestuur van Maastricht, in strrjd met de wet, zijn 
plicht heeft verzuimd. Ik heb echter tot nog toe niet kun
nen inzien, dat dit het geval is en ik geloof, dat de geachte 
afgevaardigde uit Maastricht heeft duidelrjk gemaakt, dat 
het niet het geval is. Ik meen dus verder de geachte afge
vaardigden bij hun beschouwingen den vrijen teugel te kun
nen laten; Maastricht zal zich dan zeker wel zooveel noo-
dig weten te verweren. 

Ik kom thans, zoo ik mij niet vergis, tot het laatste punt, 
dat hier is besproken, een inderdaad zeer belangrijk vraag
stuk. Het geldt de quaestie — door den geachten afgevaar
digde uit Sliedrecht en in aansluiting aan hem door den 
geachten afgevaardigde uit Eist besproken — omtrent het 
subsidieeren van de bijzondere school door de gemeente. 

Ik ben het met den geachten afgvaardigde uit Slie
drecht, dien ik met belangstelling heb gehoord, volkomen 
eens, dat er gevallen kunnen zrjn, dat het op de ingezetenen 
van plattelandsgemeenten een eenigszius zonderlingen in
druk moet maken, wanneer zij moeten zorgen voor de inrich
ting van een openbare school, terwijl daar eigenlijk zeer 
weinig behoefte aan bestaat en toch van gemeentewege daar
aan veel geld moet worden besteed, terwrjl dat voor de bij
zondere school niet mag. Ik heb steeds met den geachten 
afgevaardigde de onbillijkheid gevoeld, die er in den grond 
der zaak in is jrelegen, dat de voorstanders van de bijzon
dere school dubbel moeten betalen, maar dit neemt niet 
weg, dat deze zaak geenszins van zoo eenvoudigeu aard is, 
als men oppervlakkig zou nieenen, wanneer men den geach
ten afgevaardigde hoort. 

De geachte afgevaardigde uit Sliedrecht heeft dit zelfs 
iets meer doen gevoelen dan die uit Eist, welke laatste, over 
deze zaak sprekende, zich de uitdrukking heeft laten ont
vallen, dat men zich ten aanzien van de subsidieering van 
het bijzonder onderwijs door de gemeenten niet moest ver
schuilen achter de Grondwet en het Unie-rapport. Ik ge
loof dat dit was een lapsus linguae van den geachten afge
vaardigde, want hier i3 van een verschuilen in geen enkel 
opzicht quaestie. De vraag of subsidieering van het bijzon

der onderwijs door de gemeenten toegelaten is, is, meen ik, 
geen grondwettige vraag. Ik geloof niet dat do Grondwet 
dit uitsluit. Maar wat alujd beweerd is en ik geloof to recht, 
dat is, dat het Unie-rapport niet verwezenlijkt kan worden 
zonder Grondwetsherziening. 

Do heer van der Molen: Waar zit de knoop dan ? 

Do heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsc-h" Zaken. 
Het doet mij inderdaad leed, dat ik niet geweten heb, dat 
deze quaestie hier behandeld zou worden, want dan had ik 
do geschiedenis van het Unie-rapport bij mij gehad. 

Er is over dat Unie-rapport en net gewijzigde Unie-rapport 
veel to doen geweest en altijd is geconstateerd, dat er iets 
kan gebeuren op onderwijsgebied zonder Grondwetsherzie
ning en ook iets met Grondwetsherziening. 

Zonder Grondwetsherziening kon do wet-Kuyper tot stand 
komen, maar met het Unie-rapport staat het anders. En waar 
zit nu de knoop P De strekking van het Unie-rapport is om 
het openbaar onderwijs, zoo mogelijk, geheel en al om te 
zetten in bijzonder onderwijs. Dit is het desidcratum, het 
allerverstandigste desideratum dat er is. Ik vind het jammer, 
dat niet alles bijzonder onderwijs is, dan zou iedereen tevre
den zijn. 

Maar men dient zich dan toch rekenschap te geven, hoe 
dit in de Grondwet zal worden uitgedrukt en van de zeer vele 
moeilijkheden die te overwinnen zijn. Vooral moet er reke
ning gehouden worden met de financieel© moeilijkheden, 
want men kan het Unie-rapport niet verwezenlijken zonder 
eerst een kostenberekening te maken en dat is veel moeilijker 
dan een kostenberekening voor de pensionneering van de offi
cieren, want het grijpt veel dieper in. Er kan dus nooit iets 
gebeuren, voordat er eerst een kostenberekening gemaakt is, 
derhalve moet iedereen het er over eens zijn, dat wij op dit 
oogenblik niet aan de behandeling van het Unie-rapport 
kunnen gaan. 

Moeten wij dan op dit oogenblik komen tot het subsidieeren 
van het bijzonder onderwijs door de gemeente? Dit is ook een 
terrein met voetangels en klemmen. Nu ben ik er niet tegen, 
dat de heeren dit hier bespreken, mits één ding wel verstaan 
zij. Een Kamerlid heeft altijd volkomen het recht een denk
beeld te lanceeren en dan kan de Regeering overwegen, wat 
er in die richting te doen is. Dit is op het oogenblik het 
eenige wat gedaan kan worden. 

Bij de verkiezingen van 1909 hadden verschillende partijen 
programma's van actie opgemaakt op het gebied van het 
onderwijs. Het programma van actie van de anti-revolution-
naire partij was zeer voorzichtig en droeg den stempel van 
groote Staatsmanswijsheid, maar de subsidieering van het 
bijzonder onderwijs door de gemeente kwam er niet op voor. 
Waar dit punt dus geen onderwerp van het program van 
actie van de partij was, kan het op dit oogenblik nog veel 
minder een onderwerp uitmaken van het Regeeringsprogram. 
De geachte afgevaardigde uit Sliedrecht meent dat men een
voudig art. 'i van de wet op het lager onderwijs kan schrap
pen. Ja, Mijnheer do Voorzitter, als legislatieve maatregel 
is dit inderdaad zeer eenvoudig. Er is niet-s voor noodig dan 
een kleine verandering in de redactie van de wet, maar men 
moet niet vergeten, dat men dan ingaat tegen de gehcelo 
historie en tegen datgene wat op het oogenblik de basis uit
maakt van onze Onderwijswet. Op het oogenblik kunnen do 
gemeenten het bijzonder onderwijs niet steunen. Gisteren is 
voor het eerst dit denkbeeld ontwikkeld, dat zich eenigszins 
nieuw voordoet. Het schijnt dat op verschillende plaatsen do 
behoefte bestaat aan de conversie van de openbare school 
in de bijzondere, of liever vervanging van de openbaro 
school door een bijzondere. En dat begint vrij aardig to 
loopeu. 

Do geachte afgevaardigde weet wel, dat, zooals bij do 
interpellatie van den geachten afgevaardigde uit de residentie 
is gebleken, ik meen, dat do gemeentebesturen, mits zij do 
hehooorlijke wettelijke regelen in acht nemen, dit niet be
hoeven tegen te gaan. Maar geheel iets anders is het, wanneer 
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inen ging invoeren het stelsel van subsidiën. Want wat zal 
het gevolg zijn, wanneer men de gemeentebesturen daarin 
vrij laat? Dat in iedoren gemeenteraad de heftigste school
strijd zal ontbranden. Er zal natuurlijk in iederen gemeente
raad worden aangedrongen door de voorstanders van het 
bijzonder onderwijl op lubsidieering van dut onderwijs, en 
den voorstanders van het openbaar onderwijs zal dit zeer 
weinig naar den zin zijn. Do geachte afgevaardigde sprak 
over Emnien, een gemeente met een ongelukkigen i'inan-
tïeelen toestond) waar schatten aan het openbaar onderwijs 
worden besteed, maar waar men bijna alleen drijft op do hulp 
van het Rijk. Nu zegt de geachte afgevaardigde, dat er daar 
een buurt is, waar de menschen wenschen bijzonder onderwijs, 
doch de gemeente Emmen is overwegend vrijzinnig. Gelooft 
nu de geachte afgevaardigde, dat, wanneer het derde lid 
van art. 'i uit do wet wordt gelicht, do gemeenteraad van 
Emmen dadelijk klaar zal staan om het bijzonder onderwijs 
tei subsidieeren? Ik geloof het niet; de geachte afgevaardigdo 
uit Emmen gelooft het ook niet. 

De heer van der Molen: Ik geloof het ook niet, en in dat 
verband heb ik het ook niet besproken. 

De heer Heemskerk, Minister van Binuenlandsche Zaken: 
Wanneer men in orthodoxe gemeenten het bijzonder onder
wijs ging bevorderen door middel van subsidiën, en in libe
rale gemeenten het openbaar onderwijs, dan zou dit in minder 
dan geen tijd een grenzenlooze verwarring en verbittering 
geven. 

Do heer van der Molen: Ik herhaal: ik heb het in dien zin 
niet besproken. Ik heb dit gezegd, dat voor het openbaar 
onderwijs in Emmen alles gegeven wordt uit 's Rijks schat
kist voor den schoolbouw en dat in die buurt — ik heb als 
voorbeeld Nieuwweerdinge met name genoemd — waar men 
bijzonder onderwijs wensènt, waar genoeg kinderen aanwezig 
zijn voor 4 lokalen, daarvoor geen Rijksgeld beschikbaar is. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Dat is volkomen waar, dat is zeer te betreuren, daaromtrent 
ga ik met den geachten afgevaardigde akkoord, maar daar 
i3 geen remedie voor. Wanneer men zou willen een stelsel 
van subsidie voor het bijzonder onderwijs door de gemeenten, 
dan zou dit moeten geschieden door regelen bij de wet te 
stellen. Dan loopt zulk een zaak. Wanneer men maar een 
behoorlijke regeling kan vinden. Ik zeg niet, dat ik weet hco 
die regeling er zal moeten uitzien. Het zou zoo moeten wor
den, dat er in een gemeente openbare en bijzondere scholen 
zouden moeten zijn in evenredigheid van de behoeften en 
het verlangen der ouders. I n Amsterdam heeft men bijv. 
een zekere hoeveelheid openbare scholen, en er zijn ook 
bijzondere scholen. Nu heb ik altijd gemeend, hoewel ik dit 
niet met absolute zekerheid kan bewijzen, dat er in Amster
dam op het oogenblik in verhouding tot den wensch der be
volking wat minder openbare en wat meer bijzondere scholen 
zouden moeten zijn. Daarvoor hebben de voorstanders van 
het bijzonder onderwijs echter geen voldoende krachten. Nu 
zou een subsidiestelsel moeten worden gevonden, waardoor 
het zoover kwam. dat de juiste maat werd bereikt. Dien steen 
der wijzen heb ik evenwel nog niet gevonden. Daarbij komt 
nog iets. Wanneer het geldt de oprichting van een nieuwe 
school, dan is het soms in het f'nancieel belang van de ge
meente, wanneer men het bijzonder onderwüs subsidieert, 
in plaats van zelf een eigen openbare school op to richten. 
Wanneer men weet, dat door het geven van subsidie aan een 
bijzondere school daar een zeker aantal kinderen worden ge
plaatst, dan is dit minder duur dan wanneer men voor die 
kinderen een eigen school moet gaan oprichten. Maar zoo 
doet het verschijnsel zich niet altijd voor. In groote gemeen
ten is er een zekere hoeveelheid kinderen wier ouders voor
standers zijn van de openbare school, en een zeker getal 
kinderen wier ouders voorstanders zijn van de bijzondere 
school. 

(Minister Heemskerk c. a.) 
De toestand is zoo, dat, als een bevolking overwegend 

orthodox is, verreweg de meeste kinderen naar de bijzondere 
school zullen gaan en dat een zeker residu, een klein getal, da 
voorkeur geeft aan de openbare school. Nu kan men het 
subsidiestelsel niet zóó inrichten, dat alleen do nieuwe 
scholen daarvan zullen profiteeren, en maakt men het zoo, 
dat de gemeentebesturen ook do bestaande scholen zullen 
subsidieeren, dan zullen daardoor de gemeentefinanciën aan
zienlijk worden gedrukt. 

Het is jammer, dat men indertijd niet nagelaten heeft 
openbare scholen op te richten; dan hadden de gemeente
besturen de bijzondere scholen van verschillende richting 
kunnen subsidiecren; maar nu do zaken eenmaal geloopen 
zijn zooals geschied is, zou men een verandering zeer ernstig 
moeten overwegen en daarvoor acht ik het thans niet den 
geschikten tijd. 

De zaak in het algemeen beschouwende kan ik mij 
aansluiten bij hetgeen de geachte afgevaardigde uit 
Schiedam en Eist hebben gezegd. De geachte afge
vaardigde uit Eist heeft intusschen de meening geuit, 
dat men die verandering nu moe3t tot stand bren
gen, omdat nu ook de regeling der gemeentefinanciën 
aan de orde is. Mijnheer de Voorzitter! De geachte afge
vaardigde uit Eist is een deskundige in onderwijszaken en 
in dit opzicht inderdaad zeer verdienstelijk, maar ik geloof, 
dat het toch wel van belang is, dat bij de vele desiderata, 
welke verschillende leden der Kamer, die van sommige 
takken van Staatsbestuur meer bepaaldelijk hun werk maken, 
uitspreken, ook rekening gehouden wordt met de financieele 
zijde der quaestie. Wanneer men aan de eene zijde den ge
meentebesturen de verplichting oplegde het bijzonder onder
wijs te subsidieeren en bij een andere wet de gemeente
financiën verbeterde, kon het wel zijn, dat die besturen 
zouden zeggen: houd dan liever maar beide wetten achter
wege. 

Als men een wet indient om de gemeentefinanciën te ver
beteren, dan moet die verbetering ook werkelijk het gevolg 
zijn en moet men niet de gemeenten op zwaarder lasten 
zetten. Ik geloof ook niet, dat men de oplossing vergemakke
lijkt door er de politiek bij te brengen. Ik heb er niets tegen, 
dat do geachte afgevaardigden voor hun denkbeeld propa
ganda trachten te maken; als het dan rijp is, kan de Regee
ring zien of zij er wat aan doen moet; maar wanneer de 
geachte afgevaardigde uit Eist beweert, dat deze oplossing 
in verband moet worden gebracht met het wetsontwerp be
treffende de gemeentefinanciën, dan kan dit alleen zin 
hebben, wanneer hij bedoelde, dat de Regeerinp, ook waar 
dit vraagstuk nog niet rijp is, met een wettelijke regeling 
zal komen, houdende voorschrift van subsidieering van 
bijzondere scholen door de gemeenten. En dit kan de geachte 
afgevaardigde niet bedoeld hebben, want het zou een onge
hoorde eisch aan de Regeering zijn. Ik ken den geachten 
afgevaardigde te goed, om niet te weten, dat de geachte 
afgevaardigde niet kan bedoeld hebben een dergelijken eisch 
te stellen. Hetgeen do geachte afgevaardigde daaromtrent ge
zegd heeft is, ik merk dit in alle vriendschap op, een lapsus 
linguae. De politieke verhoudingen, waarin wij leven, bren
gen niet mede, dat men aan de rechterzijde het recht heeft 
van de Regeering te vragen het vraagstuk op het oogenblik 
in dien zin op te lossen. Er is echter in hetgeen de geachte 
afeevaardigde heeft pezegd veel dat waar is en dat te zijner 
tijd wel vrucht zal dragen. 

De Voorzitter: Als ik nu eens de mij bij het Reglement 
van Orde gegeven bevoegdheid mag overschrijden, dan zou 
ik den geachten sprekers verzoeken niet te repliceeren. 

Do beraadslaging wordt gesloten. 

De ondcrartt. 166 tot en met 172 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 
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Beraadslaging over onderart. 173, luidende: 
„Toelagen voor huisvesting eu verpleging van kweeke-

lingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen, f205 050." 

Do heei Ketelaar: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft in zijn Memorie van Antwoord afgewezen het verzoek 
van Kamerleden om te herzien het besluit betreffende do 
vergoeding, die gegeven wordt voor huisvesting van de leer
lingen van de kweekscholen. Als wij weten, dat tientallen 
jaren geleden dit besluit genomen is en dat in dien tijd de 

Srijzen der levensmiddelen zeer verhoogd zijn, begrijpt men, 
at wat jaren geleden voldoende was, dit nu niet meer kan 

zijn en dat men met f300 per jaar geen jongen kan voeden 
en huisvesten. De menschen die dit doen, willen er wel iets 
van overhouden. Ik meen, dat het billijk zou zijn bij den 
tegenwoordigen stand van woninghuren en pryzen van 
levensmiddelen een verhooging te geven, üp den leeftijd van 
14—18 jaar hebben de jongelieden heel wat goed voedsel 
noodig, om naderhand flinke mannen te worden. Het kan 
niet de bedoeling zijn, dat de lieden, die deze jongelieden 
in huis hebben, gaan uitzuinigen op de maag van hun 
kweekelingen, en daarom zou ik den Minister willen vra-

en om die zaak nog eens na te gaan en te trachten een 
oogere vergoeding te geven. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Uit hetgeen door mij in de Memorie 
van Antwoord is medegedeeld bleek dat, naar ik meen. geen 
reden bestaat de kostgelden te verhoogen. Indien mocht 
blijken, dat het anders is, zal daarmede rekening worden 
gehouden en zal ik trachten verandering te brengen. Het 
spreekt vanzelf, dat het hier geen wet van Meden en Per
zen geldt. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 173 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Onderart. 174 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 175, luidende: 
„Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder

wijzers en onderwijzeressen, f 525 000." 

De heer van der Molen: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch 
in de eerste plaats op te merken, dat de grondslag voor het 
subsidie van de bijzondere kweekscholen, gelijk die gegeven 
is in de Memorie van Antwoord, m. i. niet juist is. Het hoofd
motief daarvoor aangevoerd is, dat nu door de nieuwe rege
ling die de Regeering denkt te treffen, de ongelijkheid van 
subsidie tusschen kweekscholen en bijzondere normaallessen 
is weggenomen. Dat is juist de quaestie waartegen ik ten 
vorigen jare uitdrukkelijk meende te moeten waarschuwen. 
Het leggen van het verband tusschen subsidieering van 
bijzondere kweekscholen en bijzondere normaallessen was niet 
juist. Nu meent de Regeering klaar to wezen door het subsi
die van de bijzondere kweekscholen even hooger te stellen 
dan dat der bijzondere normaallessen. 

Ik zal niet zeggen, dat er nog wat bij moet. Wij hebben 
straks gehoord, dat elke overweging, die geld kost, door den 
Minister meet worden afgewezen, maar ik wil toch het vraag
stuk van de beurzen aan de bijzondere kweekscholen aan den 
Minister aanbevelen, omdat, wanneer de Minister blijft 
6taan op het standpunt, dat hij heeft ingenomen in do 
Memorie van Antwoord, dat namelijk het bestuur van de 
bijzondere kweekschool zelf maar moet voorzien in het ver
schaffen van beurzen, dit ten gevolge hebben een ongc-
evenredigde uitbreiding van het getal kweekscholen. Wan
neer de beste leerlingen, die in de termen vallen om de 
kweekschoolopleiding te genieten, niet bij de kweekschool 
kunnen gebracht worden, zal vanzelf aandrang ontstaan om 
de kweekschool bij de leerlingen te brengen. 

Ik geloof dan ook, dat deze methode op den duur voor de 

(van der .Molen c. a.) 
schatkist duurder zal uitkomen dan de methode aanbevolen 
in het request van directeuren en leeraren aan bijzondere 
kweekscholen. 

De heer van Wimbergen: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
kan met een enkel woord volstaan, vooral omdat deze zaak 
gisteravond reeds ter sprake is gebracht. Ik wensch in do 
eerste plaats, naar aanleiding van dit artikel, het vertrouwen 
uit te spreken, dat wanneer deze post zal zijn aangenomen, 
het gewijzigd kweekschoolbesluit dan spoedig verschijneu 
zal, en daarbij dan blijken zal, dat gehoor is gegeven aan de 
wenschen, door de commissie van Protestantsche en Katho
lieke kweekscholen aan de Regeering meegedeeld. 

Nu nog een enkel woord in verband met het beurzenstelsel. 
Zooeven heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken ge
zegd, dat voor de Rijkskweekscholen het beurzenstelsel nood
zakelijk is, omdat er zoo weinig zijn en dus verreweg het 
grootste getal leerlingen van buiten komen. In verband daar
mede nu zou het van belang zijn na te gaan, hoeveel leerlin
gen der bijzondere kweekscholen er zijn die niet inwoners zijn 
van de plaats waar de bijzondere kweekschool gevestigd is. 
Immers voor al diegenen bestaat de noodzakelijkheid van 
beurzen dan evenzeer. 

Nu zegt de Minister vervolgens, dat de controle op de 
bijzondere beurzen zoo moeilijk zou zijn; maar ik geloof, dat 
die moeilijkheid volkomen zou wegvallen, wanneer de 
Minister zou ingaan op het denkbeeld, aangegeven in het 
adres van Protestantsche en Katholieke kweekscholen, om 
namelijk een toelage te ontvangen voor leerlingen, die ge
slaagd zijn. De Minister ga dat stelsel nog eens aan
dachtig na. 

De Minister zegt eindelijk, dat er geen geld is. Dit is 
natuurlijk een voldoende argument om althans op het oogen-
bük niet verder aan te dringen; alleen vertrouw ik, dat de 
Minister aan deze zaak nog zijn aandacht zal blijven 
schenken. 

Alleen nog dit. Uit deze beschouwing is m. i. wel ge
bleken, dat de kosten voor kost en inwoning van niet ter 
Slaafse wonende leerlingen moeten gerekend worden onder 

e kosten der kweekschool. Ik constateer dit met nadruk, 
omdat mij bekend is, dat bij het schooltoezicht in de ver
schillende deelen des lands verschillende opinies hieromtrent 
heerschen. 

Bij de bekende staten, die ingezonden worden en waarin 
opgegeven moeten worden de kosten van de kweekscholen, 
meenen sommige schoolopzieners dat daaronder mede zijn te 
begrijpen de kosten wegens kost en inwoning der niet ter 
plaatse wonende kweekelingen, terwijl anderen daar
tegen zijn. 

Ik constateer, dat, uit hetgeen de Minister heeft gezegd, 
duidelijk valt af te leiden, dat hij ook erkent dat die kosten 
daartoe te rekenen zijn. ik acht het van belang, dat we het 
daarover dus eens zijn. 

De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft in het algemeen reeds aangetoond, dat de wensch van 
twee verschillende kerkelijke zijden ingebracht, om nog wat 
meer te doen voor de bijzondere kweekscholen, door het stel
sel van beurzen, moet worden afgewezen. 

Het komt ook mij voor, dat men het omgekeerde mooi 
doen, namelijk wat de heer van der Molen reeds in uitzicht 
stelde, de kweekscholen meer brengen bij de leerlingen, niet 
beurzen geven aan de bijzondere kweekscholen, maar ze lang
zamerhand van de openbare kweekscholen afnemen. 

Er komen dan zoovele kweekscholen, dat iedere leerling 
niet langer aan een normaalschool, maar aan een kweekschool 
wordt opgeleid. Kleine kweekscholen, maar voldoende inge
richt voor de verschillende streken des lands, zijn beter da.) 
normaallessen. Ik wil dus precies het omgekeerde van hetgeen 
de heeren van der Molen en van Wijnbergen wenschen. 

Na nog een woord over de kosten der kweekschoolopleiding. 
Er is gezegd, dat de opleiding bij de openbare kweekscholen 

zoo duur is. 
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Het verschil is in zeker opzicht duidelijk; het verschilt bij 
de openbare- kweekscholen 1 x f 300, dus f 1200 per kwceke-
ling wegens do beurzen. 

Maar is het wel een deugd op zich zelf', dat de kosten van 
de bijzondere opleiding zooveel lager zijn? Komt het niet 
daar vandaan, dat bij voorbeeld de leeraren slechter betaald 
worden, dat de lokalen aan veel lagere eischen voldoen, dat 
de leermiddelen slechts tot het allernoodigste beperkt zijn? 
Het komt dan dus daarvan, dat verschillende van die bijzon
dere kweekscholen niet goed zijn ingericht. 

In dit verband herinner ik mi aan de uitspraak van 
dr. Gunning te Amsterdam, betreffende de bijzondere onder
wijzers die immers hoofdzakelijk van de bijzondere oplei
dingsscholen komen. 

De bijzondere opleiding moge dan goedkoop zijn, hier zou 
dan goedkoop zeer duurkoop zijn. 

Er komt bij, dat bij de openbare scholen de keuze van 
onderwijzers en hoofden veel beter waarborgen biedt. Bij de 
bijzondere school kan b.v. iemand tot hoofd worden benoemd, 
om redenen geheel gelegen buiten de geschiktheid en be
kwaamheid om. Daar is voor de schoolopzieners niets aan te 
doen. Maar wel is het een bijzondere reden, om te zorgen, dat 
ook de bijzondere kweekscholen goed zijn en dat men in geen 
geval genoegen kan nemen met zeer vele tegenwoordige bij
zondere normaalscholen. 

Het aangeduide middel komt mij echter voor verkeerd 
te zijn. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Ik meen, dat de heer ter Laan te ver gaat, als hij zegt, dat 
ik heb aangetoond, dat het verzoek om beurzen voor bijzon
dere kweekscholen moet worden afgewezen. 

Ik heb wel duidelijk gemaakt, dat ik daarvoor op dit 
oogenblik geen toezegging kan doen reeds met bet oog op 
oen financieelen toestand. Ook heb ik duidelijk gemaakt, 
dat het niet geheel hetzelfde is als voor de Rijkskweekscholen 
en dat men, eer men tot dat stelsel zou overgaan, eenigszins 
nader zal moeten nagaan, wie eigenlijk in het bezit der 
beurzen zouden moeten worden gesteld, hetgeen bij de Rijks
kweekscholen vanzelf is aangewezen. 

Onder die drie reserves — het blijkt reeds uit hetgeen ik 
zooeven zeide — heb ik er geen bezwaar tegen deze zaak 
na te gaan, maar op dit oogenblik kan ik geen toezeg
ging doen, dat ik er toe zal kunnen overgaan. 

Hetgeen de geachte afgevaardigde in het midden heeft 
gebracht kan inderdaad een bijdrage zijn bij die nadere 
overweging. 

De heer van der Molen heeft gezegd, dat er een ongelukkig 
verband is gelegd tusschen de subsidieering der bijzondere 
kweekscholen en die van de bijzondere normaalscholen. 

Wanneer hij daarmee te kennen geeft, dat de bijzondere 
kweekscholen naar zijn meening beurzen moeten hebben, 
dan heb ik er niets tegen, dat hij het zoo opvat, maar 
overigens kan ik niet anders dan als mijn meening te kennen 
geven, dat tusschen subsidieering van de bijzondere kweek
scholen en dio van de bijzondere normaalscholen wel degelijk 
dit verband moet bestaan, dat de subsidieering der bijzondere 
kweekscholen wat hooger wordt opgevoerd dan die van d9 
normaalscholen. 

Do beraadslaging wordt gesloten en onderart. 175 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor de onderartt. 176 en 177 te 
gelijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over onderart. 176, luidende: 
„Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en 

onderwijzeressen, f 543 000", 

en over onderart. 177, luidende: 

„Bijdrage aan normaallesseu en aan hoofden van scholen 
voor door hen opgeleido personen, dio do akte, bedoeld in 
art. 77 onder a der wet op het lager onderwijs hebben ver
kregen, f 265 000." 

De heer de Kailter: Mijnheer de Voorzitter! Er is eenige 
moed voor noodig om aan het eind van deze afmattende 
begrootingsweken en terwijl wij bovendien leven in een tijd 
die staat in het toeken van do Ineenschakelingscommissie, 
te komen met een aandrang tot verbetering op onderwijs
gebied. Hetgeen ik den Minister in overweging wensch te 
geven betreft echter niet een hervorming, maar een aan
vulling, een verbetering van het bestaande. 

In de Memorie van Antwoord verzet de Minister zich 
tegen het denkbeeld om den directeur der Rijksnormaal-
lessen een grootere zelfstandigheid te geven tegenover den 
districtsschoolopziener. Die grootere zelfstandigheid komt 
ouk mij niet noodig voor, maar wat wel merkwaardig is, is. 
dat bij de Ri|ksnormaallessen een zeer groot overwicht wordt 
gegeven aan den districtsschoolopziener op de Rijksnor
maallessen in hun district. Dat overwicht heeft ten gevolge, 
dat do organisatie volstrekt niet in het geheele land uniform 
is, waarvan liet gevolg is, dat de eene cursus in veel beter 
conditie verkeert dan de andere. 

Dit geldt in de eerste plaats voor een belangrijk onderdeel: 
den lesrooster. Ik heb hier bij voorbeeld bij mij den lesrooster 
van Delft en dien van Dordrecht. Op den cursus in Delft 
wordt per week 16 uur les gegeven in Nederlandsche taal, 
te Dordrecht 14 uur. Bij de lessen in zang, gymnastiek, 
nuttigo handwerken voor meisjes en Franseh zijn de uren 
evenzeer verschillend. Dit is toch werkelijk een zeer onge-
wenschto toestand. 

Het tweede punt waarop ik de aandacht wensch te vestigen 
is de combinatie van klassen. Er zijn bij voorbeeld te Doi-
drecht op het oogenblik gecombineerd voor verschillende 
vakken de eerste en de tweede, die te zamen 39 leerlingen 
tellen, een aantal, veel te groot om behoorlijk onderwijl 13 
waarborgen, veel te groot ook voor de heschikbara ruimte 
van die klassen. Vo •• het landteekcne" en de nut ige hand
werken wordt een bijzondere ruimte geëischt, waarvoor een 
aantal van 39 leerlingen veel te veel is. Ook het onderwijs 
in Fransch kan onmogelijk bij een dergelijk groot aantal 
goed tot zijn recht komen. 

Een derde punt van ongelijkheid geldt de salarieering 
van de directeuren. Ik heb daaromtrent een onderzoek inge-
steldj maar dat heeft werkelijk allervreemdste resultaten 
opgeleverd. Er is een toelage van f400 in den Haag, een 
van f 300 in Groningen. Verder is er een heele serie cursus
sen, waaronder zelfs een cursus B, w7aarvoor f 300 toelage 
wordt gegeven. Verder zijn er drie gemeenten van f250 en 
de rest krijgt f200. Alleen wordt in Dordrecht, een van de 
allergrootste cursussen van het land, f 150 gegeven. 

Het spreekt vanzelf, dat ik niet pleit voor de directeurs
toelage in een bepaalde gemeente, maar ik zou gaarne zien, 
dat de Minister in overweging nam om te komen tot een 
vaste regeling, tot een indeeling van de verschillende cur
sussen in het land in rubrieken, tot bet voor elke rubriek 
vaststellen van een vaste toelago voor den directeur, tot het 
bepalen voor elke rubriek van. een maximum aantal leer
lingen per klasse met verbod van combinatie, en in elk ge
val tot een uniformen lesrooster voor de cursussen die tot den
zelfden rang behooren. 

Het komt mij voor, dat in dit opzicht het overwicht van 
den districts-schoolopziener moet worden getemperd en dat 
hetgeen zij onmogelijk ieder in zijn eigen district kunnen 
doen naar de Regeering moet overgaan, die een uniforme 
regeling voor do Rijksnormaallessen heeft tot stand te 
brengen. 

Ten slotte een enkel woord over de reeds herhaaldelijk 
hier besproken salarissen van de onderwijzers. De Minister 
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staat sterk in deze periode als h\j eiken aandrang tot ver
hooging van uitgaven afwijst en aan ons Kamerleden ver
wijt, dat wij de uitgaven wenschen op to drijven. 

Het is dan ook niet den grootst mogelijken schroom, dat 
ik in dit geval toch iets ga /eggen ten behoeve van een cate
gorie van nienschen, die werkelijk achtergesteld -worden. 
Er wordt nu betaald een salaris van f 50 per lesuur, hetgeen 
gelyk staat met wat genoten wordt door onderwijzers aan 
herhaliugsavondscholen. Ieder die met onderwijstoestanden 
bekend is, zal toegeven, dat dat geen billijke regeling is. 
De bezoldiging van f 50 per wekelijksch lesuur voor de onder
wijzers aan de herhalingsavondscholen wordt door de be
trokkenen reeds te laag geoordeeld, maar dat bezwaar geldt 
nog m e a voor de personen die niet alleen een vrij diepgaand 
onderwijs hebben te geven, maar bovendien niet het nazien 
van veel schriftelijk werk belast zijn. 

Het geldt hier de opleiding van een zeer belangrijke 
categorie van ambtenaren en ik meen, dat de moed er in 
gehouden moet worden, althans door het toekennen van 
salarissen die aan bescheiden eischen voldoen. Aan die be
scheiden eischen zal, dunkt mij, zijn voldaan, als men het 
salaris bepaalt op f 75 per wekelijksch lesuur. Ik ben zoo 
vrij dat denkbeeld in de ernstige overweging van den Minis
ter aan te bevelen. 

De heer ter Laan : Ik begin met voorop te stellen, dat de 
Minister eenige verbeteringen in deze zaak heeft gebracht 
en dat er nu voor uitbreiding van lesuren f 13 500 nieuw is 
uitgetrokken, een bewijs, dat ik zelfs voor de kleinste ver
beteringen niet blind ben. 

Overigens sluit ik mij aan bij het betoog van den heer de 
Kanter, wat betreft verdere uitbreiding van lesuren en samen
voeging van klassen. 

De Minister heeft ook in dit opzicht het een en ander ge
daan ; hij is in de goede richting werkzaam, maar het gaat 
veel te langzaam bij de normaallessen. Ik wil hier na het 
algemeen debat geen vergelijking meer maken met de kweek
scholen, maar laat men dan althans de normaalscholen zoo 
vlug mogelijk verbeteren. De Minister wil geen kweekscho
len, laat hij dan voor de normaalscholen althans het mini
mum doen, waartoe hij zich bepalen kan. Wanneer hij dat 
wil, kan hij beginnen met de volgende verbeteringen. Ten 
eerste de omzetting van allo scholen 2den in scholen lsten 
rang. De heer de Visser vreest, dat dit nog wel 20 jaar kan 
duren, maar dat behoeft toch niet! Als de Minister stellig 
blijft bij zijn idee om geen kweekscholen te laten bouwen, 
laat hij dan deze toezegging doen, dat men zoo spoedig 
mogelijk zal afkomen van die normaalscholen van den laag-
sten rang, want die acht iedereen onvoldoende. 

Ten tweede moet gezorgd worden voor geschikt personeel, 
dat hij niet anders kan krijgen dan door betere betaling. In 
dat opzicht ga ik mede niet den geachten afgevaardigde, 
die mij voorafging. Het is waar, de herhalingsscholen be
talen meest slechts GO cent — daarin vergiste hij zich — 
maar burgeravondscholen en dergelijke geven alle meer. 
En hier is een belooning door hen genoemd, zeer bescheiden. 
Dat is meer noodig dan yerhooging van de salarissen der 
directeuren, die mijns inziens voor administratie en leiding 
behoorlijk betaald worden, al geef ik den heer de Kanter 
toen, dat het onlogisch is, den een meer te geven dan den 
ander. 

Ten derde zou ik willen, dat men zooveel mogelijk leeraren 
aan de normallessen benoemde met middelbare bevoegdheid. 
Want hierin zit mede de oorzaak van het lage peil, waarover 
ik bij de algcmeene beschouwingen sprak. I k zeg hiermede 
geen kwaad van de goede leeraren; ook met hun slechte oplei
ding zijn er verscheidenen, die zich zelf opgewerkt hebben. 
Maar velen ook zijn zelf toch al te onvoldoende opgeleid. 
Daarom zou ik middelbare bevoegdheid wenschen, het eerst 
voor de algemeen ontwikkelende vakken, als Nederlandsch, 
aardrijkskunde en geschiedenis. Men zou dan meer moeten 
betalen, doch kreeg dan ook waar voor zijn geld, terwijl men 
uu dikwijls leeraren heeft, die alleen het allernoodigste weten 
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en niet in staat zijn met ruimen blik hun eigen vak te over
zien. 

Ik kom ten vierde ook terug op do cursussen voor de hoofd
akte. Do Minister heeft er — misschien bij ongeluk. — 
niet op geantwoord bij do algemeene beschouwingen, doch 
heeft er nu Dog gelegenheid voor. De opleiding aan normaal
scholen is zeer onvoldoende, en daarom vraag ik, of de Mi
nister er niet toe kan overgaan, de normaallessen met een 
cursus voor de hoofdakte uit te breiden. 

Ten vijfde zou ik wenschen oproeping van de leeraren in 
het openbaar. De Minister zegt: men neemt wie men krijgen 
kan in de buurt van de school. Maar er is nooit een vrije 
sollicitatie en men neemt dus, wien do directeur en school
opziener willen. Bij openbare oproeping kan men den beste 
kiezen uit alle gegadigden. 

Ten slotte de pensionneering. De leeraren aan de normaal
scholen zijn nu voor zich en hun weduwen en weezen pen
sioengerechtigd. Maar zij, die vóór 23 Maart 1904 ontslagen 
of overleden zijn, niet. In dank den Minister voor de toe
zegging dat door wetswijziging hierin zal voorzien wordeu. 
Misschien behoort dit eerder bij Financiën, doch ik vraag 
dezen Minister alleen, spoedig met zijn ambtgenoot overleg 
te plegen, opdat het ontwerp spoedig komt. Daarmee zal hij 
zich den dank verwerven van een aantal ouden van dagen of 
weduwen en weezen, die op hun recht niet langer kunnen 
wachten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat de 
Commissie van Rapporteurs gereed is met haar verslag over 
het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening ten behoeve van verbetering in de ligging van 
den spoorweg van Rijnsburg naar Noordwijk (157). 

Ik stel voor dit wetsontwerp aan do orde te stellen na de 
behandeling van het wetsontwerp n°. 109. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Roodhuyzen: Mijnheer de Voorzitter! Na hetgeen 
de vorige geachte sprekers gezegd hebben kan ik zeer kort 
zijn. Ik dring nogmaals bij den Minister aan op betere sala
rieering van de leeraren aan de Rijksnormaallessen. Ik kan 
niet begrijpen, dat iemand in dezen tijd het zou kunnen ver
dedigen, dat de lesuren aan de normaalscholen, die als men 
er het correctiewerk bij rekent, vaak met niet meer dan 50 
cent worden betaald, behoorlijk worden gesalarieerd. 

Maar er is meer. Door die slechte salarieering ontneemt 
het Rijk zich de gelegenheid om op de scholen die leerkrach
ten te krijgen die onmisbaar zijn om die scholen op peil te 
houden. Men moet daarvoor toch niet alleen krachten uit het 
lager, maar ook zooveel mogelijk uit het middelbaar onder
wijs recruteeren. Tal van normaalscholen verkeeren door hun 
ligging in de gunstige omstandigheid, dat in speciale vakken 
door leeraren van hoogere burgerscholen les zou kunnen wol
den gegeven, maar dat stuit af op de slechte salarieering. 

Deze geachte bewindsman wil niet overgaan tot het oprich
ten van Rijkskweekscholen. Daarbij moet ik mij helaas neer
leggen, maar ik waarschuw er dan toch tegen, dat het peil 
van ons onderwijs noodwendig zal worden verlaagd, wanneer 
men deze slechte salarieering handhaaft, waardoor men niet 
alleen geen mannen van het middelbaar onderwijs kriiui, 
maar zelfs van het lager onderwijs niet altijd die krachten 
zich beschikbaar stellen, die eerste krachten kunnen wor
den genoemd. Ik beveel deze zaak nogmaals bescheidenlijk 
aan in de aandacht van den Minister . 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ontmoet hier ter aanzien van da 
Rijksnormaallessen verschillende desiderata. 

De geachte afgevaardigde uit Dordrecht heeft aan den 
wensch van meerdere zelfstandigheid van de directeuren ee:i 
eenigszins andere interpretatie gegeven dan bij de lezing van 
het Voorloopig Verslag door mij was vermoed dat bedoeld 
zou zijn. Do geachte afgevaardigde wenscht, dat het over-
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wicht van deu districtsschoolopziener niet te groot zal zijn 
op de inrichting van de norinaallessen, ten einde meerdere 
uniformiteit te krijgen. Dat is inderdaad een geheel ander 
gezichtspunt dan waaruit dio zaak is beschouwd. De geachte 
afgevaardigde veroorlove mij echter een vraagteeken er achter 
te zetten. Uniformiteit kan goed zijn, maar cok verkeerd, en 
ik veronderstel, dat in de Rijksnortnaallessen toch wel steeds 
zekere differentiatie met het oog op bepaalde toestanden zal 
blijven bestaan. 

De geachte afgevaardigde spreekt van de districtsschool
opzieners en dus van de Rijksnormaallessen in een bepaald 
district, vergeleken met andere districten. De onderwijzers 
trekken door het geheele land, maar dit neemt toch niet weg, 
dat er plaatselijke toestanden kunnen zijn, die op de wijze 
van inrichting van de lessen invloed hebben. Ik kan dus 
moeilijk iets anders zeggen dan dat hetgeen door den geach-
ten afgevaardigde is gezegd nader zal moeten worden onder
zocht om het te kunnen beoordeelen. 

De salarisatie is nogmaals besproken door drie geachte 
afgevaardigden. Het is hier nu niet gedaan in den zin van 
lotsverbetering, en dat is geloof ik ook juist, want het is 
altijd een bij betrekking, en ik heb van de geachte afgevaar
digden nu ook begrepen, dat het hun niet er om te doen is 
onderwijzers te krijgen aan de Rijksnorruaallessen, die niets 
anders doen. Dat maakt natuurlijk, dat de zaak beter kan 
worden nagegaan dan indien do geachte afgevaardigden dat 
bedoeld hadden, lntusschen zegt de geachte afgevaardigde 
uit den Haag I : gij moet eigenlijk menschen hebben met 
akte M. O. Die conditie, geloof ik, dat bezwaarlijk zal kunnen 
worden gesteld. Wij moeten reeds dikwijls bij het middelbaar 
onderwijs do leeraren tijdelijk aanstellen, omdat zij de akte 
niet hebben, nu gaat het moeilijk om voor de opleiding van 
het lager onderwijs die akte als vereischte te stellen. 

Meer als koopman behandelt de geachte afgevaardigde uit 
Brielle het. Hij zegt: gij moet het salaris zoo inrichten, 
dat zij die bij het middelbaar onderwijs werkzaam zijn ook 
lust krijgen om aan de Rijksnormaallessen te komen. Dat 
is een zaak die wellicht zou kunnen worden overwogen. 

Er is in het Voorloopig Verslag op gewezen, dat het 
salaris vroeger hooger was per lesuur. Ik mag er wel even 
op wijzen, dat die hoogere bezoldiging per lesuur reeds meer 
dan 22 jaar geleden veranderd is en dat de lesuren in den 
laatsten tijd vermeerderd zijn. zoodat ten slotte de salari
satie vermoedelijk hooger zal zijn dan ze vroeger is geweest. 

Min of meer staat hiermede in verband de wensch van 
den geachten afgevaardigde uit den Haag, dat het oproepen 
van leeraren in het openbaar zal geschieden. Wanneer men 
daar weer van zou maken, dat de menschen zouden komen 
uit heel afgelegen plaatsen, zou dat minder wcnschelijk 
zijn, maar de geachte afgevaardigde zejrt het in een anderen 
zin en dat zal ik in zeer ernstige overweging nemen. Wan
neer de geachte afgevaardigde er tegen opkomt, dat een
voudig benoemd worden degenen, die de districtsschool
opziener en de directeur willen, wil ik gaarne zeggen, dat 
dit mij ook niet best lijkt. Dat is juist een van de moei
lijkheden bi; de benoemingen van onderwijzers. Er zijn 
eenige menschen die een invloedrijke positie hebbeu en dio 
een rapport schrijven, waaruit natuurlijk met onafwijsbare 
consequentie volgt, dat mijnheer A benoemd moet worden, 
terwijl men dan wel eens van andere zijde verneemt, dat 
nijnheer B ook zijn verdiensten heeft; maar men mist dan 

Je basis om daarin in te grijpen. 
Ik wil zeer gaarne aan den geachten afgevaardigde uit 

den Haag I zeggen, dat ik het met hem eens ben, dat zulke 
toestanden verkeerd zijn en ik wel degelijk wil nagaan of 
van zijn denkbeeld iets te maken is. 

In verband daarmede wil ik de quaestie van de salarisatie, 
>:ooal3 zij nu gesteld is, nog wel eens nader nagaan. 

Omtrent hetgeen gisteiavond door den geachten afgevaar
digde uit Winschoten over de cursussen voor de hoofdakte 
is gezegd, heb ik geantwoord, dat ik het in overweging zal 
uemen. 

Ik geloof niet, dat de geachte afgevaardigde uit den Haag 

(Minister Heemskerk c. a.) 
aanleiding heeft te klagen, dat er niet genoeg normaallessen 
van den eersten rang komen. Uit de Memorie van Antwoord 
blijkt, dat dit cijfer steeds stijgende is en dat voor den 
tweeden rang steeds dalende. 

Gaarne voeg ik mij bij den wensch van dien geachten 
afgevaardigde, dat het door mijn geachten ambtgenoot van 
Financiën toegezegde wetsontwerp betreffende de pension-
neering spoedig zal komen. Ik zal den aandrang van dien 
geachten afgevaardigde gaarne ondersteunen. 

Do beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 176 en 177 worden achtereenvolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 178 tot en met 181 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 6temming aan
genomen. 

Beraadslaging over onderart. 182, luidende: 
„Bijdrage aan de gemeenten in do kosten van haar lager 

onderwijs, ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, zoomede tegemoetkoming wegens verlies 
van die bijdrage, f12110 000." 

De heer Kooien: Door mij is tijdens het onderzoek der 
begrooting bij art. 48, lid 2, 2°. van de wet op het lager 
onderwijs, de opmerking gemaakt, dat uit de Staatskas voor 
den bouw van lokalen voor het openbaar voorbereidend onder
wijs geld wordt gegeven in strijd met de wet. 

Die opmerking is niet dan onvolledig in het Voorloopig 
Verslag gekomen, natuurlijk doordat ik die zaak niet vol
doende duidelijk heb uiteengezet. 

Ik begrijp dus, dat de Minister op dit oogenblik geen 
antwoord zal willen geven op de opmerking die ik gemaakt 
heb, maar het lijkt mij niet overbodig, dat ik enkele woorden 
daarover spreek. 

Tot dusverre was ik in de onderstelling, dat de wet op het 
lager onderwijs zich slechts bemoeide met het lager onder
wij s_ en niet met het voorbereidend onderwijs, dat dus geen 
subsidiën, hetzij aua de gemeenten hetzij aan de school-
Lesturen weerden gegeven voor het voorbereidend lager onder
wijs. Nu is mij echter gebleken, dat aan gemeentebesturen 
ook wordt uitgekeerd 25 % van de bouwkosten voor lokalen 
voor voorbereidend lager onderwijs. 

Ik acht dit in strijd met de wet. 
In de tweede plaats heb ik tegen dergelijke uitkeeringen 

dit bezwaar, dat daardoor de concurrentie voor het bijzonder 
onderwijs wederom moeilijker wordt gemaakt. Indien immers 
25 % van de bouwkosten voor de lokalen voor voorbereidend 
lager onderwijs wel aan de gemeentebesturen en niet aan de 
schoolbesturen wordt uitgekeerd, wordt daardoor do strijd 
weer ongelijkmatiger. 

Na zou misschien de Minister, indien hij op deze quaestie 
wilde ingaan, kunnen antwoorden: do bijzondere schoolbestu
ren krijgen toch een jaarlijksche uitkeering voor de localitei-
teu naar aanleiding van het aantal leerlingen en bij de bereke
ning van het aantal leerlingen voor dit subsidie wordt niet 
rekening gehouden alleen met do kinderen van zes jaar en 
meer, maar met allo kinderen. Doch wanneer men nagaat 
den staat D, die gevoegd is bij hoofdstuk V en men ziet daar 
naar het aantal kinderen beneden zes jaar, dan blijkt, dat, 
terwijl in de verschillende groote steden op een aantal bijzon
dere scholen ook voorbereidend lager onderwijs wordt ge
geven, het groote aantal kinderen die dat onderwijs krijgen 
niet vermeld staat, dat er dus geen rekening wordt gehouden 
met dio kindereu. Bij gelijkstelling van gemeentebesturen 
eu bijzondere schoolbesturen zou ook moeten worden bijge
dragen voor de kinderen op een bijzondere lagere school die 
voorbereidend lager onderwijs genieten. Ziet men echter den 
staat D in, dan vindt men daar getallen van 8, 9, 10 leer
lingen beneden 6 jaar; dat zijn kinderen in de eerste klasse 
der lagere school, die toevallig nog geen 6 jaar zijn; maar 
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getallen van 200 en 300, die men soms vindt op de bijzondere 
voorbereidende school, komen in staat 1) niet voor; het 
subsidie houdt met dat aantal geen rekening. 

Ik heb gemeend, dat waar deze zaak in do stukken niet 
met voldoende nauwkeurigheid was behandeld, bet zijn nut 
kan hebben haar thans aan het oordeel van den Minister te 
onderwerpen, opdat hij daaraan alsnog zijn aandacht zou 
kunnen wijden. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank den geachten afgevaardig
den uit Grave voor zijn rede en ik wil hem mededeelen, dat 
ik, voor dit debat mij voorbereidende door het nagaan van de 
stukken, langzamerhand op het spoor was gekomen van de 
eigenlijke bedoeling van de opmerking in het Voorloopig 
Verslag, evenwel in strijd met de woorden, waarin zij is op
genomen in dat stuk. Ik was er gekomen, althans wat een der 
door den geachten afgevaardigde genoemde punten betreet. 

Het eerste punt dat de geachte afgevaar 'igde geuoemd 
heeft, is, dat het kan gebeuren, dat in de bouwkosten ook 
kunnen zijn begrepen kosten van voorbereidend onderwijs. 
Daarop was ik niet gekomen, maar wel was ik tot de ontdek
king gekomen, dat het denkbaar is, dat kinderen boven de 
zes jaar nog in de voorbereidende klasse zitten en dus mede-
rekenen voor het subsidie. Dit is inderdaad een ondersteuning 
van het voorbereidend onderwijs. Dit neemt niet weg, dat ik 
niet, en vooral niet wat het laatste punt betreft, zoo gemak
kelijk zou kunnen zeggen, dat het in strijd is met de wet; 
veeleer zou het zijn in strijd met haar stelsel, maar ik wil 

aarne de toezegging doen, dat ik mijn aandacht zal schen
en aan de zaak en zal zien in hoever bij do toepassing, of 

bij de eventueele wijziging van de wet, daarop zal moeten 
gelet worden. 

Do beraadslaging wordt gesloten en onderart. 182 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Onderart. 183 wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 184, luidende: 
„Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit 

te keeren helooning wegens het geven van herhalingsonder-
wijs, f178 560." 

De heer T r e u b : Mijnheer de Voorzitter! In de gewisselde 
stukken is bij dit artikel behandeld het geval dat aan het 
hoofd van een school is opgedragen bet toezicht en het beheer 
op een herhalingsschool, zonder dat hem daarvoor eenige ver
goeding wordt toegekend. Ik geloof dat dit is in strijd met 
de wet en in elk geval is het door de bijzondere omstandig
heden waaronder het gebeurd is in strijd met de meest elemen
taire begrippen van billijkheid. 

Wat toch is hier het geval? 
Het bewuste hoofd van de school werd in 1904 aangesteld 

onder de bepaling, dat hij zich zou hebben te houden aan de 
wetten en verordeningen die reeds bestonden of die later zou
den worden gemaakt en daarbij dat hij zich zou belasten met 
het geven van herhalingsonderwijs. Toen heeft de raad der 
bedoelde gemeente echter in 190S bepaald: wij belasten u niet 
met het geven van herhalingsonderwijs, maar met het toe
zicht en bet beheer van de herhalingsschool. Maar aangezien 
art. 2 van de wet op het lager onderwijs alleen voorschrijft 
speciale bezoldiging voor het geven van herhalingsonderwijs, 
heeft de bedoelde gemeenteraad geoordeeld, dat het beheer 
van het herhalingsonderwijs niet behoort tot het preven van 
herhalingsonderwijs, en op dien grond die opdracht gegeven 
zonder eenige vergoeding. 

Indien bier de wet op het arbeidscontract van toepassing 
ware, indien wij hier te doen hadden met een persoon die in 
dienst was van een particulier persoon en niet van een cre-
meente, dan zou zoo iets door de wet ziin veynoden. Wij 
hebben hier echter niet te maken met een bepaling tot rege-

(Treub e. a.) 

ling van het arbeidscontract dat bier van toepassing zou zijn, 
maar wij mogen toch wel verwachten dat een gemeenteraad 
en ook de Regeering er rekening mede zullen houden, dat 
zij geen verplichtingen op het personeel mogen opleggen, die 
zij niet zouden mogen opleggen als zij niet het publiekrech
telijk karakter hadden dat zij bezitten. 

Nu wensch ik de zaak te bekijken met het oog op de wet 
op het lager onderwijs zelf. 

Er staat in art. 27 uitdrukkelijk, dat aan de onderwijzers, 
die belast worden met het geven van herhalingsonderwijs, een 
vergoeding moet gegeven worden, waarvan zeïfs het minimum 
per lesuur in de wet is opgenomen. 

Wat heeft men uu in de betrokken gemeente gedaan? Men 
heeft eenvoudig gezegd: welnu, dit geldt voor het geven van 
onderwijs, maar liet hoofd der school geeft geen onderwijs. 

Indien alleen deze gemeenteraad aldus geredeneerd had, 
dan zou ik geen aanleiding gevonden hebben om hier daar 
tegen op te komen, hoewel Si de redeneering onjuist acht, 
roaar in de Memorie van Antwoord wordt deze redeneering 
overgenomen, en dat vind ik in hooge mate bedenkelijk. Er 
is op het oogenblik in de onderwijswereld al te veel het 
denkbeeld in ontwikkeling, dat de leiding van een school 
eigenlijk une quantité négligeable is, dat men in de school 
en in andere inrichtingen eigenlijk de leiding wel kan 
beschouwen als niet van hooge beteekenis. Ik ben overtuigd, 
dat de Minister met dit gevoelen wel niet zal medegaan, dat 
hi.i zal erkennen, dat in scholen en andere inrichtingen waar 
meer personeel werkt, men de leiding niet kan missen en dal 
die leiding van minstens evenveel waarde is als het werk van 
de personen die onder den leider staan. Maar dan moet de 
Minister ook niet overnemen de redeneering, dat, aangezien 
de bestuurder van de herhalingsschool in den meest beperk
ten zin geen onderwijs geeft, maar er alleen voor zorgt, dat 
dit onderwijs goed gegeven wordt, hij daarvoor ook niet 
beloond behoeft te worden. Om het eenigszins goed te maken 
zegt de Minister: maar men zal toch bij het benoemen van 
een dergelijk hoofd er mede kunnen rekenen, dat hij ook de 
taak moet waarnemen van te zijn hoofd van de herhalings
school. Dat zou volgens den laatsten zin van de betrokken 
passage van de Memorie van Antwoord kunnen, maar wan
neer men het op die wijze regelde, was het toch nog niet in 
overeenstemming met art. 27 van de wet op het lager onder
wijs. Doch, waar het op aankomt, in het geval in quaestie 
is het niet zoo gereeeld. De persoon waarom het hier gaat. 
is aangesteld in 1904 op de minimum-jaarwedde. In 1908 
heeft men hem toen de opdracht gegeven om, behalve als 
hoofd van de gewone school, ook te fungeeren als hoofd van 
de herhalingsschool, en men heeft hem daarvoor niet de 
minste vergoeding gegeven. Ik acht dit beslist in strijd mes 
een rationeele opvatting van art. 27 van de wet; ik acht het 
een schromelijke onbillijkheid. Ik behoef er niet op te 
wijzen, dat, wanneer een particuliere werkgever zoo handelde 
tegenover iemand van zijn personeel, hij iets zou doen, dat 
is verboden bij de wet op het arbeidscontract. 

Ik hoop dan ook, dat do Minister zijn aanvankelijk oordeel 
nog zal herzien en het raadsbesluit waarbii aan het hoofd der 
school een dergelijk belangrük werk wordt opgedragen zon
der eenige vergoeding, aan Hare Majesteit ter vernietiging 
zal worden voorgedragen. 

De heer ter Laan : Het geval door den heer Treub genoemd, 
doet zich voor in de gemeente Zuidlaren. Over die plaats 
wilde ik ook een woord spreken, vooral naar aanleiding van 
dc> Memorie van Antwoord, o n op te komen tegen de be
schouwingen van den Minister. ïsa den heer Treub zou ik 
dus van liet woord kunnen afzien, indien ik niet een opmer
king wilde maken naar aanleiding juist van de redevoering 
van dien geachten afgevaardigde. De heer Treub heeft goed
gevonden aan deze eenvoudige quaestie de opmerking vast 
tn knoopen, dat al to veel in onderwijskringen de meening 
doordringt, dat leiding eigenlijk geen hooge beteekenis heeft. 
Het is juist omgekeerd. De leiding staat nog altijd veel te 
hoog aangeslagen. Men heeft in groote gemeenten een ver-
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schil van bij voorbeeld f 1000 tusschen het salaris van het 
hoofd van een school en dat van do onderwijzers, die het 
eigenlijke werk doen. Dat is bespottelijk en dat moet noodig 
veranderd worden. Maar in dezo Zuidlarensche zaak heeft do 
heer ï r eub gelijk. Hier wordt een arbeid, die opgedragen is 
aan het hoofd van de school, waaraan hij dus zijn tijd geeft, 
niet betaald. Wanneer do heer Treub het bij zijn beschou
wing daaromtrent had gelaten, dan zou ik mij zonder ineer 
bij hem hebben aangesloten. 

Do heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Do geachte afgevaardigde uit Assen heeft eenige beschou
wingen geleverd over het geval te Zuidlaren. Meu moet, het
geen daaromtrent in de Memorie van Antwoord is geschre
ven, meer in het licht van ds geschiedenis beschouwen. 
Dit hoofd der school is in beroep gekomen van een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe, waarbij is besloten 
adressant te kennen te geven, dat hij rechtens geen aanspraak 
heeft op een geldelijke belooning voor zijn werkzaamheden 
als hoofd van de herhalingsschool te Zuidlaren. Dit beroep 
is behandeld bij de afdeeling Geschillen van bestuur van den 
Baad van State als een beroep betreffende de salarisregeling; 
maar toen is overeenkomstig het advies van die afdeeling 
overwogen, dat, vermits het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten van Drenthe dd. 14 Januari 1910, n \ 47, niet 
strekt tot goedkeuring van een gemeenteraadsbesluit, waarbij 
— ingevolge art. 27, tweede lid, der Lager-onderwijswet — 
de belooningen der onderwijzers voor het geven van her-
halingsonderwijs zijn geregeld, noch gegrond is op eenige be
paling der genoemde wet, het niet kan worden aangemerkt 
als een besluit krachtens de wet tot regeling van het lager 
onderwijs genomen; dat er dus niet op grond van art. 14, 
eerste lid, dier wet, bercep tegen openstaat. Op dien grond 
is appellant niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep. 
_ Nu is dus de vraag, of bij een salarisregeling die verplich

ting van den onderwijzer bij de vaststelling van het salaris 
behoort in rekening genomen te worden, en daaromtrent zegt 
de Memorie van Antwoord, dat bij de vaststelling van de 
jaarwedde van het hoofd der school met die verplichting 
rekening kan worden gehouden. Dit is dus op zich zelf geen 
afwijzing van den wensch van den adressant. 

Nu is het een andere vraag, of hier art. 27, eerste lid, van 
toepassing is, zoodat het hoofd aanspraak zou hebben op ten 
minste f 0,60 per lesuur; maar dit betwijfel ik toch wel 
eenigszins. Het leiden van dit herhalingsonderwijs is nog 
niet het geven van les, en te minder kan men die leiding 
betrekkeu onder de toepassing van dat eerste lid, waar men 
moeilijk zeggen kan, dat men haar per lesuur berekenen kan. 
Juist de berekening per lesuur wijst er op, dat het geven van 
les hier anders moat worden opgevat. Of nu die leiding be
langrijk is? Natuurlijk is leiding belangrijk, ik ben dit met 
den geachten afgevaardigde uit Assen eens, en de geachte 
afgevaardigde uit den Haag I , dien ik juist in dat ver
band wilde noemen, is het blijkens een interruptie daarmede 
ook eens. Alleen wil de geachte afgevaardigde uit den Haag I 
niet, dat de leiders veel betaald krijgen. Het spreekt wel 
vanzelf, dat men ook in de kringen van dien geachten afge
vaardigde prijs stelt op een krachtige leiding, en dat het 
zonder een goede leiding mis loopt. Ik erken dit ook vol
komen, maar toch is het leiden van een cursus iets anders 
dan les geven. Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Am
sterdam V, bij wijze van interruptie, dat het er van afhangt 
hoeveel tn'd dat hoofd in de school moet aanwezig zijn. Mijn
heer de Voorzitter! Dat weet ik op het oogenblik niet, maar 
als men daaromtrent zekerheid heeft, bewijst dit nog niet, 
dat de man f 0,60 per lesuur moet hebben. 

Ik acht nog altijd het meest rationeel voor een dergelijke 
verplichting een zekere vertroedint* toe te kennen, die in de 
salarisatie begrepen is, en ik zie niet in, dat daarmede do man 
geschaad zou zijn. 

Een andere vraag is, of hij. in verband met die op
bracht, genoeg krijgt. Dit is een billijkheidsvraag, die ik niet 
in staat b?n on het oogenblik te beantwoorden, maar die bij 
een nieuwe salarisregeling beantwoord zal kunnen worden. 

Do heer ï r e u b : Mijnheer de Voorzitter! Ik wil wijzen op 
hetgeen bij interruptie aan den Minister is gezegd. Bij andere 
herhalingsscholen, in gemeenten waar men ruimer opvattin
gen heeft van deze zaak, wordt aan den leider der school voor 
alle schooluren salaris gegeven. 

Ik geloof, dat dit de eenige oplossing is. Met hetgeen de 
Minister gezegd heeft, komt de adressant niet verder. Do 
salarisregeling is er; aan hem is opgedragen tegen het mini-
mum-salaris werk te doen als hoofd der gewone school en 
bovendien als hoofd der herhalingsschool ander werk waar
voor hij niet betaald wordt. Men moet, ik wil niet zeggen 
zich achter het eeu of andere formalisme verschuilen, maar 
toch een of ander formalistisch bezwaar te berde brengen, om 
tot de conclusie te komen, dat dit mag worden bestendigd. 
Dat het bedoelde schoolhoofd werk moet doen zonder eenigo 
betaling te krijgen, is zoo manifest onbillijk, dat ik hoop, 
dat de Minister termen en gelegenheid zal vinden daaraan 
een eind te maken. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 184 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 185 tot en met 188 worden achtereenvolgens 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 189, luidende: 
,,Subsidiën ten behoeve van scholen voor zwakzinnigen, 

f 90 000." 

De Voorzitter: Het woord is aan den heer Ketelaar. 

De heer Ketelaar : Ik zie van het woord af, Mijnheer de 
Voorzitter! 

De heer Snieeiige: Mijnheer de Voorzitter! Het onderwijs 
aan zwakzinnigen, dat door de Regeering zoo ruim gesubsi
dieerd wordt (f 1000 per leerkracht), verkeert in zeer ongun
stige positie wat betreft het pensionneeren der leerkrachten. 

Hoewel de band tot het Rijk een zeer innige is, niet alleen 
wat bet fenancieele betreft, maar ook door het toezicht en 
de cisehen die aan school, personeel en organisatie worden 
gesteld, zijn do menschen die zich aan dit speciale onderwijs 
wijden en die met de leerlingen uit de lagere school overge
plaatst zijn, verstoken van aanspraak op Rijkspensioen. 

De scholen staan onder het Rijksschooltoezicht (districts-
schoolopziener). Van de onderwijzeressen wordt gecischt, dat 
ze de akte voor lager onderwijs bezitten en bovendien do 
akten nuttige handwerken en vrije en orde-oefeningen. De 
onderwijzers moeten in het bezit zijn van de hoofdakte en 
akte f. Hun benoeming moet worden goedgekeurd door 
den districtsschoolopziener en zoodra zij in functie treden, 
verliezen ze de pensioenaanspraken die ze, werkzaam in do 
lagerj school, hadden. 

Waar gemeenten zelf scholen voor zwakzinnigen stich
ten, daar werden de leerkrachten in het gemeentelijk pen
sioenfonds opgenomen. In Amsterdam echter, waar een ver-
eeniging deze scholen stichtte, ontbreekt ook die waarborg 
voor een fatsoenlijk kunnen leven later._ 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, opneming in een gemeen
telijk pensioenfonds moet onvoldoende worden geacht, om
dat bij overplaatsing naar een andere gemeente — om ver
betering van positie bijv. — alle aanspraken op pensioen 
weer vervallen. 

De scholen in Amsterdam bestaan reeds bijna 12 jaar. 
Pensioen door het Rijk is reeds lang in uitzicht gesteld. 
Deze toestand wordt onhoudbaar, moet hier zoowel als elders 
een beletsel zijn om uitstekende leerkrachten aan deze nut-
tige scholen te verbinden, en is stellig de reden, dat uit
breiding van dit onderwijs zoo uiterst langzaam geschiedt. 

Het feit, dat het Rijk eischen stelt aan de leerkrachten 
en hun benoeming moet m>edkeuren, maakt, dat opneming 
der leerkrachten in het Rijkspensioenfonds een eisch van 
consequentie in de eerste plaats is. in de tweede plaats een 
eisch van billijkheid en rechtvaardigheid. 



Vel 347. 1345 Tweede Kamer. 

46ste VERGADERING. — 22 DECEMBER 1910. 

2. Vaststelling tier Stautsbegrooting voor 1911. (Hoofdstuk V.) 

(Smeenge e. a.) 
Ik heb dit oogenblik niet willen laten voorbijgaan, zonder 

's Ministers aandacht op dit puut nog eens te hebben ge
vestigd. 

Mij dunkt, de Minister kan niet anders dan er met spoed 
voor zorgen dat deze aangelegenheid in het reine komt. 

Do heer ter Laan: Wat do vraag om pensioen betreft, die 
heb ik reeds ter sprake gebracht, toen ik in het algemeen over 
de pensionneering sprak bij de af deel ing middelbaar onder
wijs. Ik kan mij nu geheel aansluiten bij den spreker die mij 
voorafging. 

Ik heb echter het woord gevraagd om do aandacht te vesti
gen op do noodzakelijkheid van leerplicht ook voor zwak
zinnigen. Terwijl het verzuim op do gewone school steeds 
vermindert, neemt dat op de school vau zwakzinnigen toe. 
En voor dezo kinderen is dit zooveel erger, omdat zij daar
door niet alleen verstandelijk, maar ook zeer sterk zedelijk 
achteruitgaan. 

In Duitschland en Frankrijk bestaat ook voor hen leer
plicht. Ik zou gaarne zien, dat deze ook hier werd ingevoerd. 

Hoe noodiff het is, blijkt uit het adres en de memorie van 
toelichting die wij hebben ontvangen van de vereeniging 
voor deze zaak. Om tijd uit te spareu, verzoek ik u, Mijnheer 
do Voorzitter, daaruit in de Handelingen te mogen opnemen 
een drietal staatjes met de nadere gegevens. 

Do Voorzitter: Ik stel voor het gevraagde verlof te ver-
leenen. 

Daartoe wordt besloten. ' ) 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan kort zijn. Ik moet eerlijk be
kennen, dat leerplicht voor zwakzinngen niet veel sympathie 
bij mij heefr Het compliceert het vraagstuk van leerplicht 
enorm, want daar zwakzinnigheid in alle mogelijke diversi-

1) Als een illustratie vau de bewering, dat het ongeoorloofd ver 
zuim by het zwakzinnigen-onderwijs toeneemt, geven we het volgende 
overzicht van het aantal ongeoorloofd verzuimde schooltijden in de 
school voor zwakzinnigen aan de Ten iersstraat te 's Gravenhage. 

1907 1908 1909 tot Sept. 1910 

± 440 schooltijden ± 440 schooltijden + 440 schooltijden 2S8 schooltijden. 
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•) Berekend over het volle Jaar 1910, met veronderstelling dat in 12 maanden het 
aantal ongeoorloofde verzuimen zal bedragen »'s X 1314 = 1971. 

Dit overzicht doet zien, 1° dat in elk jaar in de hoogere klassen 
meer ongeoorloofd verzuim plaats heeft dan in de lagere klassen; 
2* dat alle klassen in den loop der jaren 1907—1910 een stijging 
vertoonen in het ongeoorloofd verzuim. 

Do verontrustende toename van het ongeoorloofd verzuim van be-

(Minister Heemskerk e. a.) 
feiten voorkomt, en daarmede natuurlijk rekening zal moe
ten worden gehouden, zal het onderzoek, wat een regeling 
vuu leerplicht voor deze ongelukkigen zal moeten voorafgaan, 
do herziening der Leerplichtwet aanmerkelijk verschuiven. 

Ik meen, dat men zich bovendien altijd moet verheugen, 
wanneer zonder dwang do belangen van deze kinderen wor
den behartigd, en ten dezo zijn wij op den goeden weg, want 
er wordt in hooge mato voor hen gezorgd. 

Wat do wensch aangaat van den geachten afgevaardigde 
uit Meppel ten aanzien van do pensionneering, zoo zijn er 
voor dergelijken aandrang om pensioen te verleenen altijd 
billijkheidsgronden aan te voeren. Dit erken ik volmondig. 
Men zal deze zaak ook inderdaad onder de oogen moeten 
zien; maar zq zal weer eenige financieele gevolgen hebben 
en er zullen weder andere categorieën eveneens in aanmer
king willen komen. 

Intusschen, er is alle aanleiding om deze zaak na te gaan. 

De heer ter Laan: Ik geloof, dat de Minister zich dezo 
zaak te moeilijk voorstelt. 

Ik had niet bedoeld een herziening van de Leerplichtwet 
voor deze soort kinderen, die, gelijk de Minister te recht 
zegt, zich in alle verscheidenheid voordoen. Dit zou ook nog 
niet gaan, want men heeft niet overal scholen voor zwak
zinnigen. Ik bedoel echter, dat daar, waar de scholen zijn, 
do leerlingen die er eenmaal zijn opgenomen, verplicht 
worden geregeld to komen. 

Het zou derhalve een bescheiden afzonderlijke regeling 
moeten zijn voor deze aangelegenheid. 

De heer Smeengc: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanlei
ding van het antwoord van den Minister nog slechts een 
korte opmerking omtrent de quaestie der pensionneering van 
de leerkrachten aan de scholen voor zwakzinnigen. 

De Minister zegt: elke vraag van dien aard heeft altijd 
do billijkheid voor zich en daarom begrijp ik ook goed dat 

paalde kinderen in ééne zelfde klasse moge blijken uit het volgend 
staatje der verzuimde schooltijden (ongeoorloofd). 

1907 1908 1909 1910') 

L. de B 14 19 46 71 

2 25 71 63 

M. v. d. S . 10 32 116 172 
•) tot 1 September. 

Gaat men de vergelijking na voor het geheele Rijk tusschen het 
aantal ongeoorloofde verzuimen per 10 000 schooltijden in elk der 
jaren 1907, 1908 on 1909') dan vindt men: 

Openbare scholen — 1907: 110 schooltijden, 1908: 104, 1909: 97. 
Tegenover de beweerde stijging van het ongeoorloofd verzuim Lij 

het zwakzinnigen-onderwijs staat dus eene daling van dit verzuim 
bij het gewoon openbaar onderwijs. 

Ook zij nog gewezen op het krasse verschil tusschen het aantal 
ongeoorloofd verzuimde schooltijden bij beide soorten van opmbaar 
onderwijs over dezelfde jaren in dezelfde steden. 

aantal verzuimen per 10000 schooltijden 

1907 1908 1909 

'S-GBAVEKHAOE. 
gewoon onderwijs (art. I I ) . 
zwakzinnigen-onderw. „ 

119 
93 

117 
250 

106 
365 

UTRECHT. 
gewoon onderwijs . . . . 
zwakzinnigen-onderwijs . . 

50 
onbekend. 

42 
200 

i) Zie verslagen en Rapporten in B .C. yan 1903 en 1910 in de Kos ■ 2ö en2J. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1910—1911. — I I . 
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(Smccugc c. a.) 

ik die vraag ouder do oogen moet zien eu ik beu duartoo 
bereid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik bad het niet anders verwacht, 
doch wensch miju dank er voor uit te spreken. Dat de bil
lijkheid er voor is is niet geheel do juiste uitdrukking; mij 
dunkt, men moet zeggeu „het is onbillijk dat deze meuschen 
Reen pensioen ontvangen en ook tegen bet belang van het 
algemeen". Eu daarom betreur ik dit. De Minister heeft weer 
dadelijk de aandacht gevestigd op deu financieelen kant der 
quacstic. Ik kan mij begrijpen dat de quaestie vau het geld 
van beteekenis is, maar dit geld zal zijn rente opbrengen. 

Dezo categorie — do zwakzinnigen — loopt groot gevaar, 
indien voor haar in do jeugd niet uitnemend wordt gezorgd, 
dat er later niet veel van terechtkomt. Welnu, men mag ge
rust zeggen dat de tegenwoordige onderwijzers en onderwijze
ressen met grooto zorg en veel toewijding bun moeilijke taak 
vervullen en dat de besto krachten voor deze taak niet te goed 
zijn. Komt er van do opvoeding vau bedoelde jonge wen-
schen weinig terecht, dan kosten zij deu Staat later misschien 
enorm veel geld, nadat velen de maatschappij niet alleen 
niet hebben gediend, ja geschaad. Zij die het voorrecht had
den goed te worden onderwezen, zullen kunnen meewerken 
tot verheffing van ons land, tot vermeerdering van de wel
vaart. Uit dit oogpunt beschouw ik de uitgave voor het pen
sioen der onderwijzers alleszins gemotiveerd. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 189 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over onderart. 190, luidende: 
„Kosten, voortvloeiende uit de bevordering van het invoe

ren van bewegingsspelen, f20 000." 

De heer Roodhuvzen: Mijnheer de Voorzitter! Het spiit 
mij, dat ik bij deze gelegenheid het woord moet voeren. Ik 
zou het torh niet gedaan hebben wanneer mijn geachte vriend 
Verhey, die in deze zaak zoo bij uitnemendheid deskundige 
is, hier zelf het woord kon voeren, maar hij is helaas door 
ongesteldheid aan huis verbonden; laten wij hopen, dat dit 
van korten duur zal zijn. 

Ik zal dus iets zeggen naar aanleiding van het belangrijke 
subsidie dat de Regeering thans voorstelt voor den Bond voor 
lichamelijke opvoeding, een subsidie waarvan men zeker kan 
■eggen, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken de mild
heid die hij beeft betracht op één punt beeft geconcentreerd. 
Waar kleinere en zeer nuttige subsidiëu — ik kom daarop 
straks nog terug — zijn afgewezen, beeft de Kamer toch zeker 
dit hoogc subsidie wel eeniffszins verrast._ 

Op den voorgrond stel ik. dat ik iu principe niet tegen dezo 
zaak beu. Integendeel, ik beu een voorstander van_ de licha
melijke oefeniug in de jonge jaren; ze kunnen niet andeis 
leiden dan tot een lichamelijke ontwikkeling die onze weer-
ba arbeid ten goede zal komen, en ze liggen geheel in de lijn 
van de denkbeelden welke ik ten aanzien van onze defensie 
ben toegedaan. Maar het zal toch de vraag zijn of het geld, 
iiat gegeven wordt, onder zoodanige waarborgen wordt ver
strekt, dat inderdaad het doel zal bereikt worden, dat men 
zich daarmee voorstelt. In dit opzicht ben ik niet geheel 
gerust. 

Wij hebben indertijd een uitnoodiging gehad om — ik zal 
maar zeggeu de inauguratie — van den Bond in de week van 
Houtrust bij te wonen. 

Nu ben ik niet blind voor het feit, dat als men een nieuwe 
zaak bij bet Ncderlandsche volk ingang wil doen vinden 
daarvoor eeuige reclame noodig is, maar wat ik toen daar 
gezien heb beeft op mij toch niet den indruk gemaakt, dat 
bet was do verwezenlijking van het eenvoudig doel, dat in 
deze moet worden nagestreefd. Of inderdaad bet springen 
over hindernissen door onderofficieren van de huzaren, waar
bij — ik weet niet hoe ik dat moet noemen, want al kan ik 
dansen, ik kan niet te paard dansen — onder het omdraaien 
op de plaats pistolen werden afgeschoten, iets met bewegings-

(Roodhuyzcn c. a.) 
spelen voor deieugd heeft te maken, is dunkt mij aan gerech
ten twijfel onderhevig. 

Ik zou trouwens dit voorbeeld met velo audere kunnen 
vermeerdereu. Dit alles heeft op mij en ook op vele anderen 
een onaangenameu indruk gemaakt. 

Of eindelijk die oefeningen daar, die geheel blouden in 
het teekeu van do 6port. blijk hebben gegeveu, dat de or-

anisators den rechten kijk hadden op hetgeen wij met dezo 
ewegingsspelen wenschten te bereiken, daarover behoef ik 

niet te spreken. 
Ik kan er toch op wijzen hoe de inspecteur van het mili

tair onderwijs, de heer Hoogenboom, toeu hij de slotrede 
hield bij de feestelijkheid op „Houtrust" , alles heel mooi 
vond, maar toch eigenlijk als zijn ernstigen wensch te kennen 
gaf, dat dergelijke oefeningen niet meer in dien vorm plaats 
zouden hebben. Hij heeft geheel in mijn geest gesproken, 
toen hij zich voornamelijk verklaarde tegen het voetbalspel, 
omdat dit do jeugd ongeschikt maakt voor marcheeren, en 
degenen die kennis genomen hebben van den krommen stand 
der beenen van onze beroemdste voetbalspelers, zullen de 
eersten zijn om te verklaren, dat dit spel meer opleidt tot 
slangemensch dan tot een weerbaar man op het oorlogsveld. 

De geachte afgevaardigde uit Zaandam zegt: een zeer goed 
spel. Dat is mogelijk, als het spel blijft, maar als sport vind 
ik het een bijzonder ruw iets. 

Nu zal ik met dezen Minister er niet lang over van ge
dachten wisselen of wij per slot van rekening niet veel beter 
zouden doen als wij meegingen met bet voorstel van den 
Minister van Oorlog, bij de Memorie van Antwoord op de 
begrooting van Oorlog gedaan, namelijk om een centrale 
gymnastieksehool op te richten. De Minister wijst dit om do 
grooto kosten af. maar volgens do deskundigen is dat de 
grondslag van alles, en wordt zonder dat eigenlijk niet be
reikt wat men wil. 

De Minister heeft bij deze begrooting natuurlijk, telkens 
als hij van „te groote kosten" spreekt, een machtig wapen 
in do hand, maar slechts op deze wijze zou men verzekerd 
zijn, dat het volk lichamelijk krachtiger zal worden ontwik
keld en dus meer weerbaar in het leger komt, hetgeen een 
hoofdvoorwaarde is voor de slagvaardigheid van het leger, 
en als daardoor vermindering van den oefeningstijd kan 
komen, krijgen wij die gelden op andere wijze weer terug, 
wat zeer zeker bij de oprichting van een centrale gyninastiek-
school in rekening zou moeten worden gebracht. 

Ik kan over deze zaak eindigen zooals ik begonnen ben, 
namelijk met te zeggen, dat ik iu principo er vóór ben, 
maar dat ik wensch gerustgesteld te worden over de wijze 
waarop deze gelden zullen worden gebruikt. En als eindelijk 
de Minister zou kunneu medewerken, dat deze bond — hoe 
zal ik dat nu precies uitdrukken, laat ik zeggen: die wel een 
beetje pedant ter wereld kwam, en niet veel rekening houdt 
met de bestaande krachten, die voor deze zaak in het Neder-
landscbe volk leven in het vervolg met deze krachtige waar-
deerendc wijze rekening houdt, dan zal de Minister een goed 
werk doen. Het is noodig, dat de bestaande krachten geheel 
met elkaar samenwerken, en daarvoor is noodig een optreden 
van den bond, dat maakt, dat onze jonge gymnastieüonder-
wijzers en de Nederlandscke Gymnastiekbond de noodige 
samenwerking met dien bond op prijs zullen kunnen en moe
ten stellen. Wanneer op dit terrein een soort monopolie ge
schapen wordt, meen ik, dat het beoogde doel kan worden 
verkregen. 

Ik zal uog niet zeggen, dat ik over dezen post stemming 
zal vragen, maar ik hoop toch, dat ik van de Regeerings-
tafel zulke verklaringen zal ontvangen, dat ik zonder be
zwaar aan dezen post mijn stem zal kunnen geven. 

Do heer ter Laan : Mijnheer de Voorzitter! Verschillende 
bezwaren zijn tegen de regeling, zooals nu is ontworpen, 
ingebracht, bezwaren die weerklank hebben gevonden bij den 
vorigen geacbten spreker. 

Nu komt daarbij, dat deze zaak zeer onvoldoende is toe
gelicht. Wij kregen wel een toelichting van wat hier ge-
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(ter Laan.) 

beurt, maar geen overzicht van wat zich op dit gebied heeft 
ontwikkeld en geen ovei'zicht ook van de verschillende metho
den die men in toepassing zou kunnen brengen, zoodat het 
voor de Kamer zeer moeilijk wordt, deze zaak te beoordeelen. 

Ik sluit mij dan ook voor een groot deel aan bij het betoog 
van den heer Roodbuyzen, vooral waar het betreft do oefe
ningen onder leiding van officieren. Do eisch moet gesteld 
worden, dat het heele militarisme uit deze bewegingsspelen 
verdwijnen moet; van uit de Kamer moet deze voorwaarde 
worden gesteld. Wil men ook van uit het Departement van 
Oorlog in deze iets doen, dan behoort daarover bij do be
grooting voor Oorlog te worden gesproken; dan komen de 
uitgaven onder dio van het militarisme en dan moet ieder 
lid weten, wat hij doet. Als men echter do uitgaven op liet 
hoofdstuk Buitenlandsche Zaken brengt bij onderwijs, bij 
lichamelijke ontwikkeling, dan moet het ook werkelijk alleen 
lichamelijke ontwikkeling zijn. 

Al is het niet voor nu, dan vraag ik toch voor het volgende 
jaar voor de Kamer een volledig overzicht van hetgeen op 
dit gebied gebeurt en naar den wenscb der deskundigen be
hoort te gebeuren, zoodat zij met volle kennis van zaken 
kunnen kiezen. 

Ik zou dio zaak nu wel willen behandelen, maar ik weet 
zeker, dat ik dan in moeilijkheid met u zou komen, Mijn
heer de Voorzitter, want indien ik het oadcV>.«ip ut»r i 
lichamelijke ontwikkeling volledig wilde behandelen, zou 
ik een uur noodig hebben. 

Ik zal thans dus desnoods medegaan, maar onder deze 
voorwaarde, dat, al is het het volgende jaar 24 December 
des avonds 10 uur, deze zaak behoorlijk behandeld worden zal. 

Het subsidie is nu met f12 000 verhoogd. Men begint 
eindelijk van Rijkswege voor de lichamelijke ontwikkeling 
ie ts te doen. Ik vind dat op zich zelf e?n z°er gelukkig ver
schijnsel, maar ik ben niet blind voor het feit, dat men het 
doet om aan het militarisme steun te geven. Voor zoover deze 
oefeningen niet militaristisch zijn, kan ieder er aan deel
nemen. Daar moet het heen. Als onzo jongelieden [link 
lichamelijk ontwikkeld worden, moet dat zijn voor allen. 

Ik wijs er op, dat reeds jarenlang van onze zijde is gepleit 
om meer te doen aan lichaamsoefeningen en dat men er 
eerst thans toe overgaat. Sedert 1889 zijn vrije en ordeoefe
ningen in de gymnastiek gegeven in stoffige lokalen en heeft 
men daarbij gespot met de eerste eischen der hygiëne en der 
gymnastiek. In zeer veel plaatsen van ons land gebeurt dat 
nog_! Ik wil den Minister gaarne steunen, a b hij de licha
melijke ontwikkeling der jeugd wil bevorderen; als hij voor 
iedere lagere school goed gymuasti'jkonderwijs wil eischen 
en het daarheen wil leiden, dat men zal breken met vak j 
van art. 2 der wet op het lager onderwijs. 

De Minister kan al heel wat doen zonder de wet te wijzi
gen. Als hij zorgt, dat er van Rijkswege voldoende speelma
teriaal op de lagere school komt, dat daar de noodige instru
menten en toestellen aanwezig zijn, dan doet hij het eerste. 

In de tweede plaats kan hij zorgen voor een behoorlijke 
opleiding van de kweekelingen aan de normaal- en kweek
scholen voor de volledige lagere gymnastiek-akte; hij heeft 
dat zelf in de hand. 

Ik begrijp verder niet waarom men die oefeningen wel voor 
jongens en niet voor meisjes invoert. De meisjes behoeven wel 
geen soldaat te worden, maar zij hebben daarom toch even 
goed een gezond lichaam noodig. 

Over de algemeene gymnastiekschool zal ik nu niet spre
ken. Wel nog een woord over de gevraagde vakschool voor 
heilgymnastiek en massage. Ik herinner aan hetgeen ik ten 
vorigen jare daarover heb gezegd. Het spijt mij, dat de Minis
ter net subsidie aan deze nuttige instelling niet heeft gege
ven. Het blijft gunst, dat in een stad als den Haag steeds een 
aantal menschen zijn, die zonder opleiding voor een paar 
honderd gulden een diploma koopen. Dat gaat dan zoo, dat 
men in een paar maanden klaar is en zich dan vestigt als 
masseur en door het groote publiek voor vol wordt aangezien. 
Ook dit is een zeer ernstige zaak, die ik hoop, dat door Rijks-
zorg zal worden verbeterd. 
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(ter Laan c. a.) 
En ten slotte vraag ik den Minster, wat hij denkt van 

schoolbaden. Wij moeten bij do lichaamsontwikkeling ook 
do baden hebben, om van de jeugd af hetlichaam krachtig te 
maken en to harden. Ik zal dus den Minister gaarne steunen 
wat het beginsel aangaat, maar hij zal ook zien, dat hij op dil 
gebied nog zeer voel heeft te doen. 

De heer Elaud: Mijnheer de Voorzitter! Ik wenscb mij in 
enkele opzichten aan te sluiten bij hetgeen de beide vorige 
sprekers gezegd hebben; maar waar het de weerbaarmaking 
van liet Nedorlandsche volk betreft ben ik voor eiken maat
regel die wordt voorgesteld om die weerbaarmaking te bevor
deren. Ondertusschen doet bet mij leed, dat het subsidie 
voor den Bond voor lichamelijke opvoeding al te zeer 
verhoogd is, in vergelijking met dat, hetgeen het Neder
landsch Gymnastiekverbond ontvangt; het staat er zelfs in 
scherpe tegenstelling mede, gezien de weigering om het 
subsidie aan het Nederlandsch Gymnastiekverbond met 
f 1000 te verhoogen. Het zou mij bijzonder aangenaam zijn, 
indien de Minister bij de volgende begrooting in de verhou
ding tusschen beide subsidies verandering bracht. _Wij weten 
toch allen, dat het Nederlandsch Gymnastiekverbond 
sedert vele jaren werkzaam is in de richting van weerbaar
making van het volk, terwijl de andere bond nieuw is en 
haar sporen nog moet verdienen, ofschoon de uitzichten op 
ren gunstig resultaat niet kwaad zijn. En daarom meen ik, 
dat een verceniging die zooveel goed heeft gedaan en reeds 
zoolang bestaat, in een gunstiger verhouding behoort te 
knmen, wat het daaraan te verleenen subsidie betreft, tegen
over het aan den Bond voor lichamelijke opvoeding te geven 
bedrag. 

De heer Thomson: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb maar 
een kort woord te zeggen, omdat de door de beide eerste spre
kers geleverde critiek in mijn oog is geweest een opbouwende 
critiek, en ik vrees dus niet dat deze post van de begrooting 
zal verdwijnen. Wanneer ik die vrees wel moest koesteren, 
zou ik langer over deze zaak spreken, omdat ik overtuigd ben 
van het groote nut, dat aan het voorstel van den Minister is 
verbonden. 

Ik kan mij aansluiten aan den aandrang, door vorige spre
kers uitgeoefend om het volgende jaar in de Memorie van 
Antwoord een volledige toelichting te geven, hoe de gelden 
besteed zijn; wat mij betreft, vertrouw ik, dat het subsidie 
zal worden aangewend op een wijze, waarmede de verschil
lende bonden, in dat groote lichaam vertegenwoordigd, zich 
zullen kunnen vereenigen. Men vergete toch niet dat onder 
meer de voorzitter van het Nederlandsch Gymnastiekverbond 
lid is van het hoofdbestuur van den Bond voor lichamelijke 
opvoeding. Zoo zitten in dat bestuur allo voormannen van 
belangrijke vereenigingen, ook burgervereenigingen, die zich 
aan de lichamelijke opvoeding van jongelieden iets gelegen 
laten liggen. Waar de geachte sprekers hebben aangedrongen 
op oprichting van een centrale gymnastiekschool en het oe-
schikbaar stellen van meer spelmateriaal aan de lagere scho
len, vinden zij mij natuurlijk aan hun zijde. Maar die aan
drang doet op het onderhavige voorstel niets af. Het is noo
dig, dat er in alle mogelijke opzichten aan de lichamelijke 
opvoeding zooveel als maar eenigszins kan recht wordt ge
daan. Allereerst late men niet na, wat de hand dadelijk te 
doen vindt. Wij hebben hier nu een lichaam, dat zich heeft 
opgeworpen om met kracht de lichaamsontwikkeling te be
vorderen, en ik loof het in den Minister, dat hij een vrij 
belangrijk bedrag voor dien bond disponibel stelt. 

De heer ter Laan uit den weusch, dat het militarisme uit 
dezo vereeniging verdwijne. Daarover één opmerking. 

Het woord „militarisme" duidt niet op een vast omlijnd 
begrip. Wat meent men er eigenlijk mee? Het is waar, ver
schillende officieren hebben zich gegeven, om deze zaak te 
or^aniseeren en aan te pakken, wat helaas zoovele jaren, 
hetzij nagelaten werd, of althans in lang niet voldoende mato 
lui z.jii isii .t is gekomen. Zij hebben ge>verkt, en met cncres. 
Immers, de heer ter Laan moest het erkennen: ,,wij hebben 
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(Thomson c. a.) 
hier zoo lang gepleit voor lichamelijke ontwikkeling, er is 
wat meo gespot, en uu komt er eindelijk geld los". Welnu, 
dat resultaat is voor een groot deel te dankeu aan het energiek 
optreden van dezen bond. Meu kan nu wel betreuren, dat 
zooveel officieren voor de lichamelijke opvoeding van do 
joiigo mcnschen iets gevoelen, wanneer men namelijk daar
tegenover stelt het verzuim van velo niet-miiitairen, die het 
ook zouden hebben kunnen doen, maar het nalieten, maar 
mij dunkt, dat het onrechtvaardig waro om de officieren voor 
hun belangstelling to laken, en zulk „militarisme)" to ver-
oordeelen. Een voorbeeld, hoe verkeerd dat ware. iïij de spel-
lciding in Drenthe werd in den aanvang vrij eenparig ge
klaagd, dat het militaire element to veel op den voorgrond 
trad. Er is critiek uitgeoefend, in de eerste p!aat3 door den 
heer Osscndorp, die in een rede, van 14 December 1'üUH meen 
ik, dio poging in den gekozen vorm heeft tegengewerkt. 
Achteraf echter wordt ook in onderwijstijdschriften erkend, 
dat de bewegingsspelen in Drenthe schitterend zijn geslaagd. 

Wij zijn natuurlijk verplicht rekening to houden met het 
foit, dat ons volk niet houdt van het zien van uniformen, 
dat het springen van paarden over hindernissen, zooals de 
leer Roodhuyzen heeft gezegd, niet bijzonder wordt gewaar
deerd ; men doet verstandig om bij de organisatie en de werk
wijze met die opvattingen rekening te houden, ljoveual be
hoort men to zorgen, dat geen noodelooze ontstemming ge
wekt wordt bij hen, op wier medewerking voor welslagen 
van het groote doel prijs moet worden gesteld. Critiek kan 
geen kwaad, is zelfs noodig, ook naast erkenning van hetgeen 
groote waardeering verdient. Vandaar dat de woorden van 
de geachte vorigo sprekers hun nut kunnen hebben. Dio 
critiek hebben wij ook gehoord in den bond zelf, o. a. van 
generaal Hoogenboom, die juist do schakel is geweest tus-
schen den Bond voor lichamelijke opvoeding en het leger-
bestuur, omdat hij zoo bijzonder veel voelt voor de lichame
lijke opvoeding van ons volk. Men begrijpt dus, dat zijn 
critiek opbouwend i3 geweest, en dat zijn voorden, waarin 
veel waars gelegen is met betrekking tot de wedstrijden, niet 
tegen de algemeeno strekking van den bond kunnen golden. 

Ik breng den Minister hulde, dat hij dezen post op de be-
prooting heeft gebracht, en spreek het vertrouwen uit, dat 
i!o Kamer zich eenparig met het voorstel zal vereenigen. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat ik kort kan zijn. Ik 
verzoek den geachten afgevaardigde uit 's Gravenhage I 
verlof, om mij op het oogenblik niet in de quaestie van de 
baden te verdiepen. Het is, meen ik, beter de quaestie daar
mede op het oogenblik niet uit te breiden. Schoolbaden zijn 
in het algemeen gemeentezaak. Bovendien, als zij bij geval 
lauw zijn, strekken zij nog wel meer tot reiniging dan tot 
harding. 

Ik heb met genoegen bemerkt, dat de geachte afgevaar
digde uit den Briel trots eenige bezwaren niet tegen dezen 
post zal stemmen. Ik kan hem niet toestemmen, dat ik dez-3 
mildheid op één punt heb geconcentreerd. De lichamelijke 
beweging is een quaestie van zeer grooten omvang en ik ga 
daarin den langzaamsten en allerzuinigsten weg. Dat doe 
ik, geloof ik, volgende de juiste richting die in het leven 
gevolgd moet worden, dat iets klein moet beginnen en dan 
langzamerhand groeien. Met de menschen gaat het ook zoo. 
Maar laat ik dadelijk zeggen, dat men uit deze zaak het 
militarisme, zooals de geachte afgevaardigde uit 's Graven-
hage het noemt, niet kan halen. 

In de eerste plaats ben ik het eens met den {renchten afge-
A;:ardigde uit Leeuwarden, dat het wenschelijk is om hier 
het militaire en civiele element te doen samengaan. Ten 
tweede raakt die f|uaestie van de lichamelijke oefening niet 
alleen den leeftijd van do lagere school, maar ook den leef-
liid tuss^hen de lagere school en het oogenblik van militie-
plicht. Do bewegingsspelen, die tegenwoordig opkomen, zijn 
• ok creen spelen voor schoolkinderen alleen, maar voor jonge
lui die wat ouder zijn. 

Nn ligt het evenwel volstrekt niet in de bedoeling van de 

(Minister Heemskerk e. a.) 
Regeering om niet de medewerking van de onderwijzers in 
deze te verkrijgen. Of dat gezocht moet worden, met den 
geachten afgevaardigde uit Arnhem, in een hooger subsidie 
aan de Vereeniging van Gymnastiekcnderwijzcrs, moet ik 
eenigermato betwijfelen. De vraag is, of zulk een hooger 
subsidie vruchtdragend zou zijn. Laat ik dus in dit opzicht 
niet ja en niet neen antwoorden, maar mij vrij houden. Het 
is echter gewenscht, dat hoe langer lioo meer onderwijzers 
deelnemen aan do oefeningen in de bewegingsspelen cu 
zich gereed maken die ook to kunnen leiden. Daaromtrent 
ben ik met mijn geachten ambtgenoot van Oorlog in overleg 
getreden. Het is wel mogelijk, dat dit niet zal kunnen gaan 
zonder geldelijke offers, maar in afwachting, dat men dit 
op groote schaal zal kunnen doen, is het immers goed voor het 
subsidie, dat voor deze zaak betrekkelijk matig is, gedaan te 
krijgen dat eerst in Drenthe, daarna in Gelderland en in 
andere streken van ons land die zaak meer populair gemaakt 
wordt. Daarom geloof ik, dat wij werkelijk op den goeden 
we$r zijn. 

Het geld dat gegeven wordt, wordt alleen gegeven voor 
cursussen. In het vorig jaar is f 5000 gebruikt vcor den 
cursus te Breda en f 1000 voor die in Gelderland. Het geld 
wordt volstrekt niet gegeven voor wedstrijden en het sprin
gen van paarden over hindernissen. Wanneer de geachte 
afgevaardigde uit Brielle zegt, met eenigszins andere woor
den, maar hij zal tegen deze ook geen bezwaar hebben, 
dat die bond niet al te veel drukte moet maken met wed
strijden, zeg ik: ik heb het subsidie niet verstrekt voor wed
strijden. Maar met het denkbeeld, dat die bond het inder
daad niet moet zoeken in wedstrijden, maar meer in reëel 
propageeren van de bewegingsspelen, stem ik in en ik vlei 
mij, dat in deze omstandigheden de Kamer tegen de goed
keuring van dezen post geen bezwaar zal hebben. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 190 zonder 
boofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzi t ter : Ik geef thans het woord aan den heer 
Troelstra, die het gevraagd heeft. 

De heer Troels t ra : Ik vraag de Kamer verlof, naar aan
leiding van het ontslag van den spoorwegarbeider S. 
Franken, te Zaandam, door de directie der H. I J . S. M., 
tot den Minister van Waterstaat eenige vragen te mogen 
richten betrekkelijk het recht van vereeniging onder het 
spoorwegpersoneel. 

De Voorzit ter : Ik stel voor het gevraagde verlof aan den 
heer Troelstra te verleenen en den dag van de behandeling 
der interpellatie later te bepalen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt voor 20 minuten geschorst en daarna 
hervat. 

Beraadslaging over onderart. 191, luidende: 
„Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor 

onderwijs, gratificatiën, hulp- en aanmoedigingsmiddelen, 
f 41400 . " 

De heer Ketelaar: Mijnheer de Voorzitter! Onder onder
artikel 191 komen verschillende subsidies voor en onder 
letter j ook toelagen aan onderwijzers en onderwijzeressen 
voor het volgen van cursussen voor vreemd© talen in het 
buitenland. 

In de Memorie van Antwoord heeft de Minister ons een 
opgave gegeven van de verschillende cursussen die door 
onderwijzers en onderwijzeressen worden bezocht. Wij zien 
daaruit, dat door toevallige omstandigheden een paar jaar 
één beurs niet is gebruikt geworden, maar dat overigens de 
dertig beurzen volledig worden uitgegeven. Ik heb in het 
arrondissement, waarin ik schoolopziener ben, geïnformeerd 
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bij personen welke die cursussen hebben gevolgd, en ik Leb 
ook getracht den invloed daarvan op het onderwijs na te 
gaan. Welnu, ik kan zeggen, dat mijn oordeel zeer gunstig 
is. Nu 6chijnt mij echter een aantal van dertig beurzen, 
verdeeld over de 127 arrondissementen van ons land en be
trekking hebben op drie vreemdo talen, wel wat heel weinig. 
Tot mijn spijt heeft de Minister gezegd, dat hij thans nog 
geen vrijheid heeft kunnen vinden een verhooging van dezen 
»ost voor te stellen. Waar deze beurzen slechts f 100 per jaar 
ledragen en er zooveel mede wordt bereikt, zou ik den 

Minister willen vragen, of hij in deze niet eens de hand over 
het hart zou willen strijken en zou willen overwegen bij een 
der eerstvolgende suppletoire begrootiugeu ook voor dezen 
post eenige uitbreiding voor te stellen. 

I 

De heer Smeeiigc: Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met 
den Minister dank te zeggen voor de hoogere uitkeeringen, 
die hy geven wil aan de vereenigingen die zich onledig hou
den met het bevorderen van het geven van onderwijs aan 
schipperskinderen. 

Overigens ben ik over de houding van den Minister min
der tevreden. In het Voorloopig verslag is gevraagd, of 
voor deze categorie van kinderen reen andere maatregelen 
dienden te worden genomen. Het doet mij leed, dat het denk
beeld van de leerplicht in de Memorie van Antwoord geheel 
wordt afgewezen. Wat toch is de zaak? Door een commissie, 
ingesteld door den Minister om te onderzoeken hoe het stond 
met het onderwijs aan de schipperskinderen, is een rapport 
uitgebracht, dat als bijvoegsel tot de .Staatscourant van 
25/26 Maart 1910 ook de Ivamer is medegedeeld. Uit dat 
rapport blijken, ik zou haast zeggen, vreeselijke toestanden. 
Meer en meer heeft zich de overtuiging gevestigd, dat, 
waar de meeste schipperskinderen niet ter school gaan, het 
noodig is maatregelen te nemen dit tegen te gaan Noodig 
is de schipperskinderen onderwijs te doen genieten en hen 
zoo geschrkt te maken om later niet alleen het schippersbe-
drijf, maar ook andere bedrijven te runnen uitoefenen. 
Welnu, de ingestelde commissie heeft een antwoord trach
ten te vinden op de vraag, hoeveel schipperskinderen er in 
ons land zijn, hoeveel daarvan onderwijs genieten, hoeveel 
geregeld en hoeveel ongeregeld en hoeveel zonder onderwijs 
do wereld door moeten. Hoe treurige toestanden hierbij aan 
het licht zijn getreden, blijkt als men op de cijfers let. Op 
bladz. 2 van liet rapport vinden wij het volgende vermeld: 

„Uit deze tabellen blijkt, dat van de door de gemeentebe
sturen opgegeven 9420 schipperskinderen volgens tabel I 
slechts 1082 of 11J % geregeld de school bezochten, dat 42i_% 
ongeregeld onderwijs kregen en dat niet minder dan ruim 
46% der kindereu geheel van onderwijs verstoken waren. De 
grootste percentages dezer laatsten werden aangetroffen in 
Limburg (74%), in Noordbrabant en Gelderland (elk 70%). 
Het gunstigst was de toestand in Groningen (33%); daarna 
volgen Drenthe (40%), Zeeland (42%), Friesland (44%) en 
Overijssel (45%)." . 

Wat volgt hieruit? Dat een heel klein getal eigenhi k 
maar onderwijs ontvangt, want ongeregeld onderwijs, zooals 
het hier wordt omschreven, staat, naar het mij voorkomt, 
vrijwel gelijk met geen onderwijs. Indien men toch deze 
zinsnede leest: „Het gemiddeld aantal schooltijden, dat do 
ongeregelde bezoekers per jaar medemaken, is 120, terwijl 
toch in den regel niet minder dan 450 schooltijden in een 
jaar voorkomen", dan is mijn uitdrukking ,,gelijk met geen 
onderwijs", dunkt me, niet te boud. Te meer niet, wanneer 
men daarbij uitdrukkelijk bedenkt, dat dio 120 schooltijden 
niet altijd worden doorgebracht op één, maar op meer 
plaatsen. Het onderwijs kan dus niet veel vruchten afwerpen. 

Nu ia aan het slot van dat rapport den Minister in over
weging gegeven, en daaraan heeft hij voldaan door voor te 
stellen aan de bestaande vereenigingen, die zich met de 
opleiding van schipperskinderen bezighouden, meer subsidie 
te geven. 

Welnu, het bedrag van f 4000 wordt dankbaar aanvaard. 
Wanneer men echter zich herinnert, dat 46 % van de kinde-

(Smeeiige.) 
ren geen onderwijs ontvangen, dan zal de Minister het zeker 
gaarne met mij eens willen zijn, wanneer ik zeg: dit baat 
nog weinig. De commissie meende het nemen van andere en 
meer ingrijpende maatregelen aan den Minister te moeten 
overlaten. ]Nu werd in het Voorloopig Verslag hierop de aan
dacht gevestigd en do Regeering de vraag voorgelegd, of do 
Minister zich nu niet verplicht rekende andere maatregelen 
in het werk te stellen. 

Het kan den Minister niet onbekend zijn, dat zich in het 
afgeloopen jaar twee feiten heblvn voorgedaan, die werkelijk 
de overweging waard zijn wat dit punt betreft. Het eene 
feit is, dat op de vergadering van do vereeniging „Volks
onderwijs", dezen zomer te Almelo gehouden, met algemeene 
stemmen de wensch is uitgesproken om de schipperskinderen 
onder do Leerplichtwet te bedekken. Ik vind dit een belang
rijk feit, omdat op die vergadering zooveel opvoeders van do 
jeugd aanwezig waren, die weten wat het zeggen wil kinderen 
te onderwijzen, die bovenal weten hoe vruchten van het 
onderwijs zijn te verkrijgen. 

Een feit, dat voor mij nog opmerkelijker is, is dit: in de 
jaarvergadering van do vereeniging Schoolbond voor schip
perskinderen „Sekuttevaer", gevestigd te Amsterdam, werd 
met op één na algemeene stemmen de wensch naar leerplicht 
uitgesproken. Op die vergadering waren mcnschen van aller
lei geestesrichting aanwezig, voor het meerendeel menschen 
die de richting van den Minister zijn toegedaan. Daarom 
juist vond ik die uitspraak zoo opmerkelijk. Men kwam tot 
die uitspraak, omdat men zoo goed weet, dat de schippers
kinderen niet komen tot de ontwikkeling die de tegenwoor
dige tijd eischt. Dat de commissie niet aan den Minister den 
leerplicht heeft voorgesteld, kan ik mij begrijpen. Allereerst 
waren daarin verschillende elementen, en waar zij allen leden 
waren der besturen van do verschillende vereenigingen die 
zich in ons land met het onderwijs der schipperskinderen 
onledig houden, daar hebben zij, uit liefde voor hun instel
ling, wat voor de hand lag, allereerst aangedrongen op meer 
subsidie. Zij wilden reeds dadelijk meer kinderen doen profi-
teeren van hetgeen door particulieren, vereenigingen en 
Eegeeriug kan worden gedaan. Maar, Mijnheer de Voorzitter, 
zij wezen er echter op dat andere middelen kunnen worden 
aangewend. Voor de Regeering staat de zaak daarom anders. 

In het rapport vindt men: „ In hoofdzaak was armoede de 
reden waarom de kinderen niet geregeld naar school konden 
gaan." Zij die dan ook leerplicht vroegen voegden er bij: 
„Mits, in geval van onmacht, steun door de Regeering worde 
verleend." Men wil niet dwingen tot het onmogelijke; in
tegendeel, men wil te hulp komen. 

Waar deze commissie uitdrukkelijk aan den Minister als 
het ware te kennen heeft gegeven: zoek gij naar een middel 
dat universeel helpen kan, daar was het, dunkt mij, plicht 
geweest, indien men niet anders in de Rogeeiïngsbureau's 
weet, dit met nadruk te zeggen. Want alleen te zeggen, 
ik geef aan de coinmissio wat meer geld, is niet voldoende. 
Bij het rapport zijn gevoegd tal van tabellen; daaruit blijkt 
niet over het onwillige. En toch, er zijn onverschilligen, meer 
dan men denkt. Ik gewaagde er ook van, dat de schippers
kinderen veel langer op school moeten zijn, iets wat ook in 
het rapport wordt medegedeeld. AVelnu, daar zal men zonder 
dwang moeilijk veranderingen in kunnen brengen. Nu zegt 
de commissie wel niet, maar geeft toch eigenlijk te verstaan, 
dat een verblijf van drie jaren on school voldoende is. Mijn-
beer de Voorzitter! Dit moge voldoende zijn voor die kinderen 
die later zelf weder schipper worden, maar het is onvoldoende 
voor do kinderen die later niet bij dat bedrijf kunnen blijven. 
En dat is een gioote groep en zijn juist de kinderen van de 
minst draagkrachtigen. En voor die moet men het nog meer 
opnemen dan voor de anderen, want zij zullen in vervolg 
van tijd moeten omzien naar een ander middel van bestaan. 

Het denkbeeld van de commissie om het bij een leertijd van 
drie jaren te laten is dan ook stellig door haar alleen bedoeld 
als overgangsmaatregel. 

Ik zal er op dit oogenblik niet veel meer van zeggen, omdat 
ik weet, dat het in uw geest is, Mijnheer de Voorzitter, 
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wanneer ik het niet te lang maak. Ik begrijp volkomen, dat 
dezo «juaestie heden niet zal worden opgelost, maar ik zou 
mij niet verantwoord rekenen, wanneer ik nu nog niet eens 
met nadruk hierop de aandacht 'had gevestigd. 

De heer Roodhliyzen : Mijnheer de Voorzitter! Toen ik bij 
de behandeling van het vorig artikel mocht zeggen, dat do 
Minister ziju mildheid up één punt had geconcentreerd, heb 
ik daarbij het oog gehad op zijn weigering om het subsidie 
te verhoogen aan de Vereeniging voor meer uitgebreid 
lager onderwijs voor het houden harer examens toegekend. 
Dit heeft mij zeer leed gedaan, en ik heb er over nagedacht, 
hoe deze zaak nog in bet goede spoor zou kunnen gebracht 
worden. Het is echter zeer moeilijk, hetzij bij motie, hetzij 
bij amendement tot het gewenschte resultaat te komen, en 
daarom heb ik van deze beide middelen afgezien. Maar waar 
ik weet, dat deze vereeniging op dit gebied werkt op een 
wijze die allen lof verdient, op een wijze die het grootste 
deel van den kleinen burgerstand ten goede komt, waar ik 
weet, dat de diploma's door dezo vereeniging gegeven, ge
waardeerd worden, dat zij een aanbeveling zijn niet alleen 
in Nederland, maar ook in den vreemde waar Nederlandsch 
wordt gesproken, dat zoovelen aan dat diploma een goede 
positie danken, de Minister toch wel weinig zachtmoedig 
is geweest, toen hij de aanvraag zonder meer van de hand 
heeft gewezen. Wanneer ik goed ben ingelicht, dan heeft 
de vereeniging haar budget aan den Minister overgelegd 
en heeft hij dus ook in handen gehad wat ik nu in handen 
heb, hoe alles op de meest zuinige wijze wordt geadminis
treerd. Voor welk geval zullen wij nu komen te staan? De 
examinatoren zullen óf hun taak opgeven, want men kan 
van die menschen toch niet vergen dat zij ten slotte nog 
geld op de zaak zullen toelegden, waar zij hun arbeid alleen 
in het algemeen belang verrichten, üf de examinatoren zullen 
slechts uit den zeer beperkten kring komen van de meer met 
aardsche goederen gezegende hoofden van scholen, zoodat 
het groote vertrouwen dat op dit oogenblik de commissie 
ook door haar samenstelling wekt, zal verloren gaan. 

Ik zal het hierbij laten, maar ik hoop, dat de Minister 
alsnog de toezegging zal willen geven, dat hij nog een3 
ernstig de verhooging van dit zoo nuttige subsidie in over
weging zal nemen. 

De heer van der Molen: Ik wensch een enkel woord te 
spreken over het Christelijk bewaarschoolonderwjjs. Ik durf 
niet te zeggen over het subsidie aan de Vereeniging van 
Christelijke bewaarschoolhouderessen. 

De vraag om die vereeniging voor het afnemen harer exa
mens eenig subsidie to geven, is door den Minister af
gewezen. Ik zou mij daarbij kunnen neerleggen, wanneer 
het antwoord van den Minister niet den schijn wekt, dat de 
opvatting van deze zaak toch niet geheel juist is. 

De Minister toch zegt: 
„Zoolang de vraag of er aanleiding bestaat, in de verhou

ding-van het Rijk tot l e t voorbereidend onderwijs verande
ring te brengen, nog een punt van overweging uitmaakt, 
acht de ondergeteekende den tijd niet gekomen om ten be
hoeve van een vereeniging op dit gebied subsidie yoor te 
stellen in de kosten van het afnemen van examens." 

Bij dit artikel hebben wij reeds een post van f3500 aan 
de Vereeniging tot opleiding van bewaarschoolhouderessen 
ten behoeve van haar kweekschool voor bewaarschoolhoude
ressen te Leiden. Ik zal op dien post geen aanmerking maken 
maar alleen zeggen.dat met dat subsidie aan de vereeniging 
to Leiden de Regcering reeds jarenlang een eersten stap ge
daan heeft op den weg tot subsidieering van de opleiding 
van bewaarschoolhouderessen. Omdat de Christelijke bewaar
scholen goed bezocht werden, was het haar belang dat er 
aan het hoofd daarvan onderwijzeressen kwamen die door 
haar algemeene ontwikkeling bevoegd waren aan het hoofd 
der school te staan, maar die ook een speciale opleiding 
hadden gehad in de vakken die op de bewaarscholen het 
meest naar voren komen. Met deze zaken hebben zich man-

(van der Molen e.a.) 
i 

nen bemoeid als do heeren Pierson uit Zetten én Post uit 
den Haag, en waar die mannen hun naam aan de zaak heb
ben gegeven, acht ik my ontslagen van den plicht aan te 
toonen, dat wij hier te makon hebben met een zeer ernstige 
poging om het peil van ontwikkeling der Christelijke bewaar
schoolhouderessen zoo hoog mogeljjk op te voeren. 

Dit acht ik een belang van het voorbereidend onderwijs, 
maar welk gevaar is er nu, als dit subsidie geweigerd blijft 
voor die vereeniging en deze bij gebrek aan middelen ge
dwongen wordt de examens af te schaffen wegens de kosten ? 
Ik heb niet het oog op vergoedingen aan examinatoren, 
want deze krijgen niets, maar alleen op reis- en verblijfkos
ten, lokaalhuur, enz. Dan zullen aan het hoofd dier scholen 
komen te staan jonge meisjes of vrouwen die geen opleiding 
hebben ontvangen en die geen examen hebben gedaan. Daar
door zullen die voorbereidende scholen in mindere conditie 
komen en worden weer meer moeilijkheden opgeworpen als 
straks — ik deuk daarbij aan den wenk van den geachten 
afgevaardigde uit Winschoten — de Rogeermg zich met de 
regeling van het voorbereidend onderwijs inlaat. Daarom 
zou ik gaarne zien, dat dezo weg normaal kon bljjven ver-
loopen, dat de Vereeniging voor Christelijke bewaarschool
houderessen in staat gesteld werd om regelmatig de exa
mens te kunnen afnemen, opdat wjj ook in de toekomst goed 
onderlegde en geëxamineerde onderwijzeressen zullen neb
ben, want ik acht het een zeer groot struikelblok bij de 
regeling van het voorbereidend onderwijs, wannneer een deel 
van het voorbereidend onderwys bestaat met onderwijze
ressen die niet beantwoorden aan de eischen die men rede
lijkerwijze kan stellen. Daarom geloof ik, dat het ernstig 
overweging verdient de Regeering te verzoeken op haar be
sluit terug te komen. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch" met 
kracht te steunen wat door den geachten afgevaardigd© uit 
Brielle ten aanzien van de subsidieering der Vereeniging voor 
m. u. 1. o. is gezegd. Hier hebben wij een poging uit het par
ticulier initiatief opgekomen ten nutte van jongelieden uit 
den middenstand, waarvan vooral in het laatstverloopen jaar 
is gebleken welke kostelijke vruchten het bezit van dat diplo
ma voor hen heeft opgeleverd. Velen hebben hierdoor een 
plaats in het maatschappelijk leven verkregen. De Minister 
zal ook het staatje hebben ontvangen, waaruit blijkt hoevele 
jongelieden door het bezit van dat diploma in goede betrek
kingen zijn geplaatst. Het eerste jaar heeft die vereeniging 
echter een tekort gehad van + f 70, nu van ruim f 400. De 
examinatoren doen hun werk kosteloos, zonder eeniere vergoe
ding. Helaas is mij evenwel gebleken, dat, als de Regeering 
het subsidie niet verhoogt, de commissie haar nuttigen en 
voor menig jongman zegenrijken arbeid zal moeten staken 
vanwege het geldelijk verlies. Ik vlei mij daarom met de 
hoop, dat de Minister dezen post van f 500 zal willen ver
hoogen. Indien de Minister bijv. er toe bereid zou zijn die 
som te verdubbelen, zou de commissie voor het m. u. 1. o. 
haar zoo nuttigen arbeid ten bate van den middenstand kun
nen voortzetten. 

De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb slechts 
het woord gevraagd om een antwoord te kunnen geven aan 
den geachten afgevaardigde uit Sliedrecht, die opgekomen 
is voor een subsidie voor de Christelijke Vereeniging van 
bewaarschoolhouderessen. Ik heb geen bezwaar tegen een 
regeling der examens, ik ben er zelfs zeer sterk voor. Maar 
ik geloof, dat op het oogenblik van subsidie geen sprake kan 
zijn. Ik heb den Minister gevraagd, zich op de hoogte te 
stellen van hetgeen in den Haag en Rotterdam gebeurt, 
waar men eerst heeft vastgesteld een zeker peil, waarop de 
examens moeten staan. Want examens zijn duur, dit geef 
ik toe, maar zij zijn ook belangrijk in de hoogste mate. vooral 
bij een tak van onderwijs, die pas tot eenige ontwikkeling 
komt. Van het peil van zulk een examen hangt af, welke 
beteekenis die tak van onderwijs zal krijgen. Nu geef ik den 
heer van der Molen toe, dat ongeëxamineerde leerkrachten — 
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bij de bijzondere scholen allicht meer dan de helft! — min
der nut stichten dan wenschelijk is, om het zeer zacht uit te 
drukken. Indien men echter eenmaal geëxamineerde leer
krachten heeft, moeten zij op peil zijn, anders doet men het 
onderwijs kwaad door die examens zelf. Ik zeg niet dat het 
hier zoo is, ik weet het niet, maar ik zou alleen mijn stem 
kunnen geven aan een subsidie voor dergelijke vereeniging, 
als ik weet op welk peil het examen staat. Daarom kan men 
niet beginnen, vóór dit den Minister volkomen duidelijk is. 

Dit is het eene bezwaar. Van nog ernstiger aard is het 
tweede. Ik stel de vraag: is het niet veel beter, als dit van 
landswege wordt gedaan? Anders zouden wij hebben, — 
voor het eerst in de geschiedenis — een examen naar gods
dienstige overtuiging, dat gesubsidieerd zou worden door de 
ltegeering. "Wij hebben al haast examens genoeg, maar nog 
geen club-examens van een bepaalde kleur en secte. Zou het 
daarom niet veel beter zijn, indien de examens van lands-
wege werden ingesteld, gelijk toegankelijk voor allen. Zoo 
het Rijk subsidieert, zal dat toch de eerste eisch zijn. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! De vraag van den geachten afgevaar
digde uit Amsterdam, den heer Letelaar, om uitbreiding 
van het getal beurzen voor vakantiecursussen is te beant
woorden in dien zin, dat ik wil nagaan, of inderdaad be
hoefte aan uitbreiding bestaat. Ik wil gaarne bekennen, dat 
ik een zekere neiging heb om daarmede sober te zjjn, omdat, 
al is een dergelijk subsidie in den regel niet groot, toch meer 
of min dit een zaak is van weelde voor enkele onderwijzers, 
voor andere, die het niet krijgen, niet. 

Maar het geldt hier geen vraag van absoluten, altijd van 
relatieven aard. 

De geachte afgevaardigden uit Brielle en Leiden hebben 
bjj mij aangedrongen de hand over mijn hart te strijken om 
meer subsidie te geven voor de examens voor M. U. L. O. 

De geachte afgevaardigde uit Brielle meende, dat ik hier 
niet zachtmoedig genoeg geweest was. Wanneer men aan 
mij vraagt, of ik wel zachtmoedig genoeg geweest ben, buig 
ik altijd het hoofd en wil gaarne onderzoeken of dit inder
daad juist is. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Leiden: Als g\j niet 
meer geeft, moeten de menschen staken. 

Dat vind ik nu wel jammer, maar als men eenmaal een 
zaak onderneemt, moet men haar niet van Rijkssubsidie 
afhankelijk maken; er moet dan maar eens bij belangstel
lende vrienden geld opgetrommeld worden. 

Dat is op alle subsidies van toepassing; een subsidie blijft 
een subsidie. De zaak staat niet zoo, dat het Rijk een zaak 
op zich neemt en de particulier een klein subsidietje geeft, 
terwijl het Rijk eigenlijk voor de zaak staat. Neen, hq die 
de zaak onderneemt, staat er voor. Ik zal deze zaak dus 
eens nagaan, maar ik geloof niet, dat ik op dit oogenblik 
dezen post moet verhoogen. Indien mocht blijken, dat het 
noodig is meer te geven en daarvoor een suppletoire aan
vrage te doen, is dat nog geen onoverkomelijk bezwaar. 

De geachte afgevaardigde uit Sliedrecht heeft een be
langrijk punt ter sprake gebracht: de subsidie van examens 
voor de Christelijke bewaarschoolhouderessen. Waarom heb 
ik dit afgewezen? Eigenlijk omdat tusschen het voorberei
dend onderwijs en de Regeering nog niet behoorlijk contact 
bestaat. Ik weet niet, wat, wettelijk namelijk, voorbereidend 
onderwijs is; daarvan heb ik nooit gehoord. 

Ik weet wel, dat er bestaat een bijdrage aan de opleidings
school te Leiden. Maar dit is een hors-d'oeuyre, welke ik 
geloof, dat niet eens lekker smaakt. Ik herinner mij ten 
minste duidelijk,dat indertijd, toen de vooruitstrevende anti-
revohitionnairen verbonden waren met de vrijzinnig-demo
craten, toen radicalen genoemd, door den heer Kerdyk werd 
aangedrongen op dezen post en dit door dr. Kuyper, den 
toenmaligen afgevaardigde uit Sliedrecht, mijns inziens 
te recht, hoogst kwalijk werd genomen. 

Dit is een oudo geschiedenis, maar ik wil maar zeggen, 
dat deze zaak dezerzijds altijd is beschouwd als een onsmake
lijk hors-d'oeuvre. 

(Minister Heemskerk e. a.) 

Intusschen is dit nu eenmaal een post, die van jaar tot 
jaar gecontinueerd wordt, maar wanneer wjj verdere stap
pen gaan doen, moeten wij eerst overwegen, wat wij gaan 
doen. Nu geef ik den geachten afgevaardigde volkomen toe, 
dat het nu wel tijd wordt te gaan overwegen. 

Ik ben het ook met den geachten afgevaardigde eens, dat 
deze examencommissie alle hulde verdient. Het is een poging, 
volstrekt niet onder onvoldoende of onbevoegde leiding, maar 
onder die van ds. Pierson uit Zetten, om voor het Christelijk 
bewaarschoolwezen een zekere basis te vinden. 

Indien dus de Regeering de methode kan vinden van con
tact met het voorbereidend onderwijs, dan komt mijns 
inziens deze commissie wel degelijk in aanmerking. 

Of het nu noodzakelijk is om té behouden een afzonderlijk 
examen op Christelijken grondslag, dan wel, dat men kan 
hebben één examen, waarover allen het eens zijn, en dat op 
da een of andere wiize gewijzigd en aangevuld kan wordeu 
voor hen die den Christelijken grondslag wenschen, dat is 
een punt, dat ik nog eens nader moet nagaan. 

Wanneer de heer ter Laan dat noemt een clubexamen op 
grond van een bepaald gekleurde secte, dan kan ik daarmede 
volstrekt niet instemmen. Men heeft bij voorbeeld bij de 
Vereeniging van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs altijd 
gehad een examen voor hen die aan de scholen van Christe
lijk nationaal schoolonderwijs moesten komen, omdat zij 
inderdaad sommige dingen moesten weten die een openbaar 
onderwijzer niet behoeft te weten, zoodat het met de Christe
lijke examens niet zoo heel min is. Daarenboven moest men 
weten of zij de zaak op de juiste wijze beschouwden. 

Dit is voor het bewaarschoolonderwijs absoluut noodzake
lijk en het zou volstrekt niet onmogelijk zijn, dat men tot de 
conclusie kwam, dat het Christelijk bewaarschoolonderwijs 
in zoo menig opzicht essentieel verschilt van wat men met 
een verkeerd woord noemt het neutraal bewaarschoolonder
wijs, dat ik dat volkomen gerechtvaardigd zou achten. 

Daarom staat de zaak zoo, dat ik haar gaarne met wel
willende bedoeling in nader onderzoek en overweging zal 
nemen. Alleen moet ik alweder zeggen: laat men nu niet 
denken dat al het geld van de Regeering moet komen, want 
dan gaat het met de subsidieering altijd mis. 

De heer Smeenge wil leerplicht voor schipperskinderen en 
zegt: men is er niet af met te zeggen dat men geld aan de 
commissie geeft en daarmede de zaak in orde is. 

Neen, zoo optimist ben ik niet, om dat te zeggen. Doch 
ik vind, dat er groote bezwaren bestaan tegen leerplicht van 
schipperskinderen. Dat kan ik nu eenmaal niet helpen. Er 
mogen wel eens onwilligen onder de schippers zijn, dat het 
gros der schippers onwillig is, kan ik niet aannemen. 

Over het algemeen — en dat zal de geachte afgevaardigde 
uit Meppel toch zeker niet willen tegenspreken — zijn de 
schippers fatsoenlijke menschen, die gaarne hun kinderen 
onderwijs laten genieten. Hoe komt het dan dat zoovele be
zwaren daarbij worden ondervonden? Omdat zij telkens 
van de eene plaats naar de andere gaan. 

Wat moet nu gebeuren? Nu moet men natuurlijk op de 
een of andere wijze het verblijf der kinderen op de plaats 
waar zij school moeten gaan, terwijl de ouders aan het varen 
zijn, gemakkelijk maken en bevorderen en daartoe wordt de 
commissie gesubsidieerd. Maar men moet niet zeggen tot 
de schippers: ik zend u naar de gevangenis als ge uw kind 
niet naar school zendt. Die man zegt: laat mij varen, ik wil 
mijn kind gaarne naar school zenden. 

Dus de zaak is niet, dat men er af is met de commissie, 
maar dat het steunen der commissie een juist middel is en 
leerplicht in de meeste gevallen een onjuist en onvriendelijk 
middel. En dan houd ik mij liever aan een middel, dat te 
gelijk juist en vriendelijk is, dan aan een middel dat onjuist 
en onvriendelijk is. 

De heer Smeenge: Mijnheer de Voorzitter! Ik verwachte 
niet, dat de Minister mij veel toezegging zou doen, daarover 
dus geen woord meer, maar wel iets over dit een: dat het den 
schijn kan wekken, dat zij die op leerplicht aandringen dit 
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doeu oin dwang aan de ouders op te leggen, zonder dat zij 
daaraan kunnen voldoen. Dat is allerminst mijn bedoeling. 

De Minister heeft natuurlijk kennis genomen van hetgeen 
op dit stuk zich heeft voorgedaan. Men heeft niet alleen ge-
scegd, dat leerplicht moet worden ingevoerd, maar ook, dat, 
wanneer do ouders niet in staat zijn om hun kinderen aan den 
wal to doen, ze te kleeden of wat ook, de Regeering moet bij
springen. Dan is de quaestie van dwang natuurlijk in dit 
opzicht geheel vervallen. 

Xu do zaak zoo staat en de Minister den leerplicht nog af
wijst, zou ik aan den Minister dit willen zeggen: In dat rap
port komt voor, dat 40 pet. van die kinderen in het geheel 
geen onderwijs ontvangen, terwijl 42 pet. slechts ongeregeld 
de school bezoeken, gij moet dus om volledig te helpen veel 
meer doen dan de vroeger toegestane f 11 000 met f 4000 ver-
hoogen. Gij moet zorgen, dat het Rijkssubsidie enorm wordt 
verhoogd, opdat ook die 42 % meer van het onderwijs kan 
genieten en de 40 pet. kan komen tot een anderen staat des 
levens. Maar dan moet men ook heel anders de handen in den 
zak steken en het niet laten bij die f 15 000. 

De Minister zal dus tot een belangrijke verhooging moeten 
overgaan, maar hij zal er ook voor hebben te zorgen, dat er 
meer toezicht komt. Er dient dan gezorgd te worden, dat goed 
wordt nagegaan of de maatregelen die de vereenigingen 
neme volledig doeltreffend zijn, alsook of, op andere wijze 
aangewend, met het geld nog meer nut kan worden gedaan 
dan nu. 

De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 191 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Onderart. 192 wordt zonder beraadslaging en zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over de Vi lde afdeeling (Kunsten en 
Wetenschappen) in het algemeen. 

De heer van Sasse van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
In het Voorloopig Verslag is ter sprake gebracht de wettelijke 
regeling van het archiefwezen. Ik wensch thans over dit 
onderwerp een enkel woord te zeggen, evenwel niet in den 
geest van enkele leden, die blijkens het Voorloopig Verslag 
er aanmerking op hebben gemaakt, dat de Minister dit onder
werp had gesteld in handen van de Rijksarchivarissen ter 
fine van advies. 

Het wil mij toch voorkomen, dat de Minister goed heeft 
gedaan door in de eerste plaats aan de ambtenaren, die met 
dit onderwerp het best bekend zijn, advies daarover te 
vragen. 

Ér zijn hier te lande tal van archieven, maar tot nu toe 
is het archiefwezen hier te lande niet wettelijk geregeld. Het 
is zeker urgent, dat dit geschiedt, omdat er zich bij het 
archiefwezen meerdere quaesties voordoen, waarvan de oplos
sing gewenscht is. Ik wensch daarvoor in de eerste plaats er 
op te wijzen, dat tot uu toe volstrekt niet vast staat de wet
telijke bewijskracht van afschriften, welke door de archivaris
sen verstrekt worden van de in hun archieven berustende 
bescheiden. Men moge zeggen, dat het vaststaat ten aanzien 
van de Rijksarchivarissen, van gemeentelijke- en water
schapsarchivarissen staat het volstrekt niet vast, dat zij het 
recht hebben bewijskrachtige afschriften van stukken, onder 
hen. berustende, te verstrekken, al is het maar alleen, omdat 
de wet deze ambtenaren niet kent. Do rechterlijke macht 
heeft zich dan ook over de bewijskracht hunner afschriften 
in verschillenden zin uitgesproken. 

Er is nog een andere reden waarom het urgent is, dat het 
archiefwezen bij de wet geregeld worde. Zij is deze: dat de 
zorg voor de gemeente- en waterschapsarchieven in vele 
plaatsen zeer veel te wenscheii overlaat. Ik kan mij bepalen 
(l'aivoor te wijzen op hetgeen dienaangaande >< medege
deeld door de Vereeniging van archivarissen in Nederland. 
"Die vereeniging heeft in haar memorie van toelichting op 
bet ontwerp van wet betreffende de wettelijke regeling van 

(van Sasse van Ysselt.) 
het archief wezen hier te lando het volgende verklaard: „het 
is bekend genoeg, dat voor het behoud der bescheiden op 
verschillende plaatsen niets wordt gedaan, dat hun toestand 
dientengevolge dikwijls treurig is, dat de bewaarplaatsen 
onvoldoende beveiligd zijn tegen vocht en brandgevaar, en 
dat veelal de beheerders ontbreken die in staat zouden zijn, 
onderzoekingen te doen of anderen bij hun onderzoek be
hulpzaam te zijn." 

Wat daar wordt vermeld, het is mij uit eigen ervaring 
gebleken, is volstrekt niet overdreven. Hoezeer liet ge
wenscht is, dat door een wettelijke regeling dezer materia 
aan dien toestand een einde wordt gemaakt, kunne blijken, 
als ik er op wijs, dat het daarbij niet alleen geldt een locaal, 
maar ook een algemeen Rijksbelang ,,met het oog op het 
onderzoek naar rechten van de Overheid en van particulieren 
(jacht- en tieudrecht, vicariegoederen, familiebewijzen, 
erfrecht) en op nasporingen op historisch en kunsthistorisch 
gebied", welke onderwerpen voorzeker van groot belang 
kunnen geacht worden te zijn. 

De Nederlandsche Vereeniging van archivarissen heeft 
tot regeling van het Nederlandsch archiefwezen een ontwerp 
van wet gemaakt, dat zij aan de Regeering heeft aangeboden. 
Ik hoop, dat de heer Minister tijd en gelegenheid moge vin
den om in den geest van dat ontwerp een wetsontwerp tot 
regeling van het archiefwezen in te dienen. Ik zeg ,,in den 
geest van" dat ontwerp, want ik maak bij den wensch, dat 
de Kegeering in den geest van dat ontwerp een wetsvoorstel 
zal indienen, een tweetal reserves. 

In de eerste plaats ga ik niet mee met dat ontwjerp, voor 
zoover daarbij wordt voorgesteld, dat de archivarissen hier 
te lande geëxamineerd moeten zijn. Ik acht dat een overdre
ven eisch. Tot nog toe heeft men hier te lande tal van archi
varissen gehad — en men heeft die thans nog — op wie wrj 
trotsch mogen zijn, mannen, die volkomen berekend waren 
en nog zijn voor bun taak. 

Ik herinner, wat de overledenen betreft, aan een man als 
den heer Bakhuyzen van den Brink, aan een man als Is. 
Nijhoff, Rijksarchivaris in Gelderland, aan wijlen den beer 
Habets, Rijksarchivaris in Limburg, en aan wylen den 
heer Krom, archivaris van Noordbrabant, mannen, die het 
land tot eer hebben gestrekt en die geen van allen een 
examen in de archiefwetenschap hadden gedaan. 

Van alle archivarissen bij gemeenten en waterschappen 
kan men echter niet hetzelfde zeggen. Onder hen komen toch 
personen voor die voor hun taak niet berekend zijn, maar 
toch zou ik het niet wenschelijk achten, dat de Regeering 
voor hen den eisch stelde, dat zij in de archiefwetenschap 
geëxamineerd moeten zijn, omdat daarvan het gevolg zou 
wezen, dat de bezoldigingen voor die titularissen hoog zou
den worden en daardoor verschillende gemeenten en water
schappen, die thans een archivaris hebben, zouden weer
houden worden zulk een ambtenaar in dienst te nemen, wat 
den toestand der gemeente- en waterschapsarchieven nog 
zou verergeren. 

Men zou echter bij de wet wel den eisch kunnen stellen, 
dat, als men archivarissen bij gemeenten en waterschappen 
heeft, die niet gediplomeerd zijn, de afschriften die de amb
tenaren afgeven geen bewijskracht zullen hebben, tenzij zij 
door de Regeeriug geagieëerd zrjn of wel de Rijksarchi
varis, onder wiens ressort die archivarissen behooren, zjjn 
goedkeuring aan die afschriften heeft gegeven. 

Er is nog een ander onderwerp, dat ik niet gaarne in de 
wet geregeld zou willen zien, zooals het in genoemd ont
werp bij art. 4 is geregeld. Ik bedoel de regeling van de 
bewijskracht van de afschriften van akten, die de archi
varissen afgeven. 

Indien zulk een artikel in de wet werd opgenomen, zou 
ik dat zeer gevaarlijk vinden, omdat het van vele bescheiden, 
die in een archief berusten, niet of zeer moeilijk is uit te 
maken, dat zij tot een archief behooren. Ik geef er daarom 
de voorkeur aan, dat de beoordeeling der bewijskracht van 
de afschriften van zulke bescheiden getoetst wordt aan de 
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bepalingen van het vierde boek van het Burgerlijk Wetboek, 
waarvan een hersiening bij de Kamer aanhangig is. 

Men zou hoogstens in dat art. 4 omtrent de bewijskracht 
van afschriften van akten kunnen bepalen, dat onder de 
afschriften van archiefstukken, ter beoordeeling hunner be
wijskracht, door den archivaris, die ze heeft afgegeven, wordt 
verklaard op welke wijze die bescheiden in zijn archief zijn 
gekomen. Baardoor zou voorkomen worden dat bij voorbeeld 
bewijskrachtige afschriften gegeven worden van stukken, die 
door den een of anderen archivaris voor zijn archief zijn 
aangekocht of ten geschenke zijn ontvangen, stukken, die 
dikwijls van zeer bedenkelijke origine zijn. Baardoor zou ook 
voorkomen kunnen worden, dat bewijskracht wordt toegekend 
aan een afschrift eener akte, zooals dat onlangs in rechten 
is overgelegd, namelijk een door ten Rijksarchivaris gemaakt 
afschrift van een stuk, dat voor een prooei door een advocaat 
slechts tijdelijk in zijn archief was gedeponeerd. 

Ik verzoek om deze redenen den heer Minister wel om, als 
hij daartoo tijd en gelegenheid heeft, een wetsontwerp in te 
dienen, waarbij het archief wezen hier te lande wettelijk ge
regeld wordt. 

Het zou zijn een wetsontwerp dat waarschijnlijk weinig 
tijd van behandeling in de Kamers zou kosten. Het beweegt 
zich toch uitsluitend binnen het gebied van de neutrale zone 
en aan het Rijk zal het zoo goed als niets kosten. 

Wat het archiefwezen betreft, wensch ik nog te wijzen op 
een ander punt, dat ook in het Voorloopig Verslag is te 
berde gebracht. Ik bedoel hiermede de circulaire, welke 
onlangs door dezen Minister is uitgevaardigd aan do archi
varissen in Nederland en waarbij aan de arcbiefambtenaren 
verboden wordt voor particulieren werk te verrichten. Bie 
circulaire is in do wereld gekomen naar aanleiding van een 
zeer gegronde klacht van een particulier, die op een Rijks
archief een onderzoek had willen instellen, waarin hij echter 
bemoeilijkt werd, omdat een ondergeschikt ambtenaar zelf 
geld wilde verdienen met het instellen van dat onderzoek. 
Hoewel de circulaire uitgevaardigd werd naar aanleiding 
eener zeer gegronde klacht, is zij daarom nog niet juist, want 
bet gevolg daarvan is, dat nu de Rijksarchivarissen belast 
worden met werk, dat eigenlijk hun taak niet is. Wanneer 
particulieren op een Rijksarchief komen en zij vinden een 
stuk dat zij niet kunnen lezen, dan moeten zij toch thaus 
aan den Rijksarchivaris een simpele kopie vragen, wat aan 
dien archivaris dikwijls veel werk geeft en hem daardoor ont
neemt den tijd, dien hij aan een betore studie zou kunnen be
steden. En wat krijgt nog bet Rijk ervoor? 20 cent per blad
zijde ! Ik zou daarom den Minister in overweging willen geven 
die circulaire in dezen zin te wijzigen, dat in het vervolg de 
ambtenaren op de Rijksarchieven bevoegd zijn in hun vrijen 
tijd aan particulieren simpele afschriften van archiefbeschei
den te geven. Het wil mij voorkomen, dat bet Rijk daardoor 
zich zelf niet zou benadeelen, omdat dan de Rijksarchivaris
sen hun tijd kunnen besteden aan gewichtiger en belang
rijker werk dan het maken van simpele kopieën van stukken. 
En het publiek zou er ook door worden gebaat, want er zijn 
standplaatsen van Rijksarchieven waar men geen personen 
beeft, die in de archieven onderzoeken kunnen instellen voor 
particulieren, en die zouden dan zeer goed kunnen gedaan 
worden, zonder dat het Rijk er eenitr nadeel bij heeft, door de 
archiefambtenaren in bun vrijen tijd. Als deze in hun vrijen 
tijd er iets bij willen verdienen is er toch voor het Rijk geen 
reden om dat te verbieden. 

Be heer S thaper : Ik vraag alleen het woord om een 
quaestie warm te houden en niet om die thans uitvoerig te 
bespreken. Misschien zal ik dit een volgend jaar doen, als 
de omstandigheden dan gunstiger zijn. Ik bedoel n.1. de 
ontsiering van landschappen en monumenten door reclame. 
Be Minister heeft te recht gezegd, dat daartegen met de be
staande wetgeving niets te doen valt; maar ik geloof, dat 
hiertegen dan tocb op den duur met de wet zal moeten wor
den opgetreden, op het wetspoor van wat in andere landen 
reeds geschiedt. Het is eenvoudig gruwelijk hoe meer en 

— 22 BECEMBER 1910. 

ting voor 1911. (Hoofdstuk V.) 

(Schaper e. a.) 
meer mooie landschappen en andere kijkjes ontsierd wor
den, <»]) schandelijke wijze, door allerlei platte en ellendige 
reclame. Bit dringt als kanker door en ik meen dat de Re
geering er iets tegen moet doen. Ik heb zelfs een Hunuebed 
gezien, waarop met witte verf een reclame geschilderd was. 
Ik zal den Minister wel eens opgeven welk Ilunnebed dat is. 
Ik geloof niet dat de opgaaf van den Minister juist is, maar 
ik zal mij daarvan opnieuw trachten te overtuigen. Maar 
zeli's de eerbiedwaardige overblijfsels uit het verre verleden 
tracht men te misbruiken om een zeker artikel aan den man 
te brengen. Ik' geef dus den Minister ernstig in overweging 
na te gaan of in deze iets op wetgevend gebied te doen valt. 

Be heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Be rede van den geachten afgevaar
digde uit 's Hertogenbosch is ongetwijfeld een belangrijke 
bijdrage bij do overweging van een wettelijke regeling van 
het archiefwezen, en de geachte afgevaardigde zal waarschijn
lijk in dit antwoord de beste voldoening vinden. Ik hoop ook 
dat het mogelijk zal zijn binnen niet te langen tijd met een 
dergelijke wettelijke regeling te komen. 

Wat betreft de circulaire ten aanzien van het archiefwerk, 
het spreekt vanzelf, dat de eigenlijke bedoeling daarvan 
hoofdzakelijk gericht is tegen het werk in bureautijd. Boor 
de archivarissen zijn er allerlei bezwaren tegen geopperd, 
juist omdat het zoo moeilijk was onderzoekingen voor parti
culieren alleen in den vrijen tijd te doen. Bat moest althans 
ten deele in bureautijd geschieden. Bovendien zouden de 
ambtenaren inkomsten derven. Nu geloof ik niet, dat het met 
het laatste zoo verschrikkelijk is en ik meen, dat werk dat 
in bureautijd gedaan wordt, ten goede moet komen aan het 
Rijk, gelijk dat overal elders en ook bij het archiefwezen een 
beginsel is. Indien de ambtenaren daardoor te veel inkomsten 
zouden derven, kan men hen van Rijkswege eenigermate scha
deloos stellen. Bie oplossing heb ik aan de archivarissen te 
kennen gegeven. Er was een acuut geval by een archief, waar 
beweerd werd dat ten gevolge van mijn circulaire het onder
zoek moestworden gestaakt. Het is my bekend,dat het_ onder
zoek nu weer voortgaat en ik ben door den archivaris zelfs 
bedankt voor mijn milde beschikking in dit opzicht. Nu zegt 
do geachte afgevaardigde: zoudt gij niet nog wat verder gaan 
en het in den vrijen tijd toelaten r ik kan niet anders zeggen 
dan dat het wel eenig onderzoek vereischt of dat mogelijk is. 
Natuurlijk erken ik, dat de bedoeling hoofdzakelijk is het 
werken voor eigen rekening in bureautijd te keeren, maar 
men moet bij het uitdrukkelijk vrij geven van het werken 
voor eigen rekening in vrijen tijd weer vragen, welke de ge
volgen daarvan voor den bureautijd zullen zijn. Ik wil het 
intusschen gaarne nog eens nagaan. 

Wat aangaat het ontsieren van landschappen en monumen
ten door reclame, ik ben het met den geachten afgevaardigde 
van Appiugedam volkomen eens, dat dat afscbuwelijk is. 
Men vindt bet hier en in het buitenland. Ik heb zelf eens in 
Zwitserland op een berg zien staan: van Houten's cacao. Ik 
vond dat niet de plaats daarvoor. Zoo ziet men ergens in een 
weiland dicht bij Haarlem een afschuwelijken grooten stoel. 
Het is inderdaad afgrijselijk, maar het is mij toch nog niet 
onmiddellijk helder, hoe het eigenlijk van Regeeringswego 
kan worden bestreden. ,,Het is strafbaar leelijke voorwerpen 
zoo te plaatsen dat zij gezien worden" is een wetsartikel, dat 
zeer moeiiijk in toepassing zou kunnen worden gebracht. 

Be geachte afgevaardigde zal wel gevoelen, zonder dat wij 
het nu in bijzonderheden gaan uitwerken, dat de zaak niet 
gemakkelijk is. Maar wanneer hier eens gezegd wordt, dat 
het afschuwelijk is, juich ik dit ten volle toe. 

Be heer van Sasse van Ys*elt: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik dank den Minister voor zijn antwoord. Met zeer veel ge
noegen heb ik er uit vernomen, dat bij voornemens is binnen 
niet al te langen tijd een wetsontwerp tot regeling van het 
archiefwezen in te dienen, en dat hij ook de circulaire, be
treffende bet werk voor particulieren te verrichten in Rijks
archieven, nog eens wil herzien. Ik meen evenwel, dat niet 
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geheel juist was wat hij zeide, dat do archivarissen met de 
circulaire ingenomen zouden zijn. De Rijksarchivarissen toch 
zijn er over bijeengekomen ,,en er werd toen door hen beslo
ten" — zoo staat letterlijk in de nieuwsbladen — ,,tegen 
dezen maatregel te protesteeren en hun bezwaren aan den 
Minister kenbaar te maken". Zij kunnen zich met de circu
laire dus niet vereeuigen. 

De Minister heeft nog gezegd, dat het Rijk er geen schade 
door mag lijden, dat door de archiefambtenaren voor parti
culieren gewerkt wordt. Ik heb er reeds op gewezen, dat de 
schade, die het Rijk er door zou lijden, als bitter klein is, 
aangezien voor een simpel afschrift slechts 20 cent per blad
zijde mag worden berekend. Daartegenover staat, dat de 
Rijksarchivarissen en hun ambtenaren nu den kostbaren tijd, 
dien zij aan veel belangrijker onderwerpen hebben te beste
den, moeten besteden aan het maken van zoodanige afschrif
ten, loopende meestal over onbelangrijke onderwerpen voor 
particulieren. Daardoor komt het Rijk in het nadeel. 

Ik vermeen daarom nog altijd, dat er geen enkel bezwaar 
tegen kan bestaan dat, wanneer de Rijksarchivarissen aan 
hun ondergeschikten toestaan om buiten diensttijd voor par
ticulieren werkzaamheden te verrichten, dezen dat ook doen. 
Als de Minister de beslissing daarover overlaat aan de Rijks
archivarissen, geloof ik niet dat de Rijksdienst er onder zal 
lijden en dat daarentegen het publiek, daar waar geen lieden 
zijn, die voor particulieren in de Rijksarchieven onderzoe
kingen kunnen doen, er door zal worden gebaat, dat de archi
varissen aan de archiefambtenaren kunnen opdragen dit te 
doen in hun vrijen tijd. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
De geachte afgevaardigde uit 's Hertogenbosch moet mij 
misverstaan hebben. Ik heb niet beweerd dat de Rijksarchi
varissen ingenomen waren met mijn circulaire, maar ik heb 
gezegd, dat na die circulaire een correspondentie is ontstaan 
over een geval, waarin men mij gezegd had, dat die circu
laire het onderzoek tegenhield en dat ik er daarom op ge
wezen heb dat, indien er extra-werk door zulk een onder
zoek vereischt wordt en de ambtenaren daardoor te veel in
komsten derven, ik bereid was een schadeloosstelling daar
voor te bevorderen. Daarmede heeft de betrokken Rijks
archivaris zijn instemming betuigd. 

Ik heb dus niet gezegd, dat ik een generale instemming 
met de circulaire heb ontvangen, maar wel dat mij vanwege 
de Rijksarchivarissen er op is gewezen, dat dergelijke zaken 
niet alleen in den vrijen tijd kunnen behandeld worden, maar 
dat daarmede ook noodzakelijk de bureautijd is gemoeid, 
hetgeen maakt dat ik voor moeilijkheden vrees, wanneer deze 
werkzaamheden in den vrijen tijd geheel en al worden toe
gelaten. Ik wil dat echter nog wel eens nader onderzoeken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 193 tot en met 217 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat het 
verslag gereed is van de Commissie van Rapporteurs voor 
liet wetsontwerp tot goedkeuring van een contract met de 
Naamlooze Vennootschap ,,Koninklijke West-Indische Mail
dienst", wegens liet uitvoeren van een vaart van Amsterdam 
naar Paramaribo en naar Curacao en van Curagao en van 
Paramaribo naar Amsterdam, alsmede wegens het overbren
gen van brievenmalen tusschen Paramaribo en New-York. 
(.112) 

Dit verslag zal worden gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzitter: Aangezien dit wetsontwerp den fatalen 
termijn bevat van 1 Januari, stel ik voor het aan de orde te 
stellen achter de begrooting van Suriname en wel achter wets
ontwerp n°. 1CG. 

Daartoe wordt besloten. 

(van Vuuren.) 

Beraadslaging over onderart. 218, luidende: 
,,Uitgaven en subsidiën voor ondernemingen van weten

schap en kunst en haar aanmoediging, f92 080", 

waarop zijn voorgesteld de volgende amendementen: 

een door de heeren van Vuuren, Brummelkamp, Aalbefse, 
van Idsinga en van de Velde om het onderartikel te ver
minderen met f 11500; 

een door de heeren de Stuers, Ruys de Beerenbrouck, van 
Asch van Wijck, van Foreest en Roodhuyzen om het onder
artikel te verminderen met f 800. 

De heer van Vuuren verkrijgt het woord tot toelichting 
van het door hem en vier andere leden ingediende amende
ment en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Het is niet mijn bedoe
ling, zoo althans de verdere loop der discussie mij daartoo 
niet noopt, om nog eens het principieele standpunt uiteen te 
zetten, dat wij innemen tegenover de openbare leeszalen. Ik 
heb dit bij de verdediging van een vroeger amendement van 
gelijke strekking gedaan en heb aan hetgeen ik toen dien
aangaande heb gezegd niets toe te voegen noch daarvan iets 
af te nemen. 

Ik geloof ook niet, dat het noodig is uiteen te zetten, dat 
geheel ten onrechte het standpunt, door ons in deze inge
nomen, is voorgesteld als te zijn een exclusief Katholiek 
standpunt. 

Het antwoord op dat beweren is in De Standaard gegeven 
door de redactie en door ds. Rudolph en in De Nederlander 
door ds. Kromsigt. Ik verwijs o. a. naar een artikel van 
ds. Rudolph in De Standaard van 11 November 1909, waarin 
hij met name de door den heer de Visser in deze verdedigde 
meening van zijn Calvinistisch standpunt m. i. afdoende 
bestrijdt. Het feit trouwens, dat het amendement, behalve 
door twee Katholieken, ook onderteekend is door twee anti-
revolutionnairen en één lid van do Christelijk-historische 
partij, zegt in deze genoeg. 

Ik zal ook niet uiteenzetten waarom, indien Overheidsbe
moeiing gewensckt ware, deze m. i. zou moeten uitgaan niet 
van het Rijk, maar van de gemeente. Dit punt zal trouwens 
waarschijnlijk van anclero zijde worden toegelicht. Ik doe 
alleen ter loops opmerken, dat de grootste practicus op dit 
gebied, de heer van Rijn, directeur van de openbare leeszaal 
te Rotterdam, en de grootste technicus, de heer Greve, in 
dezo principieele quaestie aan mijn zijde staan en men in de 
andere landen, waarop men zich beroept, tevergeefs naar 
voorbeelden van Rijksbemoeiing met leeszalen zal zoeken. 

Ik kan te eer deze drie punten laten rusten, waar de Minis
ter van Binnenlandsche Zaken zijn voorstel niet op princi
pieele gronden heeft verdedigd, maar ter verklaring daarvan 
alleen heeft aangevoerd, dat het voorstel gedaan werd ter 
wille van de continuïteit. 

Dio continuïteit is echter m. i. ver te zoeken. Het is een 
continuïteit met ecu hiaat. De Minister meent aan een weef
sel te moeten voortborduren, omdat daaraan eenmaal be
gonnen is, maar al? hij het weefsel goed beziet, zal hij be
merken, dat het middenstuk ontbreekt, dat er alleen is een 
een klein beginstukje en een klein eindstukje, het laatste 
door den Minister zelf bewerkt, maar dat tot zelfs patronen 
dier beide stukjes nog verschillen. 

Wat is gebeurd f In 1907 was op de begrooting uitgetrok
ken een post voor subsidieering van openbare leeszalen. De 
Kamer heeft bij een stemming van rechts tegen links dien 
post met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Het 
wiis, zooals elke begrootingspost, — wij vergeten dit wel eens 
— een kredietpost, waarvan de Minister slechts gebruik be
hoeft te maken voor zoover hij dat met zijn verantwoordelijk
heid meent te kunnen overeenbrengen. 

Hij heeft dat ook zelf zoo heropen en het geld mnar ten 
deele gebruikt en het verdeeld op een andere wijze dan ons 
destijds was voorgesteld. 

De Minister heeft daarbij niet verzuimd te zeggen, dat 
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Lij zoo handelen moest, omdat bet vooretel niet voldoende 
was voorbereid, zoodut nader onderzoek absoluut onafwijs
baar was. Op twee begrootingen achtereen heeft bij geen 
nieuwen post uitgetrokken niet alleen, maar bij heeft, hoe
wel hij te kennen gaf, dat hij mogelijk met een voorstel zou 
komen, er telkens op gewezen, dat op een dergelijk voorstel 
niet beslist was te rekenen. Ten vorigen jare schreef hij nog 
in de Memorie van Antwoord — ik zal dat heele stuk nu 
niet voorlezen, maar alleen het slot aanhalen — ,,ten einde 
geene verwachtingen te wekken, die wellicht niet verwezen
lijkt zullen worden, meent de ondergeteekende thans reeds 
te moeten verklaren, dat de omstandigheid, dat, gelijk bo
ven is gemeld, het aantal openbare leeszalen en bibliothe
ken buitengewoon groot is, een reden zal zijn om de vraag, 
of deze instellingen van Rijkswege zullen zijn te steunen, 
ook uit een financieel oogpunt ernstig te onderzoeken". 

De Minister meende dus ten vorigen jare nog, dat van een 
verplichting als gevolg van de continuïteit in deze geen 
sprake behoefde te zijn. 

Ik geloof dan ook, dat Zijn Excellentie eigenlijk een ver
keerd woord heeft gebezigd, maar ik duid hem dit niet euvel, 
omdat ik overtuigd ben, dat bij dat gedaan heeft, omdat hij 
bet eigenlijke woord niet zelf wilde neerschrijven, maar liever 
zag, dat wij in de plaats van continuïteit het juiste woord 
zouden stellen. Mijns inziens is bet niet de continuïteit die 
den Minister riep tot het doen van dit voorstel, maar een 
tot het uiterste gedreven ridderlijkheid en hoffelijkheid 
tegenover de Staten-Generaal en in het bijzonder tegenover 
Her Majesty's loyal Opposition. De Minister beeft gedacht: 
ik heb een vorige maal dezen post niet kunnen uitvoeren, 
hoewel hij op de begrooting gebracht was, daar de zaak niet 
voldoende was voorbereid. 

Ik wil nu laten zien, dat dit argument mij ernst was en 
dus de Kamer in de gelegenheid stellen duidelijk uit te spre
ken, hoe zij over Rij ksbemoeiing met leeszalen denkt. Is dit 
zoo — en bet kan baast niet anders — dan blijkt wel dat het 
amendement, dat ik de eer heb met vier andere leden voor 
te stellen, een zeer vriendschappelijk amendement is. Wij 
hebben, wat de Minister niet heeft kunnen doen, de Kamer 
in de gelegenheid willen stellen om de uitspraak te doen die 
de Minister ten deze noodig heeft geacht. Wij willen, door 
de verwerping van dezen post, den Minister geheel vrij maken 
en hem een schoone lei bezorgen. Ik heb gezegd dat ik mij 
in de tweede plaats zou onthouden van de bespreking der drie 
door mij genoemde punten, omdat ik tegen net voorstel be
zwaar zou hebben, zelfs indien ik van Kij ksbemoeiing ten 
deze een voorstander ware. Ik stel er prijs op om bij mijn 
toelichting op den voorgrond te stellen dat ik ook hiermede 
niets onaangenaams tegenover den Minister bedoel Integen
deel, ik meen dat wanneer men zal zien waarom, dit voorstel 
onaannemelijk is, ook voor hen die voorstanders zijn van 
Rij ksbemoeiing, men tot de conclusie zal moeten komen, dat 
een behoorlijke R ij ksbemoeiing absoluut onmogelijk is. 

De Regeering beeft, zooals ik straks zeide, gemeend de 
zaak opnieuw aanhangig te moeten maken en heeft daartoe 
een onderzoek laten instellen. De Regeering heeft dit onder
zoek opgedragen aan de Centrale Commissie voor de Statis
tiek. De Minister heeft zich daarbij op bet juiste goede stand
punt gesteld. Hij mocht persoonlijk aan de eene soort biblio
theek of leeszaal, als middel en volksontwikkeling de voor
keur geven boven de andere, als Minister kon hij van die 
voorkeur niet doen blijken 

De Minister heeft dan ook een onderzoek opgedragen aan 
de Commissie voor de Statistiek naar alle leeszalen, biblio
theken en inrichtingen, die zich op dit gebied met de volks
ontwikkeling bezighouden. Hij heeft toen echter, vreemd 
genoeg, het advies in handen gesteld van de Vereeniging voor 
Openbare Leeszalen en daardoor zijn onpartijdig standpunt 
laten varen. De Minister heeft daarmede doen plijken van 
voorkeur voor een bepaalde particuliere vereeniging en voor 
een bepaalde richting op het gebied van volksbibliotheek. 

Deze vereeniging lieeft het nog erger gemaakt door tot 
leidraad te nemen het bekende Fransche gezegde: dat een 

goed geregelde liefde bij zicb zelf moet beginnen. Zij is zelfs 
nog een stapje verder gegaan en heeft de goed geregelde 
liefde niet alleen laten beginnen bij zich zelf, maar haar ook 
bij zich zelf laten eindigen. Zij heeft toch aan de Regeering 
geadviseerd, om zich te bepalen tot die instellingen wclko 
door den technischen term ,,openbare leeszaal en bibliotheek" 
plegen te worden aangeduid en in wier bijzonder belang do 
vereeniging werd opgericht en voorshands de zoogenaamde 
„volksbibhotheken" en „volksleeszalen" uit te sluiten. 

Of de vereeniging een meer idealistisch of meer egoïstisch 
standpunt innemen wil, gaat intusschen ons niet aan, wij heb
ben met die vereeniging absoluut niets uit te staan. Het is 
een particuliere vereeniging, zooals ik en ieder onzer, er 
iederen dag een kunnen oprichten. Zij beeft dan ook noch 
een officieel, noch een officieus karakter; de vraag dus, welk 
standpunt zulk een vereeniging bij het uitbrengen van baar 
advies inneemt, kan ons dus koud laten. Wat ons echter wel 
aangaat is dat de Minister dat advies heeft overgenomen. 

De Minister beeft, dit doende, tusschen de verschillende 
volksbibliotheken, leeszalen en dergelijke inrichtingen, die 
alle precies betzelfde doel najagen, partij gekozen. Hij heeft 
op de leeszalen der vereeniging bet Rijksstempel gedrukt. 
Ja, hij heeft den eisch gesteld, dat leeszalen, om een Rijks
subsidie te ontvangen, moeten dragen den uniform, de livrei 
van deze vereeniging, dat zij zien hebben te persen in het 
keurslijf, waarvoor de particuliere vereeniging patent vroeg. 

Wat vindt men van deze wijze van handelen? Of liever 
wat zou men er van vinden indien zij werd toegepast tegen
over een die niet als de leeszaal troetelkind van velen is? 

Wij hebben intusschen een vorige maal een buiging zien 
maken voor den index van een zijde waarvan men dit niet 
zou verwachten, wij zullen bet nu dus mogelijk ook zien doen 
voor het drukken van een Rijksstempel op een vereeniging 
voor de monopoliseering van een bepaalde soort bibliotheek. 
Mocht dit geschieden, zoo veroorloof ik mij het bescheiden 
verzoek, dat zij die dit doen of zij het ook zouden goedkeuren 
indien de Minister bij een zaak van veel neutraler aard dan 
deze leeszalen, bij voorbeeld tegenover de drankbestrijding, 
eenzelfden weg volgde. Zouden zij goedkeuren indien de Re
geering zeide: ik wil die drankbestrijding wel steunen, maar 
ik wil alleen subsidie geven aan die vereenigingen, die bij 
voorbeeld alleen geheel-onthouders toelaten en nog wel alleen 
onder voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij, laat ik zeggen 
— dezelfde richting kan niet altijd de bevoordeelde zijn — 
de federatie Sobrietas. Maar ik behoef niet eens te vragen 
wat men daarvan aan zekere zijde dezer Kamer zeggen zal! 
Hetgeen hier voorviel omtrent den marinepredikant is vol
doende bewijs, hoe spoedig men aan die zijde er bij is wan
neer men meent dat men in andere richting een weinig een
zijdig is. 

En nu een enkel woord over de uniform zelf, d. w. z. over 
de voorwaarden waaraan vereenigingen zullen moeten vol
doen om te worden erkend door een particuliere vereeniging 
en krachtens die erkenning door een particuliere vereeniging 
met uitsluiting van anderen, recht te krijgen op Rijksgeld. 
Ik zal mij tot bespreking van een dier voorwaarden bepalen, 
om aan anderen, speciaal aan de voorstanders, iets over te 
laten. 

Ik ben intusschen wel nieuwsgierig wat dezen zeggen zul
len over de leeftijdsgrens van 18—19 jaar. Wat zullen daar
van bijv. zeggen zij die beweren, dat de openbare leeszaal 
een verlengstuk moet zijn van de lagere school? Wat zal daar
van zeggen de Bond van Nederlaudsche Onderwijzers die 
voornemens is overal het initiatief te nemen tot de oprichting 
van openbare leeszalen en dit toch zeker doet omdat zij daarin 
ziet een verlengstuk der lagere school ? Wat zal daarvan zeg
gen de geachte afgevaardigde uit Groningen die de openbare 
leeszalen toch ook blijkbaar wilde beschouwd zien als ver
lengstuk der openbare school toen hij in 1907 zeide dat men 
wel eenige duizenden mocht besteden om de menschen iets te 
geven na hun 12de jaar, wanneer zij de volksschool zullen 
hebben verlaten? 

Wat denkt men verder over de voorwaarde van subsi-
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diëering door do gemeente? Ik wacht daaromtrent gaarne bet 
antwoord van bijv. den geachte afgevaardigde uit Leiden, 
den beer do Visser die in zijn advies omtrent de openbare 
leeszalen zeide: „Daarom stelle het (Rijk) ook nimmer do 
hulp der gemeente tot voorwaarde voor zijn subsidie". 

Ik laat echter deze voorwaarden rusten om mij te bepalen 
tot do bespreking van een: de neutraliteit. De Minister zal 
zeggen: mis. Gij moogt niet spreken over neutraliteit maar 
uver onpartijdigheid — zijn bevestigend knikken versterkt 
mij in die gedachte — maar mag ik hem dan raden die op
merking in do eerste plaats te ondosseeren aan zijn adviseur, 
do Yereeniging voor openbare leeszalen, dio iii art. 2 harer 
statuten zegt, dat men zich bij de keuze van boeken, tijd
schriften en couranten op algemeen en neutraal standpunt 
moet plaatsen. 

Is dus waar, zooals de Minister zegt, dat bij als voorwaarde 
«telt, onpartijdigheid, dat onpartijdigheid het omgekeerde 
is vau neutraliteit dan kan hij zijn voorstel intrekken want 
dan beantwoorden de leeszalen der vereeniging niet aan den 
eisch. Ik wil gaarne doen wat de Minister ons gevraagd heeft, 
bij do beschouwingen over onderwijs en mij niet stooten aan 
een woord in de Memorie van Antwoord, die, gezien de om
standigheden waarmede zij tot stand kwam, allen lof verdient. 
Ik vraag dus niet of de woorden des Ministers kloppen met 
do feiten, maar neem akte van de bedoeling, dat de Minister 
de positieve neutraliteit wil stellen tegenover de negatieve 
neutraliteit der lagere school. Ik moet dan echter al dadelijk 
reggen dat ik — en ik geloof ook mijn geestverwanten — 
jeze positieve neutraliteit als een even gi oot onding beschouw 
nis de negatieve neutraliteit. Waar de Minister nu vroe
ger zijn tegenstanders niet euvel heeft geduid dat zij de voor
keur gaven aan de negatieve neutraliteit, maar dat zij die 
voorkeur voor de negatieve neutraliteit aan anderen wilden 
opleggen, is vanzelf uitgesproken dat 's Ministers sympathie 
met de positieve neutraliteit niet den doorslag geeft. 

Is het echter juist, dat do Minister en de partij waartoe 
hij behoort staan tegenover de positieve neutraliteit als bij 
in zijn Memorie van Antwoord heeft uiteengezet? 

Op onderwijsgebied hebben wij instellingen waaraan de 

Ï
ositieve neutraliteit ten grondslag ligt, de hoogescholen. 
[et stelsel van de hoogeschool is zeker niet dat van de 

negatieve neutraliteit. Grondslag is dat alle richtingen ge
lijke rechten hebben om aan de universiteit te worden onder
wezen en dat, wil de universiteit bruikbaar zijn, het noodig 
is dat elke ricbting — zooals de geachte afgevaardigde uit 
Goes dat bij de behandeling der we.l-Kuyper op het hooger 
onderwijs uitdrukte — daarin op behoorlijke wijze tot baar 
recht komt. . .. .. 

Welke is nu de houding van den Minister en zijn party 
tegenover deze inrichtingen, die staan op den grondslag dei-
positieve neutraliteit, waarop hij de openbare leeszalen bou
wen wil:- Ik heb als antwoord op die vraag slechts te herin
neren aan de welsprekende rede die deze Minister heeft 
gehouden bij de behandeling van de wet op het hooger onder
wijs, waarin hij getuigde van zijn liefde en voorkeur voor 
de Vrije universiteit, waar hij zijn zoon heen had gezonden, 
en aan den steun door hem en zijn partij geereven aan de ge
lijkstelling in de wet op het hooger onderwijs, aan die 1 rrje 
universiteit, waar de positieve neutraliteit niet wordt ge
huldigd, met de onenbare universiteiten. 

Ik weet wel, dat de Minister persoonlijk wel iets gevoelde 
voor de biizonderc leerstoelen en misschien meer dan zijn 
partfigenoöteo daarin verbetering verwachtte, maar dit be
lette niet dat, ook nadat dit instituut in de wet was gebracht, 
hij voortging voorstander te zijn van de Vrije universiteit 
tegenover de openbare. Waarom? Het antwoord is door hem 
.e^even aan prof. van der Vlugt, toen deze beweerde dat 
men aan die Vrije universiteit kasplanten van de jongelie
den maakte. Hii zeide toen o. a.: 

..Niet wassen poppen, maar mannen wenschon wrj te zien 
cremaakt van onze kinderen, mannen, die weten te staan in 
den strijd van bet leven en die natuurlijk moeten leeren 
zich in te werken in de verschillende stelsels, die er verkon

digd worden, maar die even natuurlijk ook een zekere lei
ding moeten hebben." 

Om die leiding dus stuurde do Minister zijn zoon naar da 
bijzondere Universiteit. 

De jongelui die naar de Universiteit gaan zijn allen van 
den leeftijd waarop de Minister de openbare leeszalen on
voorwaardelijk voor allen, ontwikkeld en niet-ontwikkeld, 
rijp en groen wil openstellen. Do jongelui dio naar de Uni
versiteit gaan, gaan daarheen na behoorlijk to zijn voor
bereid, om met succes de verschillende stelsels, waarvan do 
Minister destijds sprak, to bestudeeren. Zij gaan er heen, 
niet om bij wijze van vermaak en ontspanning met verschil
lende stelsels kennis te maken, maar om zich daardoor voor 
te bereiden voor bun latere levenstaak. 

Wanneer nu de Minister voor dio jongelui, gelijk ook 
voor zijn zoon, bij hun studie leiding verlangt, vraag ik 
hem: boe kunt gij dan te gelijker tijd willen, dat zij zonder 
leiding hun weg in boek en geschrift omtrent godsdienst, 
zedelijkheid enz. maar vinden moeten, jongelieden van den
zelfden leeftijd, die geen voorbereidende studie gemaakt, 
hebben, maar groen in de leeszaal komen en die voor 3/4 dit 
doen uitsluitend om ontspanning te zoeken en dientengevolge 
onwillekeurig ervaren wat niet een Katholiek uitvond maar 
heidensche ervaring deed neerleggen in den bekenden vers
regel van Ovidius: Nitimur in vetitum semper cupimusque 
negata. 

Hoe kan de Minister wenscben, dat die jongelieden op 
eigen houtje bun weg zullen zoeken in boeken, waarvan zij, 
als zij den titel lezen, vaak nog niet weten waarover zij 
loopen en vele gevaren zij voor ben inhouden. Hoe kan hij, 
die zijn eigen zonen zendt naar de Vrije Universiteit, juist 
om de leiding, voor deze onontwikkelde jongelieden inrich
tingen prijzen waarin zij zonder eenige leiding hun kennis 
moeten opdoen. 

Maar zal de Minister misschien zeggen: er zal leiding z\jn, 
want ik stel als cisch dat ontwikkeld, vakkundig personeel 
aan bet hoofd der inrichting zal staan. Ik zal den Minister 
niet vragen waar hij dat personeel zal halen, maar ik merk 
alleen op dat, als h\j aan do Vrije Universiteit om der wille 
van de leiding de voorkeur geeft, hij daarmede toch niet zal 
willen zeggen, dat de professoren aan de Universiteiten geen 
ontwikkelde, vakkundige personen zijn. Hij heeft een_ andere 
leiding op bet oog, een leiding die de bekwaamste directeur 
der leeszalen niet waarborgen kan, omdat directeuren der 
openbare leeszalen menscbcn zullen zijn van zeer uiteenloo-
pende richting; misschien wel eens Katholieken, vaker 
sociaal-democraten, enz. Wil do Minister dan ook de leiding, 
zooals hij dio voor zijn zoon aan de Vrije Universiteit zocht, 
dan zal bij aan bet hoofd van elke leeszaal evenveel perso
nen, iedei van een andere richting, moeten stellen als er in 
die leeszaal richtingen zijn vertegenwoordigd. 

Ik sprak tot nu van de theorie. De Minister zal mij mis
schien opmerken, dat de openbare universiteiten niet deugen, 
omdat in strijd met de theorio zij eenzijdig zijn, maar dat dit 
alles anders zal zijn in de openbare leeszalen, waarin hij wil 
dat allo richtingen gelijkelijk zullen zijn vertegenwoordigd. 

Ik twijfel volstrekt niet aan de goede bedoeling, maar het 
is in deze met de leeszalen — ik heb dit op allerlei wijze 
geconstateerd — niet anders dan aan de openbare hoogescbo-
len en het zal er noch kan er anders worden. Het personeel 
moge zoo vakkundig zijn als het wil, het zal nooit voldoende 
objectief genoeg staan tegenover den geestesarbeid der ver
schillende richtingen om een onpartijdige keuze to doen. 

Ik bemerk aan den geachten afgevaardigde uit Leiden, dat 
bij dezo bewering te stout vindt, maar mag ik hem dan even 
wijzen op hetgeen de directeur van de Koninklijke Biblio
theek, de heer Byvanck, ter vergadering der Vereeniging 
voor openbare leeszalen gezegd beeft. Deze zeide: 

,,Het is niet zoo — dit zeggen wij liberalen wel, dat maken 
wij ons wel eens diets —, dat wij gemakkelijk leeszalen kun
nen inrichten die onpartijdig zijn. Neen, een man die wer-
dcmocraat of een anti-revolutionnair of een Katholiek, hij 
gevoelt zich in de gewone wereld van zoo'n leeszaal vreemd. 
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Ecu menigte- boeken en geschriften, dio bet voor hem van 
belang is to kennen, vindt bij daar niet. Ik kan er eenigszins 
over oordeelen, omdat ik weet boo verbazend veel moeite bet 
kost Katholieke literatuur te krijgen, anti-revolutionnairo 
literatuur to krijgen, literatuur te krijgen van vakvereeni-
gingen." 

Do heer de Visser vraagt, wat de conclusie van den heer 
Byvanck was. Die conclusie was, dat men in een groote stad 
kelijk geloot' heeft, of het een anarchist is of een sociaal-
niet moet hebben een openbare leeszaal, maar verschillende, 
twee of drie, — ook een Katholieke. Maar dit doet hier niets 
ter zake eu zou mij slechts laten afdwalen van bet punt waar
mede ik bezig was. 

De lieer de Visser maakte een ontkeunende beweging, toen 
ik zeide, dat do vakmenscben knap genoeg zijn om volkomen 
onpartijdig te kunnen wezen. Ik zeg nu: wanneer een man 
van de bekwaamheid van den beer Byvanck, directeur 
der Koninklijke Bibliotheek, in dit opzicht zoo over zich zelf 
denkt, zal dan de heer de Visser benevens het personeel en 
bet bestuur dier verschillende leeszalen, datgene kunnen en 
willen doen, wat de heer Byvanck voor zich zoo verbazend 
moeilijk acht? 

Er is echter nog een andere reden,.waarom in de leeszalen 
nooit allo richtingen evenredig zullen zijn vertegenwoordigd. 
Zij is, dat de bibliotheken altijd afhankelijk zijn van giften 
en gaven. Hoo vaak hebben wij het argument al niet ver
nomen: wij hebben geen of weinig Katholieke of anti-revolu
tionnairo bladen, omdat do uitgevers ze niet gratis afstaan. 
Zoo gaat het ook met boeken en periodieken, ik heb daarvan 
een zeer merkwaardig staaltje ondervonden. 

Onlangs heb ik eens een bezoek gebracht aan een der beste 
leeszalen die er in ons land bestaan. Men had mij van leeszaal-
bevriende zijde uitdrukkelijk aangeraden daar eens een kijkje 
te gaan nemen. Ik vond er bijna geen lectuur van mijn rich
ting, maar overvloed van lectuur van een andere, zeer uiterste 
richting. Toen ik vroeg hoe dat kwam, werd mij het anlwoord 
gegeven, waarop niets viel af te dingen: wij hebben hier in 
de stad een zeer rijk man van die uiterste richting, die bij
zonder veeJ belang stelt in onze leeszaal en al zijn tijdschrif
ten e. d. naar ons zendt. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlaudsche Zaken: 
Dan zou ik het subsidie intrekken. Dan zou ik zeggen: laat 
die mijnheer maar alleen subsidieeren. 

De heer van Viwren: Deze interruptie is eigenlijk toch 
wel het beste bewijs, dat het voorstel nog niet rijp is voor 
beslissing. Indien do Minister toch als voorwaarde stelt, dat 

f een geschonken lectuur is toegelaten, dan voldoet geen en-
ele leeszaal daaraan. De Minister laat trouwens de verdee

ling aan de vereeniging en deze stelt den eisch niet. 
In diezelfde leeszaal waren ook in bruikleen afgestaan ver

schillende bibliotheken van vereenigingen, o. a. van een 
afdeeling van den Bond van Nederlandsehe Onderwijzers. 
Is het aannemelijk dat in die bibliotheken in verhouding 
alle richtingen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd? Indien 
men echter die geschenken terugtrekt, zal er van sommigo 
leeszalen niet veel overblijven. 

Mogelijk zal men, om te bewijzen, dat ik ongelijk heb, 
straks komen met lijstjes waaruit blijkt dat hier De Neder
lander, daar De Standaard, elders een ander blad of alle 
drie ter lezing liggen enz. 

Ik wensch bij voorbaat dit argument te wraken. 
Aan onze universiteiten — wij hebben het bij de alge-

meene beraadslagingen gehoord van den geachten afgevaar
digde uit "Weert — zijn er van 250 professoren een 5-tal 
Katholiek. De voorstanders der openbare leeszalen, die 
natuurlijk van de lectuur van alle richtingen kennis nemen 
en dus ook geregeld de Katholieke bladen lezen, weten uit 
De Tijd, dat er bijna geen ambt is of op de 100 die het be-
kleeden, zijn er altijd wel 1 of 2 of 3 Katholiek. Het zou dus 
onwanv'ieid zijn te beweren, dat de Katholieken niet benoem
baar zijn of niet benoemd worden. Bij de leeszalen zal bet 

niet anders gaan. Ik ben volstrekt gerust, dat in elke lees
zaal de Katholieke, Christelijk-historische en anti-revolu-
tionnaire richtingen zullen vertegenwoordigd zijn zooals zij 
dat zijn aan de universiteiten. Ik ben zelfs overtuigd, dat 
men in de leeszalen, na alles wat hierover is geschreven, een 
andere ervaring zal opdoen dan ik eens deed, toen iemand die 
beweerde dat in zijn bibliotheek ook de Katholieke lectuur 
eu met name Sohaepman aanwezig was, als eenig bewijs 
daarvoor de rede van dr. Schaepman bij de onthulling van 
het standbeeld van Jan I'ieterszoon Coen voor den dag 
baalde. 

Men behoeft mij dus niet te bewijzen, dat er in alle lees
zalen Katholieke lectuur ligt. Ik geef dit bij voorbaat 
gewonnen. Wat ik wel gaarne zou zien aangetoond is, dat 
Katholieke en positief Christelijke boeken, tijdschriften en 
couranten in de verschillende leeszalen vertegenwoordigd 
zijn in evenredigheid, in verhouding tot liberale en niet 
Christelijke bladen, tijdschriften en boeken. 

Ik weet wel, dat het heel stoutmoedig is een dergelijke 
uitdaging te doen in deze Vergadering, waarin niet minder 
dan drie leden van het dagelijksch bestuur der Vereeniging 
voor openbare leeszalen zitting hebben, drie mannen vu-r 
wie die leeszalen geen geheimen bezitten. Ik begrijp do 
mogelijkheid, dat zij mij zullen verpletteren, maar ik waag 
het er op en ik zal zeer dankbaar zijn, als zij door die 
evenredigheid aan te toonen, mijn beweren ontzenuwen. Ik 
heb met opzet bij dit alles als vergelijking de openbare 
hoogeschool genomen, omdat ik mij niet kan verklaren hoe 
het mogelijk is, dat iemand die indertijd zijn stem gaf aan 
de Hooger-onderwijswet van dr. Kuyper, zijn stem kan 
geven aan het voorstel tot subsidieeren van deze leeszalen. 
Ik kan dit laatste wel begrijpen van den beer de Visser, dio 
alleen van de rechterzijde destijds tegen de wet stemde. Ik 
zeg niet, dat het inconsequent zou zijn van den heer dr. do 
Visser, als hij, zooals hij in 1904, stemde voor mijn amende
ment en dus een anderen maatstaf aanlegde tegenover de deels 
onontwikkelde bezoekers van de leeszaal dan tegenover^ do 
studenten der universiteit, maar waar hij dit niet doet blijft 
hij den weg gaan, dien hij insloeg toen hij tegen de wet-
Kuyper stemde. De heer de Visser heeft dan ook, geloof ik, 
wel begrepen, dat zij die hem in 1904 bij de Hooger-onder-
wijswet-Kuyper niet volgden, thans evenmin met hem 
kunnen medegaan. Hij heeft dit, eerlijk Staatsman als hij is, 
ik zou haast zeggen zelf willen te kennen geven, om den 
schijn van overrompeling te mijden, toen hij in 1908 zeide 
van zijn standpunt in de leeszaalquaestie: ,,In den diepstou 
grond van de zaak komt dit standpunt neer op dat hetwelk 
ik ten aanzien van de Hooger-onderwijswet van Minister 
Kuyper heb ingenomen." 

Volkomen juist, Mijnheer de Voorzitter; doch zij, die op 
een ander standpunt stonden bij de wet op het hooger onder
wijs of er op zouden hebben gestaan, indien zij toen leden dei-
Kamer waren geweest, kunnen dan ook met geen mogelijk
heid hun stem aan het voorstel der Regeering geven. 

Men heeft in particulier gesprek hiertegenover wel eens 
een opportunistisch argument aangevoerd. Men heeft mij ge
zegd: ik geloof ook dat gij gelijk zult krijgen; ik ben over
tuigd dat de proef niet zal slagen en dat wij na korter of lan
ger tijd gedwongen zullen worden Christelijke leeszalen op te 
richten tegenover de openbare, maar laten wij het eerst pro-
beeren, laten wij toonen, dat wij anderen ter wille willen zijn 
en laten wij aldus het odium der mislukking op onze tegen
standers afwentelen. Ik wensch aan hen die aldus redeneeren 
alleen te vragen, of zij in het dagelijksche leven ook zoo zou
den handelen. Gesteld, dat bij hen een meisje kwam en zeide: 
ik heb een huwelijksaanzoek ontvangen van een jongmensch 
op wien niets te zeggen viel, maar met het oog op onze wedcr-
zijdsche karakters ben ik bijna zeker dat een huwelijk na een 
paar maanden op een strijd tusschen hond en kat zal uit-
loopen. Ik laat hem echter niet graag een blauwtje loopeu. 
Mijn familie zal dit niet aardig vinden en men zal zeggen 
dat ik erg kieschkeurig ben. Wat raadt gij mij? Zullen zij 
dan aan dat meisje antwoorden: ach, begin maar met to 
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trouweu, ik geloof Let wel niet, waar het kau goed gaau, als 
het niet goed gaat, laat de Nedcrlaudscko wet u too te schei
den en een ander nemen ? 

De heer de Savomiu Loliiiiau: Als het kon. 

Do heer van Vuuren: Als het kon, zegt do heer Lohman., 
Het echtscheidingswetje is nog niet aangenomen en het is de 
vraag, of het spoedig gebeuren zal. Het zou er dan wel op to 
wagen zijn, dat voor wie scheiden wil en mag een reden van 
scheiding werd gevonden. Indien do heer Lohman het meisje 
dus in dit geval het huwelijk zou aamaden, zou ik hem toch 
om harentwille in overweging geven bij den raad dien hij 
aan haar zal geven, dezen raad van mij te voegen: neem ten 
minste uw maatregelen en zorg voor goede huwelijksvoor
waarden, opdat gij, als het tot echtscheiding komt, uw aan
deel in het fortuin terugkrijgt. Als de heer de Savoruin 
Lohman dat er niét bij zegt, zal het dat meisje gaan als ik 
vermoed dat het den heeren zal gaan, die bij de neutrale lees
zaal, met het oog op mogelijke scheiding, een huwelijk wagen. 
Wanneer zij later scheiden, zullen zij verlaten neutrale open
bare leeszalen, machtig en groot geworden door hun inoreelen 
steun, door hun geld, door het geld van den Staat, waaraan zij 
mee hebben geholpen door hun propaganda eu zul Jen zij 
daartegen een ongelijken strijd moeten aanbinden met pas 
opgerichte bijzondere openbare leeszalen, zonder dat iemand 
ze zal beklagen, omdat zij het zich zelf te wijten hebben. 

De Minister stelt zich op een ander standpunt. Hij heeft 
tusschen het verschijnsel der Memorie van Toelichting en dei-
Memorie van Antwoord gevoeld, dat de zaak toch niet in den 
haak was. Hij stelt in de Memorie van Antwoord subsidie 
aan bijzondere openbare leeszalen in het verschiet. Die toe
zegging heeft bij sommigen onzer in de pers een goede ont
vangst gevonden. Ik waardeer ook zeer de bedoeling, maar 
juist omdat ik zijn bedoeling waardeer, wil ik den Minister 
bij voorbaat tegenover mijn vrienden disculpeeren, wanneer 
hij' hen niet geeft wat zijn Memorie van Antwoord hen heeft 
doen hopen. Hij zegt zelf, dat hij niet weet hoe hij zal kunnen 
en ik voeg er bij: het zal en het kan nooit gebeuren, omdat 
de Minister eerst een dikke streep moet halen door zijn 
Memorie van Toelichting. Het spreekt toch vanzelf, dat, 
als de Minister zou voorstellen om een subsidie te verleenen, 
aan bij voorbeeld een Roorusch-Katholieke leeszaal, met 
prijsgeving van den eisch van onpartijdigheid, hij onmoge
lijk tegenover andere leeszalen dien eisch — die do grond
slag, het fundament is van zijn voorstel — zou kunnen hand-

Hij kan toch niet aan ons in gelijke verhouding subsidie 
geven als aan anderen onder andere, minder bezwarende 
voorwaarden. Indien hij dus den eisch van onpartijdigheid 
loslaat tegenover ons, dan zal het niet meer van den Minis : 
ter maar van de neutrale leeszalen zelf afhangen, of zij 
daaraan blijven voldoen. 

Er is meer. Do Minister stelt nog als voorwaarde voor 
Rijkssubsidie, dat de gemeenteraad een subsidie geeft van 
minstens gelijk bedrag. Hij zal die voorwaarden ook tegen
over ons moeten handhaven. Doet hij dit niet. dan kan hij 
het evenmin tegenover neutrale leeszalen, die peen of geen 
voldoende subsidie krijgen van de gemeente. Maar als hi.i 
dien eisch voor ons handhaaft, zooals ik meen, dat hi.i moet 
doen en zooals ik zelf niet anders wensch. dan moot hij 
verder gaan, want hij kan niet aan de gemeentebesturen 
overlaten hier een Roomsche eu daar een ueutrale, einds een 
=nCinli«tische leeszaal te subsidieeren en daarvan afhankelijk 
bellen of het Rijk op zijn beurt hier een Roomsche daar 
<-en neutrale, elders een socialistische leeszaal subsidieert. 
TTij zal daarom een bepaling moeten maken erelijk in de 
Leerplichtwet voorkomt, betreffende de schoolvoeding en 
'.-loedinn- en de gemeenten moeten verplichten om. als zij 
zich mei leeszalen bemoeien, allo richtingen op gelijken voet 
te subsidieeren. 

Eindelijk zal de Regcering ook moeten zorgen voor een 
ander toezicht. De Vereeniging voor openbare leeszalen 

(van Vuurtn e. a.) 

heeft, ik weet het, haar diensten aangeboden. Na het eene 
advies, dut wij van haar hebben ontvaugen, zijn wij wer
kelijk niet verlangend naar meer. In elk geval gaat het niot 
aan onze Katholieke leeszalen te stellen onder controle van 
een particuliere vereeniging, die op leeszaalgebied vierkant 
tegenover haar staat en het van deze te laten afhangen of 
en hoo de Katholieke leeszaal door het Rijk zal worden go-
holpen. Wij zijn niet gediend vun de hulp dezer vereeni
ging, et dona fereni. 

Wat zou trouwens, vraag ik al weer, do Minister er van 
denken, als men de Vrije Universiteit het jus promovendi 
en subsidie had aangeboden onder controle vau do curatoren 
van een openbare Iloogeschool. Het zou dan nog geschieden 
door tusschenkomst van een Regeeringseollege, terwijl wij 
hier te doen hebben met een vereeniging, op welker samen
stelling de Regeering geen invloed heeft. Er zit dus aan de 
quaestie heel wat vast. Ik zou daarom den Minister wel willen 
vragen in het belang van zijn eigen zaak: neem uw voorstel 
nog terug. Na uw Memorie van Antwoord is het niet houd
baar meer, kom zoo uoodig terug met een wettelijke regeling, 
maar laat de Kamer niet op die wijze een eersten sta]) zetten 
op een weg, waarvan men het einde niet zien kan. Ik zeg: 
waarvan men het einde niet zien kan, wegens do principieele 
bezwaren, maar ik voeg er bij: waarvan men het einde niet 
kan zien, ook niet voor wat aangaat de financieele gevolgen. 
De Minister heeft hedenmorgen aan de Kamer gezegd: wij 
mogen niets doen zonder de financieele gevolgen te overzien. 
Welnu, Mijnheer de Voorzitter, van dit voorstel zijn de 
financieele gevolgen absoluut niet te overzien. Als eenmaal 
deze post is aangenomen, zullen wij niet rusten eer wij sub
sidie hebben, niet alleen voor leeszalen die beantwoorden 
aan de bij dit voorstel ingevoerde Rijkskeur, maar ook voor 
de honderden andere bibliotheken, waarmede wij sinds jaren 
gelijk doel najagen. Wij zullen dan zelfs ons best doen het 
leeuwendeel te krijgen. De financieele gevolgen zijn dan 
onoverzienbaar. De heeren van de overzijde beweren wel eens, 
dat wij graag zijn op subsidies. Op dit gebied hebben zij 
zich van dit beweren, thans voor eens en voorgoed te onthou
den. Wij toch willen den strijd zonder gemeente- en Rijkshulp 
voeren. Willen wij echter met alle geweld, Rijk en gemeente 
er bij halen, dan vragen wij behandeling op gelijken voet en 
dan zullen wij niet rusten voor wij dien verkregen hebben. 
Aan hem dan de verantwoordelijkheid. Maar juist daarom 
zeg ik uit volle overtuiging: laat de Kamer dit amendement 
aannemen, het haalt 's Ministers hand uit een wespennest, 
waarin hij zich ten gevolge van de politieke constellatie 
heeft bestoken, en het zal een dienst bewijzen aan de lees
zaalbeweging door te voorkomen, dat men de leeszalen 
maakt tot een object van politieken strijd, waarbrj het do 
leeszalen zal gaan als de school, die, zooals de heer Bos dezer 
dagen opmerkte, van den onzaligen schoolstrijd het ergste 
slachtoffer werd. 

Voorgesteld door vijf leden, maakt het amendement een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

Do Voorzit ter: Ik deel mede, dat het amendement van den 
heer de Stuers c. s. door do voorstellers is ingetrokken. 

Do heer Brumnielkanip : Mijnheer de Voorzitter! Niemand 
zal ons amendement verdenken van te zijn een vermomde 
afkeuring van de leeszaal als zoodanig. Integendeel. U ben 
sterk voor het instituut dat men de leeszaal noemt. Ik be
schouw haar als een machtig middel tot bevordering van do 
volksontwikkeling. Ik zou haar willen noemen, de voort
gezette volksschool voor volwassenen. Van boeken gaat zulk 
een onberekenbare invloed uit. Ik beaam het woord van 
Carlyle, dat de eigenlijke universiteit in onze dagen is een 
verzameling van boeken, en dat de nian die m staat w een 
echt boek te schrijven, dat in staat is Engeland te overreden, 
bisschop en aartsbisschop en geestelijk opperhoofd van ge
heel Engeland is. Een volk dat leest en blnft lezen, kan niet 
op een laag peil van ontwikkeling staan. Het groeit verstan-
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delijk en geestelijk en wordt innerlijk sterker. Op één voor
waarde natuurlijk, namelijk dat het wat goeda, en dat het 
goed leest. Wat ik versta onder wat goeds, aal ik niet nader 
definieeren. In goed lezen leg ik een protest tegen het vluch
tige, doellooze lezen, dat men in onze dagen zooveel doet. 

Hierover zijn we het dus eens. Hoe meer leeszalen en hoe 
drukker bezoek, hoe beter. 

Maar nu komt de vraag, of het wenschelijk is, dat de 
Regeering zulke leeszalen met Rijksgeld steune? En op .die 
vraag antwoordt ons amendement: Neen. 

Waarom? 
Omdat de leeszaal, zal zij ,,onpartijdig" zijn — het is één 

van do voorwaarden door den Minister in de Memorie van 
Toelichting gesteld — alle richtingen zal moeten bevredigen. 
Zij zal moeten geven elk wat wils, elke richting datgeen wat 
zij als belangrijk of onmisbaar beschouwt. En nu weten we 
hoe het daarmee tegenwoordig gesteld is. Wat de een heilzaam 
acht, acht de ander verderfelijk. Wat de een opbouwt, breekt 
do ander af. Om allen te bevredigen, en niemand voor te 
trekken, zal de leeszaal dus moeten geven het positieve en het 
negatieve, rijp en groen, goed en kwaad, gif en tegengif. Ik 
overdrijf niet, want ik herinner aan het bekende gezegde, 
dat in onzen tijd, de begrippen van goed en kwaad, van 
zedelijk en onzedelijk, stuivertje hebben gewisseld; en wie 
op do hoogte van de tegenwoordige literatuur is, zal toe
stemmen, dat de bewijzen daarvoor maar voor het grijpen 
zijn. 

Nu zegt men: maar dat ligt voor ieders persoonlijke ver
antwoording. Ieder moet maar weten wat hij kiest en des-
verkiezende kan hij dan zoowel het vóór als het tegen ter band 
nemen en ten slotte zelf kiezen. Men wijst dan op de studee
renden en zegt: die moeten ook wel lezen wat tegen hun over
tuiging strijdt en waarmee ze misschien in het geheel niet 
instemmen. Dit klinkt aannemelijk. Maar men vergeet, dat 
studenten juist in hun studie en onderzoek, en in het onder
richt dat zij genieten, een correctief, een leidraad hebben, 
wat zij in zich moeten opnemen, wat niet. De gewone be
zoeker van de leeszaal, de man uit de volksklasse, heeft dat 
correctief niet. Hij mist alle leiding en neemt wat hem voor
gezet wordt. 

Nu weet ik, dat de Minister uit de rij der bezoekers juist 
de volksklasse uitsluit. Maar de omschrijving die Zijn 
Excellentie in de Memorie van Toelichting geeft aan het 
publiek dat hij wèl toelaat, luidt zóó, dat ik niet inzie hoe 
iemand daardoor zou worden uitgesloten. Volgen3 den 
Minister moet de leeszaal open staan ,,voor de gehcele 

fdaatselijke bevolking, zonder onderscheid van niaatschappe-
ijke positie, godsdienstige overtuiging of persoonlijke ont

wikkeling", en de boeken eu periodieken moeten dienen 
,,ten behoeve van studie, practische voorlichting en ont
spanning". Nu wensch ik te vragen, welk deel van het 
groote publiek is door die omschrijving uitgesloten? 

En wat aangaat dat zelf kiezen, zelf schiften en oordeelen, 
zou de Minister meenen, dat de jongeling of jongedochter 
van 18 tot 19 jaar, den door den Minister als voorwaarde 
gestelden leeftijd, globaal genomen voldoende rijp van oor
deel en vast van karakter is, om in de gevaarlijke wieling 
en worsteling van denkbeelden en meeningen waarin wij 
leven, zich zelf ten kompas te zijn? En dan de trek naar het 
verbodene, die in de jeugd zoo sterk kan zijn! De Minister 
gelooft toch wel aan dat oude: Nitimur in vetitum cupi-
musque negata? Wij trachten naar het verbodene. Dat is 
toch helaas in het menschelijk hart diep ingeworteld. 

Ik wil hier nog iets anders aanhalen, dat ongetwijfeld zijn 
weg zal vinden naar het hart van een anti-revolutionnairen 
Minister als deze. Er staat ergens in het Spreukenboek van 
van Salomo: ,,Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat 
hij zich niet brande?" 

Het is toch bij de leeszalen te doen om opvoedkundig (e 
werk te gaan, de volksontwikkeling in de juiste richting te 
leiden. 

Een man als Busken Huet moge gezegd hebben, dat er 
geen verboden boeken zijn; ik geloof dat die stelling met 

(Bruiumclkamp e. a.) 
alle kracht moet worden bestreden. Ik geloof met Carlislc, 
om dien denker nog eens aan te halen, dat de boeken evenals 
de zielen der menschen moeten gescheiden worden in scha
pen en bokken. Dezer dagen vroeg een predikant in Bremen 
aan kinderen die confirmirt zouden worden, hem alle ver
keerde boeken te brengen die zij onder hun berusting hadden. 
Honderd vijftien kinderen, allen van 12—14 jaar, brachten 
800 zulke boeken bijeen! 

Wanneer nu de zoogenaamde onpartijdige leeszaal voor de 
onervaren jeugd zulke gevaren met zich brengt, is het dan 
raadzaam, dat de Regeering haar mef Rijksgeld steune? 
Mijnheer de Voorzitter, ik geloof het niet. 

Nu is er een andere opvatting die zegt: laat het aan de ge
meenten over. Laten die leeszalen oprichten; die kunnen beter 
beoordeelen aan welke lectuur behoefte is en ook beter con
trole oefenen over de geheele zaak. Maar ik geloof, dat men 
dan de moeilijkheid niet oplossen, maar slechts verplaatsen 
zou. Want in de gemeenteraden zijn ook allerlei richtingen 
vertegenwoordigd, en ook bij de commissies aan wie zij de 
zaak zouden opdragen, zou dat verschil van richting zich 
laten gelden. De onpartijdigheid zou ook daar spoedig te zoek 
en misschien nooit te vinden zijn. En dan liep men gevaa:« 
f en soortgelijken strijd als die over de neutraliteit, die ons in 
den schoolstrijd zooveel moeite gebaard heeft, te krijgen in 
den boezem der gemeenteraden, met al de heillooze gevolgen 
daarvan en al de noodelooze bitterheid waarmee zulke strijd 
gevoerd wordt. Ik geloof niet, dat iemand onzer zulk een da 
capo begeerlijk zou achten. 

De eenige onlossing die overblijft is mijns inziens deze, 
dat do Regeering zich terugtrekke en bet terrein o verlate 
voor de vrije krachten die in de maatschappij werken. Laat 
iedere richting haar eigen leeszaal openen en die zelf bekos
tigen. Een maatschappij die zooveel kerken en scholen bouwt 

, als de onze, kan zeer goed ook leeszalen bouwen en onder-
1 houden. Misschien ware het ' t eenvoudigst ze aan de scholen 
| te verbinden, gelijk op kleine plaatsen, op vele plaatsen op 

kle'ne smaal Kuiert laug geschiedt. Men zou met dit doel do 
kleine bibliotheken, die vaak aan scholen zijn verbonden, kun
nen uitbreiden. Elke richting zou dan haar eigen kleur, haar 
eigen richting hebben. Dit kan ook alleen opvoedend werken, 
en om de volksopvoeding is het toch immers te doen. Want 
men kan niet anders opvoeden dan in zijn eigen geest. Men 
kan lessen laten leeren en overhooren en ook objectief iemand 
inwijden in een vak of bedrijf, dat zijn broodwinning worden 
moet. Maar dat is dressuur, africhten, geen opvoeding. Op
voeden is het beste wat ge in uw eigen ziel hebt, overgieten 
in de ziel van een ander. Dan springt de electrische vonk over 
van den leermeester op den leerling en hebt ge kans, dat ge 
zijn hart verovert. Dat moet toch, dunkt mij, het doel zijn 
van de leeszaal, den lezer wat goeds bij te brengen, en zóó, 
uat het blijft. 

Zou de Minister nu ten slotte willen zeggen: Ik ben eigen
lijk met het subsidie reeds begonnen, ik kan niet terug, dan 
zou ik hem willen herinneren aan de oud-Hollandsche spreuk: 
beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald. Bij een zaak 
van zoo ver reikende, misschien zoo schadelijke gevolgen, mag 
zeker die gulden regel van wijze bedachtzaamheid wel worden 
in acht genomen. Daarenboven rijzen, wanneer men de zaak 
indenkt, zooveel vragen op, die niet terstond kunnen beant
woord worden, dat ik meen gerustelijk te mogen zeggen, dat 
het denkbeeld nog niet zoo doorgedacht is, dat een beslissing 
op dit oos»eublik niet minstens voorbarig zou moeten heetcn. 
Ik hoop daarom, dat de Minister zich zal laten overreden om, 
naar de bedoeling van ons amendement, den post van de be
grooting af te voeren. 

De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Nu de Kamer 
geroepen wordt een beslissend votum over deze zaak uit te 
brengen, wil ik, ook na al hetgeen daarover in vroegere 
vergaderingen i3 gesproken, principieel mijn standpunt met, 
betrekking tot de openbare leeszalen uiteenzetten. Voordat 
ik dit doe, wensch ik een woord te richten tot de beide afge
vaardigden, die zooeven het woord hebben gevoerd. En dan 
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begin ik ,pe t den heer van Vuuren do opmerking te maken, 
<;ut ik mij zijn standpunt en het standpunt van de Roomsch-
Katholieken in het algemeen iu deze zaak volkomen begrijp. 
Wanneer men namelijk in het politieke leven in meerdere 
of mindere mate een systematische opvatting van het Chris
tendom op den voorgrond plaatst, dan moet zich daaraan 
altijd do zucht paren om deze op de een of andere wij zo 
te omtuinen en te beveiligen tegen dissentieerende opvattin
gen in het maatschappelijk leven. Dit is een verschijnsel, 
dat zich al sedert eeuwen heeft voorgedaan, dat is begonnen 
in do Israëlietische Kerk met do schriftgeleerden, in de 
Christelijke Kerk, toen deze het Roomsch-Katholiek stempel 
droeg, en is later zelfs doorgegaan in de Gereformeerde 
Kerk in ons eigen vaderland. Ik herinner alleen maar met 
een enkel woord aan het streven in de 17de eeuw, toen eener-
zijds van Oldenbarneveld en Uyttenbogaard de uitgave 
weigerden van Contra-Remonstrantsche geschriften, terwijl 
aan den anderen kant aan de hoogleeraren der academie 
zooals te Leiden en te Franeker, verboden werd iets te schrij
ven en in het licht te geven, dat in strijd was met de con
fessie, den catechismus of de regelen van Dordt. 

Ik geloof, dat dit standpunt met de ernstigste bedoelingen 
werd en wordt ingenomen. Toch heeft het in de werkelijk
heid van het leven — en de historie strekt daarvan ten 
bewijze >— steeds gefaald. Ik erken alleen, dat de eenige 
macht, die tot op zekere hoogte dit beginsel kan effectueeren, 
is de Roomsch-Katholieke Kerk, die in haar hiërarchisch 
samenstel den waarborg biedt, dat het systeem door haar 
geloofsgenooten zal worden beaamd en saamgehouden. 

Ik kom daarop straks met een enkel woord terug. 
Maar ieder die zich Protestant noemt en 1'rotestantsche 

principes volgt, kan krachtens zijn beginselen een dergelijk 
standpunt niet accepteeren, en het heeft mij dan ook ver
wonderd, dat onze geachte medeafgevaardigde, de heer 
Brummelkamp, tegen het voorstel van den Minister Heems
kerk het woord heeft gevoerd. Ik kan nog niet gelooven, dat 
hij dit in de Kamer gedaan heeft namens zijn partijgenooten, 
de anti-revolutionnairen in het algemeen. De heer Brum
melkamp roept mij toe: dat is toch zóó. Ik moet dus aan
nemen, dat de anti-revolutionnaire partij hier in de Kamer 
unaniem zich tegen deze voordracht verklaart, maar dan 
moet ik ook tevens constateeren, dat zij hierbij de anti-
revolutionnaire partij in ons land niet achter zich heeft. 

Ik zal dit met gegevens staven. In de eerste plaats herinner 
ik den heer Brummelkamp hieraan — en dit betreft zijn 
eigen partijgenooten in deze Kamer — dat, zoolang de zaak 
van de openbare leeszalen in deze Kamer is behandeld, nooit 
van anti-revolutior.naire zijde een woord van oppositie tegen 
deze zaak werd vernomen. 

In de tweede plaats wijs ik er op, dat wij op dit oogenhlik 
in ons land hebbeu 10 openbare leeszalen, en dat er twee poli
tieke groepen zijn, die iu de besturen van al die 10 leeszalen 
hun mannen zien vertegenwoordigd, dat zijn de liberalen en 
do anti-revolutionnairen. Overal toonden dus de mannen der 
anti-revolutionnaire partij hiervoor hun sympathie. 

In de derde plaats — en dat is een sprekend feit — heeft 
itmiand, wiens naam in anti-revolutionnaire kringen werke
lijk een goeden klank heeft, nl. de heer de Wilde, als wethou
der van de gemeente den Haag niet alleen een subsidie voor 
de openbare leeszaal in den Haag voorgesteld, maar heeft ook 
geen enkele anti-revolutionnair tegen dit voorstel gestemd. 

Ik hoor den heer Brummelkamp zeggen, dat wat ik thans 
hier zeg niet veel bewijst. Het zal mij aangenaam zijn als hij 
dit beweren in zijn repliek staaft. Bij al het genoemde voeg 
ik echter nog de opmerking, dat in het laatste nummer van 
ht t orgaan ÏJe Gemeenteraad, het orgaan van den Bond van 
anti-revolutionnaire gemeenteraadsleden, naar aanleiding 
van hetgeen in den Haagschen gemeenteraad was voorgesteld, 
door een onverdacht partijgenoot van den heer Brummel
kamp, mr. V. H. Rutgers, te Hilversum, voorzitter van de 
anti-revolutionnaire kiesvereeniginsr, zoon van den hoog
leeraar aan do Vrije Universiteit, die waarschijnlijk wel met 
den geest van zijn vader zal zijn gedrenkt, een artikel over 
deze zaak is geschreven, waarvan het 6lot luidt: 

„Het laat zich aanzien, dat, mede dank zij de ijverige pro
paganda van de Vereeniging voor openbare leeszalen in Ne
derland, in de naaste toekomst iu meerdere plaatsen de eersto 
stappen zullen worden gedaan om een openbare leeszaal en 
bihliotheek te stichten. Moge dan — ook al wordt misschien 
het initiatief genomen door een afdeeliug van den Bond van 
Nederlandsche Onderwijzers — niet alleen van den aanvang 
af door particulieren van onze zij do steun geboden worden 
aan eu invloed geoefend worden op de onderneming, maar 
ook iu den raad door anti-revolutiounairo leden het wel
slagen er van bevorderd worden." 

Op grond van dit alles mag ik nu toch wel de conclusie 
trekken, dat tal vau anti-revolutionnairen niet tegen het ver-
leenen van steun van Overheidswege aan openbare leeszalen 
zich verklaren, integendeel, dat zij vóór het verleenen van 
den steun van Overheidswege krachtig hebben gepleit. 

Om nu tot de zaak zelf te komen, begin ik met elke paral
lel op zijde te zetten, die in het debat getrokken is tusschen 
het openbaar onderwijs en de openbare leeszalen. Ik begrijp 
niet hoe er iemand kan zijn, die deze parallel kan aanvaar
den. AVaar juist op het standpunt van de rechterzijde betee
kent het woord ..openbaar" bij de school: eenzijdigheid, ter
wijl „openbaar" bij leeszalen precies het tegenovergestelde 
beteekent: veelzijdigheid. Wij hebben ons ter zake van do 
openbare school op dit standpunt te plaatsen, dat een een
zijdige opvatting van het Christendom, gelijk de heer Groen 
van JPrinsterer dit uitdrukte: het geloof boven geloofsver
deeldheid, daaraan ten grondslag werd gelegd ; een opvatting, 
waarbij aan den subjecticven factor van het woord Christen
dom te veel en aan den objectieven factor to weinig recht 
wordt gelaten. Maar hier beteekent „openbaar", dat de lees
zaal toegankelijk zal zijn voor allerlei richting, voor allerlei 
beginselen, voor allerlei geestesopenbaring. Hier omvat dus 
het woord: „openbaar" het begrip veelzijdigheid. 

De heer van Vuuren reept mij toe: „openbare universi
teiten". Ik zal aanstonds daarover een woord zeggen, om aan 
te toonen, hoe mis de heer van Vuuren was, toen hij ook de 
openbare universiteiten in het debat bracht. 

Maar in de tweede plaats leg ik de parallel tusschen die 
twee ter zijde, omdat voor mij de openbare leeszaal niet kan 
heeten het verlengstuk van de school. In dit opzicht bestrijd 
ik ook den heer IJrummelkamp nadrukkelijk. Wat is voor 
mij de groote beteekenis van de openbare leeszaal? Als ik 
op die vraag een antwoord zoek, dan denk ik onwillekeurig: 
Do tegenstanders van deze zaak hebben gemakkelijk praten. 
Wanneer zij zich willen ontwikkelen, dan hebben zij hun 
eigen studeerkamer en met hun beurs kunnen zij zich boeken 
verschaffen, eerst op zicht, om daarna uit die boeken een 
keus te doen met betrekking tot wat zij wenschen. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, laat ons ons nu eens plaatsen op het 
standpunt van al die menschen en groepen in do maat
schappij, die zich intellectueel en moreel willen ontwikkelen; 
die geen boeken ter inzage krijgen; van hen, voor wie het 
zelfs te duur is zich op een courant, naar den gewonen prijs, 
to abonneeren en die toch hun avonduren nuttig en goed 
willen besteden. 

Mijnheer de Voorzitter! Laten wij ons eens in het stand-
unt dier menschen indenken. En dan vraag ik: Is het voor 
ezen niet een zegen, en in hen voor de maatschappij, wan

neer zij do gelegenheid tot degelijke ontwikkeling en vorming 
in de plaats hunner inwoning erlangen? Ik zeil heb in mijn 
vroeger leven zoo vaak als ik sprak met werklieden van mijn 
beginselen, van hen vernomen: wij wenschten zóó gaarne 
geregeld een courant als De Nederlander, een tijdschrift als 
het Katholiek Sociaal Weekblad te lezen, maar het is ons 
to duur. Waar kunnen wij toch dergelijke geschriften be
komen? En zij die zóó spreken zijn niet de minste, maar 
dikwijls de beste elementen, uit wio straks de voorgangers 
van een bepaalden kring worden gekozen. Daarom is het voor 
de maatschappij en voor ons volk in zijn geheel van groot 
belang, dat deze personen de gelegenheid vinden tot intellec-
tueele en moreele vorming. Hieruit blijkt, dat voor mij de 
leeszaal evenmin een verlengstuk is van de school, als onze 
studeerkamer een verlengstuk van de school kan heeten. Deze 
bewering verwart eenvoudig het vraagstuk. 
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Ik handhaaf dan ook volkomen wat ik in mijn prae-advies 

voor de Vereeniging voor openbare leeszalen schreef, 
namelijk: 

„Niemand die het leven der openbare leesmuseums van 
nabij kent, zal hunne beteekenis gering schatten. In boute 
mengeling ziet gij er de meest heterogene elementen bijeen. 
Ambtenaren en bedienden, onderwijzers en leerlingen, heeren 
en knechten, mannen en vrouwen vereenigen zich daar, 
hetzij om te lezen, hetzij om boeken uit te zoeken en mede 
te nemen. Het sociale leven vertoont zich er van zijn mooiste 
zijde. Ieder voor zich zelf en toch ook weder met elkander 
richt men er zijn aandacht op wat den geestelij k-zedelij ken 
kant van het leven naar voren brengt. Men werpe mij niet 
tegen, dat het tegenovergestelde ook geschieden kan door 
de lectuur van geschriften, die liet onkruid van zedelijke 
bedorvenheid zaaien, ontevredenheid met lot en leven wek
ken en met het heilige leeren spotten. Want mijn antwoord 
daarop is allereerst, dat elk openbaar leesmuseum wèl zooveel 
prijs stelt op zijn eigen zedelijk krediet, dat het als vanzelf 
een zekere boekenkeuze toepast, en ten andere dat nu eenmaal 
ieder een strijd is opgelegd in de schaduw van den boom der 
konnis des goeds en des kwaads, ook op het gebied der 
literatuur." 

Mijnheer de Voorzitter! Bij dit laatste kom ik nu eigenlijk 
tot wat ik zou willen noemen de cardo quacxtionis. Hier geldt 
het het positief Protestantsch beginsel. Ik weet heel goed 
— de ervaring van mijn leven heeft mij dit tallooze malen 
geleerd —, dat dio vrijheid een groot gevaar in zich sluit, 
evengoed als dit het gebruik van die vrijheid aan de Rijks
universiteiten doet. Ik ga zelfs zoover, Mijnheer de Voor
zitter, van alleen daar van ware vrijheid te spreken, waar 
die vrijheid gebonden is en blijft aan zedelijke factoren, 
die hun diepsten grond weer vinden in een religieuze over
tuiging. Maar toch zeg ik daarnaast met beslistheid, dat wij, 
als Protestanten, die vrijheid moeten aandurven, ook al zijn 
daaraan gevolgen verbonden, die ons soms met huivering 
vervullen. Dit hebben ook in den tijd van de reformatie 
die mannen gedaan, welke wisten dat zij hartstochten konden 
ontketenen, die koren zouden worden op den molen vpn de 
Kerk die zij verlieten. Toch hebben zij voor die vrijheid pal 
gestaan, ook al leidde die vrijheid in het maatschappelijk 
leven soms tot ijzingwekkende excessen. 

Op hetzelfde standpunt wensch ik mij te stellen ten aan
zien van de openbare leeszalen. Wanneer wij zorgen dat 
overal, waar zij worden opgericht, onze mannen zitting 
krijgen in het bestuur; wanneer die mannen zorgen voor 
veelzijdigheid van lectuur en tevens hiervoor, dat de lectuur 
blijft binnen de grenzen van de openbare orde en do goedo 
zeden, dan kunnen wij verder gerust zijn en moeten wij ver
trouwen op de kracht en de overwinning van wat naar onze 
beginselen wordt geproduceerd en gepropageerd. 

Ik vind het een slecht paedagogisch beginsel _— en ook 
dit zeg ik op grond van mijn eigen levenservaring — aan 
werklieden stelselmatig die literatuur te onthouden die wij 
meeueu dat hen op verkeerde wegen leidt. Meent iemand 
dan werkelijk, dat die werklieden dio literatuur niet in 
handen krijgen buiten ons? Dat zij niet op de werkplaats 
met dergelijke geschriften worden bedachti Welnu, is dit 
zóó, welken indruk moet het dan op hen maken als wij hun 
on den duur dio literatuur onthouden, als vonden wij in onze 
eigen geschriften daartegen geen tegenwicht en geen vol-
doendo kracht van bestrijding en overwinning? Zeer zeker 
een zeer slechte. Daarom doe ik dan ook hieraan niet mede. 

Ik eindig, Mijnheer de Voorzitter! Beschouwt men het 
Christendom als een systeem, omtuind en afgesloten, waar
mede uiterst voorzichtig moet worden omgegaan, zoodat 
niemand er haast bij kan, maar er daarom ook geen kracht 

i-.i do maatschappij uitgaat, of als een zaad, dat wij 
iMonteu uitwerpen, om verder aan God den wasdom zelf over 
te laten P Deze tegenstelling vormt hier het hart der quaestie. 

Ik voer mij sta op het laatstbedoelde standpunt en daarom 
z;;l ik van harte, omdat mijn rechtzinnig Protestantsch ge
voelen dit eischt, tegen het amendement stemmen, en hoop 
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(de Visser e. a.) 
ik, dat er zóó velen in de Kamer met mij dit gevoelen deelen, 
dat het voorgestelde amendement zal worden verworpen. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop slechts 
een kort woord te spreken, om niet den indruk te bederven 
van de uitnemende redevoering dio wij zooeven, wat mij 
betreft, met do grootste instemming en bewondering, van 
den heer do Visser hebben gehoord. 

Toen ik hem hoorde en zijn redevoering vergeleek met die 
van de beide voorgaande heeren, dacht ik: de ideeën van den 
vooruitgang leveren toch altijd meer geestdrift op voor 
degenen dio deze verkondigen, dan do reactie van hen di« 
den vooruitgang willen weren. 

Ik heb echter iets te zeggen aan het adres van den 
Minister. 

Ik heb het vorig jaar, 22 December, het vermoeden geuit, 
dat het nu wel ettelijke jaren zou duren voordat er iets van 
deze zaak zou komen; dat de wijze waarop zij werd voorbe
reid, mij zoo omslachtig voorkwam, dat ik vreesde, dat voor 
jaren deze zaak van de agenda zou zijn afgevoerd. 

Ik gevoel mij thans verplicht te erkennen, dat ik mij 
blijkbaar in dit opzicht vergist heb. De Minister heeft zich 
beter gehouden dan wij toen van hem mochten verwachten; 
maar toch moet mij van het hart, dat do zaak er niet beter 
op geworden is. 

In de stukken namelijk wordt gezegd, dat er een leeftijds
grens kon worden gesteld van 18 a 19 jaar, met uitzondering 
van leerlingen van het gymnasium. 

Ab ik dit goed begrepen heb geloof ik niet, dat een der
gelijke conditie, zóó geformuleerd, kan worden geaccepteerd. 
Men zou zoodoende onrecht doen aan jonge arbeiders van 15 
tot 18 jaar, waaronder er zijn, die dikwijls zeer goed kunnen 
oordeeleu. Ik kan mij daarbij beroepen op hetgeen de heer 
Drucker vroeger gezegd heeft, die de leeszaal noemde de 
voortzetting van de openbare school. Ook door mij is in 
dezen geest gesproken. 

Er is echter voor de heeren nog een andere rede, waaroni 
men de jeugd niet moet uitsluiten. Menigmaal is verklaard, 
dat in Duitschland de volksontwikkeling door den leerplicht 
tot 14 jaren de volksweerbaarheid van het Duitsche volk zeer 
heeft verhoogd. 

Nu pleit ik niet voor militarisme, maar als ik mij een 
oogenblik plaats op het standpunt van hen die véél voelen 
voor een behoorlijke weerbaarheid, dan komt het mij voor, 
dat men ook uit dit oogpunt deze jonge menschen, voor zo 
in dienst treden, niet moet uitsluiten van te kunnen pro-
fiteeren van de leeszaal. 

Er is bovendien in de stukken gezegd, dat geen boeken of 
geschriften ,,zuiver van propagandistischeu aard" zouden 
mogen worden opgenomen. Ik heb daarmede op zich zelf 
vrede. Ik spreek hier niet uit partijbelang, dat bij dezo 
openbare leeszalen voor de propaganda voordeel of schade 
zou kunnen hebben. 

De heer van Vuuren riep straks met zeker pathos uit: 
de volksontwikkeling zullen wij zelf betalen. Wij willen 
zelf onze propaganda betalen; dat komt terecht! Er is neen 
belang voor onze partij om deze openbare leeszalen te krijgen. 
Wij zullen wel zorgen voor do propaganda voor onze begin
selen buiten elke leeszaal om. Dat hebben wij tot nog too 
vrij knap gedaan en dat zal ook in de toekomst gebeuren. 

Ik vrees echter dat onder deze omstandigheden van deze 
bepaling misbruik zal worden gemaakt, ten einde rood ge
kleurde geschriften, die slechts den schijn hebben van zuiver 
propagandistisch te zijn, ten onrechte te weren. 

ik wil thans iets zeggen over een aangelegenheid, dio 
vooral de vrijzinnigen betreft. Deze zijn altijd bang zich 
aan koud w-ater te branden en hebben mij nu van alle kanten 
lastig gevallen om niets te zeggen, omdat men vreesde, dat 
ik de coalitie in het harnas zou jagen! 

In het Voorloopig Verslag is de opmerking gemaakt, en 
daarvan is hier ook gebruik gemaakt door den heer van 
Vuuren, dat deze post eigenlijk is een nieuwe post en do 
Minister heeft in de stukken uitvoerig moeten aantoonon, 
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dat bier bestaat een continuïteit van Regeering niet het 
vorig Kabinet. Daarln'j beeft de Minister gevoeld hoe noodig 
bet was, zicb daaraan vast te houden. De beer vau Vuureu 
heeft van die zwakke plek gretig gebruik gemaakt en zegt: 
die continuïteit bestaat niet, er is een hiaat van eenige 
jaren. 

Hier wreekt zich te meer do slappe houding, die eenige 
jaren achtereen de liberalen bier hebben aangenomen. Wan
neer deze post mocht worden verworpen — die kans bestaat 
altijd nog —, dan zal het do schuld zijn van ben die niet 
flink pal hebben gestaan en er in hebben toegestemd, dat 
de zaak voorloopig van de agenda werd afgevoerd, waardoor 
twee jaren lang die leeszalen — figuurlijk gesproken — hon
ger geleden hebben en in zeer moeilijke omstandigheden heb
ben verkeerd. Daaraan wordt nu van den kant der Katholieken 
een zwaarwichtig argument ontleend om van deze zaak af 
te zien. 

Wanneer men dezen post op de begrooting bad gehouden, 
dan was dit debat niet noodig geweest, dan had men er niet 
aan kunnen tornen, dan was bet een besliste zaak geweest. 

Zeker, de Minister heeft toen ook zwakheid getoond, maar 
hem was het te vergeven en bij houdt zicb nu goed; maar 
van den kant der vrijzinnigen was het zeker meer dan slap 
om den vorigen keer mede te werken aan de verwerping van 
ons amendement uit vrees, waartoe geen aanleiding was, 
zich te branden aan koud w*ater. 

Over de zaak zelf zal ik zeer weinig zeggen. 
De heer van Vuuren beeft gezegd, dat eigenlijk de gemeen

ten zicb deze zaak moeten aantrekken. Er is telkenmale op 
deze snaar getokkeld, dat het Rijk aan dergelijke dingen niet 
moet doen, dat dit eigenlijk de quaestie is. Maar wij verne
men nu wel, wat dit alles beteekent! Wij hebben bet gehoord 
van den beer Brummelkamp, die dezen post niet wil, die hem 
nergens wil, ook niet in de gemeenten. Het komt ontdaan van 
allen omhaal en alle franje van den beer van Vuuren en van 
den heer Brummelkamp — trouwens de heer Brummelkamp 
heeft weinig franje gebruikt, dat strekt hem tot eer — hierop 
neer: dat de beeren bang zijn voor do volksontwikkeling. Dat 
is do zaak! 

Wij hebben bet nog voor een paar weken in bet debat over 
Justitie gehoord, dat het in bet Zuiden zoo noodig is het volk 
te ontwikkelen om de criminaliteit te verbeteren, en dat de 
beer Ruys de Beerenbrouck daarvoor zou werken. Wij zien 
nu wat er van komt! 

De eerste daad nadien is geen andere dan die ontwikkeling 
tegen te houden, door tegen den steun aan openbare leeszalen 
te stemmen. Zie hier hun liefde voor de volksontwikkeling! 
Op twee manieren is dit trouwens aangetoond. De heer van 
"Vuuren moet erkennen aan de hand van den heer Byvanck: 
het is zoo moeilijk Katholieke en Calvinistische lectuur te 
bekomen. Dat is de quaestie! Het is zoo moeilijk voor de open
bare leeszalen Katholieke en anti-revolutionnaire lectuur te 
krijgen; nafuurlijk, de heeren willen liever absoluut geen 
lectuur of alleen kerkelijk goedgekeurde en dergelijke. De 
heeren houden überhaupt niet van lectuur of van volksont
wikkeling. Zie bier de quaestie! 

De beer Brummelkainp roept mij toe: en ons onderwijs 
dan? Mijnheer de Voorzitter! Die parallel met het onderwijs 
betwist ik, zooals de heer de Visser te recht heeft gedaan. 
Dat is eenvoudig een manier om de zaken voor te stellen die 
op niets lijkt. Doch — en dit raag nu nog wel eens gezegd 
worden — de heeren hebben voor dat onderwijs ook gestreden 
uit vrees voor bet openbaar onderwijs 

Ik zal mij niet door het lawaai, van welke zijde het ook 
komt, laten weerhouden om mijn opinie te zeggen. Ik zal niet 
navolgen degenen die maar liever zwijgen en den strijd ont
wijken, uit zenuwachtige vrees om zich te bezeeren. 

Men heeft bier zonderlinge argumenten gehoord. Vooral de 
heer van Vuuren had het verbazend druk over die jongelin
gen die zonder leiding naar de leeszalen gaan; maar nu 
vraag ik: wat is daarvan de consequentie;' 

Deze, dat men alle boekwinkels moet sluiten, want zij 
kunnen overal koopen gore geschriften; men heeft ze tegen-

(Schuper c. a.) 

woordig voor 25 en 30 cent. Schunnige lectuur, die ieder 
jonge man kan koopen zonder toezicht, is misschien overal 
verkrijgbaar. De beer Brummelkamp heeft dit duidelijk 
aangetoond aan de band vau die Beriiinscho geschiedenis. 
Buiten ulle leeszalen blijkt daar, dat er 800 boekeu verboden 
lectuur door jongelieden in de vrije maatschappij werden 
gelezen. Dit is dan ook al een heel zwakke redeneering! Men 
roept: maar dan steunt het Rijk die lectuur. Maar dat is 
immers onjuist. Het Rijk steunt niet de aanschaffing van 
slechte, schunnige boeken, bet gaat juist omgekeerd te werk; 
het Rijk wil nu juist zorgen, door bet geven van subsidie, 
dat er zelfs geen zuiver propagandistische sociaal-democra-
tische lectuur in die leeszalen aanwezig is, waarvoor de 
beeren zoo bang zijn. Maar ten opzichte van eigenlijke ver
boden boeken, van slechte lectuur, spreekt het vanzelf, dat 
do leeszalen de jongelieden tegen dergelijke lectuur zullen 
behoeden. Dat weten de heeren ook wel. 

Dat zijn van die verlegenheidsargumenten, die noodig zijn 
om zicb tegenover de buitenwereld te redden. Deze geheele 
rel is op touw gezet door politieke overwegingen, want buiten 
do Kamer doen vele Katholieken en anti-revolutionnairen in 
do gemeentebesturen mede aan het subsidieeren van openbare 
leeszalen. Hier is echter de zaak opgewarmd tot een grooto 
politieke quaestie en men zal zijn overwicht wel wenschen te 
gebruiken om een dergelijke nuttige uitgave, die reeds jaren 
op de begrooting heeft gestaan, te verwerpen. 

Ik hoop, dat de Minister zich daartoe niet zal leenen. Zijn 
Excellentie heeft zich op de continuïteit beroepen. Ondanks 
een hiaat van twee jaren, dat ik betreur, bestaat die con
tinuïteit inderdaad. Ik hoop, dat de Minister dezen post zal 
handhaven en dat de Kamer zich niet zal compromitteeren 
tegenover de natie, door bet amendement van den heer van 
Vuuren c. s. aan te nemen. 

De heer Heemskerk: Dat ik mij op dit oogenblik met een 
zeer kort woord in dit debat meng beeft zijn oorzaak hierin, 
dat ik in dit opzicht eenige geschiedenis achter den rug heb 
en dus den heer de Visser eenigermatekan geruststellen ten 
opzichte van de denkwijze van die anti-revolutionnairen die 
zich wel voor gemeentesteun hebben verklaard, maar thans 
goede redenen hebben om niet met dezen Rijkssteun mede 
te gaan. 

Niet al de argumenten die zoo straks door de voorstellers 
vau het amendement zijn aangevoerd zou ik willen onder
schrijven, maar grootendeels ben ik bet daarmede toch eens. 
De groote sympathie die de heer de Visser aan de openbare 
leeszalen toedraagt deel ook ik. Ook ik zie niet op tegen het 
gevaar van kennisneming van zeer verschillende gedachten-
werelden, mits dat onder deze conditie geschiedt, dat, zoodra 
er geld mede gemoeid is dat van Staatswege wordt verstrekt, 
werkelijk waarborgen bestaan, dat de gedachten werelden 
van al de verschillende richtingen vertegenwoordigd zijn. 

Maar hier is dit het groote bezwaar, dat ik sinds den tijd, 
dat ik in Groningen met sympathie heb gestemd tegen een 
bezuinigingsarr en dement, dat ook alleen als zoodanig werd 
behandeM, om het subsidie aan de openbare leeszaal te ver
minderen, begrepen heb, dat hier wel degelijk de parallel 
met het op°nhaar onderwijs opgaat. 

En dat is dit. Bij het openbaar onderwijs heeft men de 
negatieve neutraliteit, die onaannemelijk was voor de meer
derheid van bet volk. Vandaar dat die moest verbroken 
worden; of, wpnneer dat niet kon, moest er tegenover gesteld 
worden subsidieer ing van degenen, die geen vrede hadden 
met het openbaar onderwijs. Bij deze quaestie heeft men de 
positieve neutraliteit, waarvoor ik ook ben, maar waarvan 
ik nu bemerk dat een zeer groot deel van ons volk niet wil 
weten, niet alleen onder de Roomsch-Katholieken, maar ook 
onder een deel van de anti-revolutionnairen en een deel van 
andere richting. Wanneer men uu die positieve neutraliteit 
gaat steunen met Rijk«geld, moet men er toe komen, dat men 
dientengevolge ook eedwongen zal zijn alle verschillende 
richt'ngen te sub<üdieeren. En dit willende voorkomen, 
wenscb ik in deze hoegenaamd geen steun uit de Rijkskas 
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en zoo mogelijk ook niet uit een andere openbare kas, al 
blijf ik de zaak zelf van harte sympathiek, en wensch ik dat 
door het particulier initiatief de openbare leeszalen een 
bloeiend bestaan zullen hebben. 

De heer Bos: Het lag niet in mijn bedoeling over deze 
zaak het woord te voeren na den heer de Visser te hebben 
gehoord. De wijze waarop die geachte afgevaardigdo het 
Protestantsche standpunt heeft uiteengezet, was zóó treffend, 
dat elk woord dat daaraan wordt toegevoegd, slechts een ver
zwakking kan zijn. Maar ik voer uit noodzaak het woord na 
de redevoering van den geachten afgevaardigde uit Appinge-
dam over deze zaak, welke op zich zelf heel objectief 
zonder overdrijving van een vau beide zijden moest worden 
beoordeeld. Indien men dat niet doet, kan men zeer gemakke
lijk de politiek, en wel een zeer verkeerde politiek, op een 
ongelegen oogenblik in een dergelijke zaak Drengen. Of de 
politiek die bier gevoerd wordt, ook aan de rechterzijde in 
alle opzichten den toets der critiek kan doorstaan, laat ik 
onbeoordeeld. Maar de politiek die de geachte afgevaardigde 
uit Appingedam tegen de vrijzinnige groepen heeft gevoerd, 
is m. 1. zeer bedenkelijk. 

Die geachte afgevaardigde wil ons nu in de schoenen 
schuiven, dat wij niet alleen de belangstelling in deze zaak 
zouden hebben verloren, maar dat door ons ook een zeer ver
keerde tactiek zou zijn gevolgd. Hij heeft gezegd: ik heb het 
zóó buitengewoon best ingezien door het vorige jaar een 
amendement voor te stellen. Een amendement, waarvan ieder 
van te voren had kunnen weten, dat het verworpen moest 
worden door het stelsel, dat de Minister had aangenomen. 
Dat de Minister een goed systeem heeft gevolgd is nooit 
door ons beweerd. Dat de Minister hiervoor de Commissie 
voor de Statistiek had moeten raadplegen is nooit door ons 
goedgekeurd. Maar toen de Minister eenmaal dat onderzoek 
had ingesteld en dat nog niet was afgeloopen, kon iedereen 
van te voren weten, dat elk amendement dat op dat oogenblik 
zou worden voorgesteld, onherroepelijk zou worden ver
worpen. En nu kan men wel zeggen van die zijde: wat zijn 
wij knap en wat hebben wij de zaak steeds eoed ingezien, maar 
wanneer men dat bier zegt op dit oogenblik, noem ik dat een 
afkeurenswaardige politiek tegenover de vrijzinnigen. 

De heer Schaper weet even goed als ik, dat men van vrij
zinnige zijde voortdurend zeer veel belangstelling heeft 
gekoesterd voor de openbare leeszalen en dnt men van die 
zijde heeft gedaan wat men kon om dit instituut zóó te 
maken, dat het inderdaad zou kunnen worden gesteund als 
een nationaal instituut. 

De heer Schaper: Dat hadt gij kunnen doen met het hand
haven van het tijdelijk subsidie, wat ik voorstelde. 

De heer Bos: Het is niet noodig; dat ik daarop inga. Ik 
geloof, dat in het licht van de feiten uw eigen houding vol
doende is veroordeeld. 

Ik moet er tegen opkomen, dat de heer van Vu uren voort
durend de Vereeniging voor openbare leesnalen heeft afge
schilderd als een vereeniging die monopoliseerend te werk 
zou gaan, die zooveel mogeliik alle leeszalen in ons land in 
een bepaald keurslijf zou willen dringen. Niets is minder 
waar. Deze vereeniging, die den Minister heeft geadviseerd, 
is opgericht als een technische vereeniging, om_ het biblio
theek- en leeszaalwezen in ons land ook technisch te ver
beteren, om opleiding te geven aan aanstaande bibliothe
carissen enz., onder leiding speciaal van den zeer deskun
digen dr. Greve. Toen deze vereeniging haar vleugels breeder 
ging uitslaan, en toen in de Kamer yeze^d werd, dat zij van 
te exclusief karakter was. bleek, dat de bestuursleden zelf 
niet wisten welke verschillende politieke crroepeu er in ver
tegenwoord iord waren. Zij hadden zich geheel door do vraag 
van de technische verbetering laten leiden. Toen j s onmid
dellijk cretraeht en dit is ook gelukt, omalle ricMinaren, 
zoowel de Christelijk-historische als de anti-revolutionnaire 

(Bos e. a.) 

en Katholieke, in het bestuur te vereenigen, zooals dat sedert 
dien meer en meer in alle leeszalen het geval is geweest. 

Men kan hier zoo uitermate gemakkelijk overdrijven. Men 
doet het hier nu voorkomen alsof deze inrichtingen, die men 
zal subsidieeren, eigenlijk de levensbeschouwing van de 
menschen zullen beheerschen. Laten wij nu toch eens vra
gen: wat heeft de practijk geleerd? Wij beginnen hier toch 
geen nieuwe zaak. In het buitenland zijn de leeszalen reeds 
jarenlang bekend. In Amerika vindt men ze in zeer grooten 
getalo onder een bevolking van zeer verschillende begin
selen. En wat ziet men nu bijv. in Rotterdam ? De met de 
techniek best bekende persoon, de heer van Rijn, die daar 
meer dan 25 jaar aan het hoofd van de gemeentelijke lees
zaal heeft gestaan, heeft in de algemeene vergadering van de 
vereeniging die ik zooeven noemde, een klein maar typisch 
staaltje gegeven hoe het eigenlijk gaat met het gebruik van 
zoo'n leeszaal. 

Hij zeide: ,,Ik zal nu een klein staaltje geven van het 
gebruik der inrichting. Twee dagen geleden komt 's avonds 
een costumièr bij mij binnen en vraagt: kunt u mij gauw 
helpen — ik heb het vanavond nog noodig — aan het 
costuum van Jan Haring, en zeggen wie dat is en wanneer 
hij heeft geleefd? Ik zeg: vriend ga even naar de leeszaal, 
kijken in het Biograpbiscn Woordenboek van van der Aa, dat 
daar staat ." Men toonde hem verder verschillende platen die 
op zijn onderwerp betrekking hadden. 

Zoo werd de man geholpen. 
Dat is natuurlijk niet het eenige gebruik van een leeszaal, 

maar een gebruik dat zeer veel voorkomt, ook in het buiten
land. Tal van menschen, timmerlieden, smeden, meubel
makers, kunnen geen plaatwerken van f 200, f 300 betalen, 
terwijl een openbare leeszaal dat wèl kan. Wanneer aan zoo 
iemand bii voorbeeld is opgedragen het maken van een 
meubel of iets dercrelijks, gaat hij naar de leeszaal en stelt 
zich in een oogenblik op de hoogte van modellen, stijlen, enz. 
Men doet glad verkeerd dit totaal voorbij te zien en alleen 
over de romanliteratuur te spreken. Zoo zoekt men tal van 
inlichtingen van allerlei aard in de leeszaal, omdat men zeker 
weet ze daar steeds te vinden. 

Door den heer van Vuuren is er over gesproken, dat de 
heer Druoker heeft gezegd, dat het hier geldt gelesrenheid 
tot ontwikkeling voor menschen boven de 12 jaar. Hiermee 
werd toch niet bedoeld, dat reeds kinderen van 12 jaar er 
zullen komen. Men moet den nadruk lesrgen op het nut dezer 
instellingen voor menschen op tateren leeftijd, tot het ver-
kriicren van inlichtingen op verschillend gebied. 

Ten slotte wil ik hieron wijzen, dat dergelijke openbare 
leeszalen, welke richting die ook hebben, onder welk bestuur 
men die wil stellen, van links en van rechts overal worden 
begeerd. En nu hoo^ ik inderdaad, dat de wiize waarop thans 
de zaak is voorbereid, ceen aarleiding zal zijn voor personen 
die dit middel van volksontwikkeling in het algemeen wel 
wenschen, om deze zaak, inderdaad van zoo overwegend be-
lan?, af te wijzen. 

De heer van Vuuren beeft er op gewezen, dat hier enorme 
finann'p°le pevoltren aan verbonden zijn. Tk twiifel er zeer 
aan of ü\i be'lra? wol veel brio^er dan 40- a 50 000 zal klim
men. Van finanoieele gevolgen die niet overzien kunnen 
worden is geen sprake. 

J)a lieer \n lberse: Na alles wat reed<< TfvoDd is, Münheer 
de Voorzitter, slechts enkele woorden, juist omdat er zooveel 
gezegd is. Ik geloof dat het punt waarover het hier eigenlijk 
gaat, tussehen alle pro en contra aangevoerde argumenten 
dreicrt verloren te Taan. 

Het geldt hier don strijd tuss^hen twee richtingen op het 
gebied van de volksopvoeding. De eene richting wil aan de 
personen boven 18 jaar voor hun opvoeding en verdere ontwik
keling all" lectuur, uitgezonderd de pornographi=che, onder 
de ooL'on brencen, zonder te letten op de persoonlijke eisren-
aardiffheden en ontwikkeling. Dat is een richting die ik on 
het oogenhlik "iet Wstn'id, cm me°nincr die de mijne niet 
is, maar die ik eerbiedigen kan. Daartegenover staat een 
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andere richting, een andere meening, die hiervan uitgaat, 
«lat men niet iedereen, afgezien van leeftijd en ontwikkeling, 
alles wat in verschillende richting over verschillende onder
werpen wordt geschreven, kan voorleggen. 

Ziedaar twee richtingen in do volksopvoedkunde die lijn
recht tegenover elkander, maar waarvan de aanhangers, 
dunkt mij, elkanders overtuiging kunnen eerbiedigen. Dat 
meeningsverschil nu is de diepste grond van den strijd. 

Wat is nu de grief, die ik van den aanvang af tegen dezen 
post heb ontwikkeld, tegen dezen post met de toelichting, 
zooals wij die in do Memorie van Toelichting hebben ont
vangen? Deze, dat thans de Staat zich partij stelt en zich 
verklaart vóór een van die twee richtingen, en dat alleen 
leeszalen op den grondslag van de eerstgenoemde richting 
van Staatswege geldelijken steun kunnen krijgen, terwijl dit 
voor leeszalen van do andere richting expressis verbis werd 
uitgesloten. 

De Minister heeft in de Memorie van Antwoord op bladz. 
73 getracht aan dit bezwaar eenigszins te gemoet te komen, 
maar hoezeer ik zijn goede bedoeling waardeer, meen ik toch, 
dat hij er niet in is geslaagd tusschen de twee tegenover 
elkaar staande richtingen een brug te slaan. De Minister wil 
de mogelijkheid overwegen, om ook aan de leeszalen die op 
den anderen grondslag staan, van Rijkswege een subsidie toe 
ie staan, maar hij is eerlijk genoeg geweest er aanstonds zelf 
bij te voegen, dat hij vreest, dat een dergelijk subsidie in de 
practijk tot moeilijkheden zal aanleiding geven. 

Hij schrijft: ,,De ondergeteekende kan dus niet in uitzicht 
stellen, dat hij ook voor zoodanige inrichtingen een aanne-
melijken maatstaf zal weten te vinden." 

Ik ben dit met den Minister geheel eens. De voorwaarden 
die thans aan de subsidieering der openbare leeszalen ver
bonden zijn, zijn van dien aard, dat zij onmogelijk aan de 
subsidieering van de leeszalen der door mij voorgestane rich
ting kunnen worden verbonden. 

Daar zijn ze ook niet voor bedoeld, zegt de heer Bos. Ik 
ben dat volkomen met hem eens. De Minister zou daarom 
juist in de voorwaarden datgene moeten schrappen, wat thans 
den eigenlijken grondslag der subsidieering uitmaakt. De 
Minister meent zelfs, dat de waarborgen van onpartijdigheid 
der openbare leeszalen, zooals deze door de vereeniging in 
haar advies zijn geëischt, nog moeten worden versterkt, en 
hij wil daarom alleen subsidie geven als ook de gemeente dit 
doet. De Minister zou dus bij eventueele pogingen tot sub
sidieering van de leeszalen der andere richting juist in 
flagrnnten strijd komen met den gedachtengang die de basis 
vormt van zijn tegenwoordig voorstel. 

Zelfs al zou ik dus het bezwaar, dat men inrichtingen als 
deze alleen van gemeentewege en niet van Staatswege moet 
suhsidieeren. niet deelen, dan nog zou ik aan dit subsidie 
mijn stem niet kunnen geven, omdat ik de overtuiging heb, 
dat bet voor den Minister praetisch niet mogelijk zal zijn 
voor de andere leeszalen een behoorlijke regeling te treffen, 
en voorwaarden te stellen, welke zij met behoud van hun bij
zonder karakter zouden kunnen aanvaarden, zoodat dan de 
onrechtvaardigheid zou bestaan, dat met door allen opge
bracht Stnatsgeld gesubsidieerd wordt één bepaalde richting, 
met uitsluiting van een andere, die in een Staatsgemeenschap 
als waarin wij leven, peliik recht van beslaan heeft. Dit be
zwaar is voor mijn politieke vrienden en mij onoverkomelijk. 

Do heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer da Voorzitter! Laat mij beginnen met te zeggen, 
dat ik do beslissing over dit amendement geheel en al aan de 
Kamer overlaat. Ik zal noch aan de rechterzijde, noch aan de 
linkerzijde trachten eenige pressie uit te oefenen; een ieder 
moet precies weten hoe hij over deze zaak wil stemmen en ik 
zal mij door geen enkel votum getroffen voelen. _ 

ladien deze zaak geen geschiedenis had, zou ik mij wel 
kunnen vinden in het denkbeeld, dat men de leeszalen geheel 
arm de vrije ontwikkeling van de maatschappij kan overlaten. 
Oi' dit echter tot even goede resultaten, wat betreft do volks
ontwikkeling, zou leiden, als wanneer van Rijkswege met 
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behoorlijke controle van onpartijdigheid — het omgekeerde 
dus van neutraliteit — steun wordt verleend, laat ik voor 
het oogenblik in het midden. Wanneer er nog niets gebeurd 
ware zou ik mij daarin intusschen wel kunnen vinden, maar 
wij staan hier voor een geval van continuïteit. Eenigszins 
a 1'improviste werden wij in 1907, ik mag wel zeggen, ver
rast met een voorstel tot subsidieering van leeszalen, waar
tegen ik, met den geachten afgevaardigde uit Zevenbergen, 
heb gestemd, maar die post werd toen aangenomen. Do 
begrooting van Binnenlandsche Zaken waarop deze post voor
kwam, kreeg ik ter uitvoering. Op die begrooting kwamen 
nog een paar andere posten voor, waarmede^ ik niet zeer 
ingenomen was. Een enhelen post heb ik niet uitgevoerd; hèt 
was mij wat machtig om nog een Rijkskweekschool op te 
richten, maar ik heb zeer tegen mijn zin uitgevoerd de posten 
betreffende de hoogere burgerscholen, omdat daarvoor te 
veel verwachtingen waren gewekt. Ik ben van meening, dat, 
wanneer na gemeen overleg tusschen de Kroon en de Staten-
Generaal een wetsontwerp tot stand is gekomen en er geen 
overwegende redenen zijn om daartegen in te gaan, zulk een 
beslissing dient te worden geëerbiedigd. Hier geldt het hodie 
mihi cra3 tibi. Thans kan men meenen, dat wij de wet 
kunnen voorschrijven aan de linkerzijde, maar de tijd zou 
kunnen komen, dat de linkerzijde aan ons de wet kon voor
schrijven en wanneer zij dan het beginsel van de continuïteit 
niet voldoende toepaste, zou ik de eerste zijn, als ik dan nog 
besta, om met den geachten afgevaardigde uit Zevenbergen 
daartegen mijn stem te verheffen. 

Ik wil het dus zóó maken, dat, als ik heenga, mijn nalaten
schap kan worden aanvaard. 

Ik heb een betraffing gekregen van den geachten afge
vaardigde uit Appingedam, dat het eigenlijk mijn zwakheid 
was, die een hiaat in deze had doen ontstaan. Ik ben den 
geachten afgevaardigde voor die opmerking zeer dankbaar. 
Maar is do opmerking juist? Is er in dien tijd niets gebeurd? 
Wanneer de post een paar jaor van de begrooting was ge
weest en er was niets voorgevallen, dan zou er een hiaat zijn 
geweest. 

De geachto afgevaardigde uit Zevenbergen heeft gespro
ken van weven. Dit is juist, het weven ging door, want_ voor
eerst heb ik een onderzoek naar den stand der leeszalen in ons 
land ingesteld en ten tweede begreep ik, dat de maatstaf der 
subsidieering revisie eischte. 

Zwakheid was dit allerminst. In het eerste jaar van mijn 
Ministerschap was er een Kamer met linksche meerderheid 
en ik zette toch den post niet op de begrootiug; nu is er een 
Kamer waar zoovelen van rechts tegen den post zijn, en toch 
heb ik den post op de begrooting geplaatst. De geachte afge
vaardigde uit Appingedam mag gerust deze gelegenheid uit
kiezen om mij van zwakheid te beschuldigen. Ik ben eenvou
dig mijn eigen gang gegaan. In de eerste plaats wenschte ik 
te weten hoeveel leeszalen er waren. De geachte afgevaardig
de uit Winschoten achtte dit ongelukkig, maar ik had ge
dacht, dat ik van de commissie voor de statistiek spoediger 
antwoord zou hebben gekregen. Doch de statistiek werkt 
grondig, en zco heb ik dit dikke boekie gekregen. Daaruit 
heb ik toen gezien, dat er schrikkelijk veel instellingen 
zijn, doch de meeste zijn in het geheel geen leeszaal. Toen 
is het mij een zeer welkome ontmoeting geweest, dat er zich 
een vereeniging voordeed, die niet was te beschouwen als een 
eenzijdige vereeniging. Aan die vereeniging heb ik advies 
gevraagd, en ik vond daarin zooveel goeds, dat ik meenrlo 
daarop wel te kunnen voortbouwen. Het bleek, dat er op dit 
oogenblik een zeer benerkt aantal leeszalen is, dat voor sub
sidie in aanmerking kan komen, en dat men den weg vnn 
subsidieering knu opgaan zonder te vreezen, dat het in de 
tonnen gouds zal loopen. 

Wanneer de som te hoog zou stijgen, zou ik zeg
gen: waar veel varkens zijn, wordt de spoeling dun, en 
nu moet gij ten slotte maar een zeker totaal bedrag onder 
elkander verdeelcn. Xu wordt gezegd, dat men hier partij 
beeft gekozen voor een bepaalde richting in de volksontwik
keling. Het bezwaar, dat er bij de Roomsch-Katholiekc leden 
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tegen deze zaak bestaat, zal ik straks onder de oogen zien. 
Maar van anti-revolutionnaire zijde kan men geen principieel 
bezwaar hebben. Het anti-revolutionnaire beginsel verbiedt 
het subsidieeren niet; het eischt het subsidieeren ook niet, 
het laat hieromtrent volkomen vrijheid. Dit blijkt zelfs ook 
uit de rede van den geachten afgevaardigde uit Loosduinen, 
die geëindigd is met te zeggen: dat men het maar aan de ge
meentebesturen moet overlaten. En ook de heer de Wilde, 
wethouder van den Haag, heeft het verleenen van subsidie 
aan een leeszaal principieel verdedigd. Nu deel ik in geen 
enkel opzicht het gevoelen van den geachten afgevaardigde 
uit Appingedam, die meent, dat zij die- tegen leeszalen zijn, 
dit zijn, omdat zij niet willen de volksontwikkeling. De ge
achte afgevaardigde houde het mij ten goede, maar het komt 
mij voor, dat hij door een dergelijke uiting blijkt geeft van 
veel grooter eenzijdigheid, dan de eenzijdigheid is die hij in 
zijn tegenstanders bestrijdt. 

Wie zich stelt op een geloofsstandpunt, is overtuigd, dat 
de ware ontwikkeling van een mensch en van een volk niet 
anders dan op het standpunt van liet geloof gezond kan plaats 
hebben. Dit is natuurlijk een overtuiging die niet aangenaam 
is voor degenen die op een ander standpunt staan, maar het 
is niettemin hun overtuiging. Die richting weuscht, dat het 
volk in hetgeen waarvan het kennis neemt, in zijn ontwikke
ling van dien geest doortrokken zij ; dat het daarbij de ge
gevens hebbe die het noodig heeft, maar die gegevens dan 
ook naar de juiste methode verwerke. In dit opzicht staan 
de Christelijk-Historischen, de auti-revolutionnairen en de 
Roonisch-Katholieken met elkander op hetzelfde standpunt, 
niet omdat men de volksontwikkeling niet wil, maar omdat 
men gelooft, dat dit de beste wijze van volksontwikkeling is. 

Moet men nu den eisch stellen, dat bij de lectuur dan ook 
alleen datgene gelezen worde wat aan den eisch voldoet, dat 
het in de juiste richting gaat? Och, Mijnheer de Voorzit
ter, er is wel iets voor te zeggen, maar het kan eenvoudig 
niet. Daarvoor gelijkt de geheele wereld veel te veel op een 
openbare leeszaal dan dat het mogelijk zou zijn zich in een 
leeszaal op te sluiten om alleen de dingen te Iezeu van zijn 
eigen richting. Ieder mensch komt alle dagen in aanraking 
met zoovele geestesstroomingen die van de zijne afwijken, 
dat hij moet leeren op de rechte wijze den weg daarin te vin
den en dan is het ook voor hem, die op gelcovig standpunt 
staat goed, om kennis te nemen van eenige dingen van de 
tegenpartij. Hij kan die dan des te beter in zijn gemoed 
weerleggen. Vraagt men nu of het niet wenschelijk is, dat 
men daarbij eenige leiding heeft, dan beantwoord ik die 
vraag van tien geachten afgevaardigde uit Zevenbergen be
vestigend; maar men kan het onmogelijke niet vergen. Een 
openbare leeszaal is nu eenmaal /reen universiteit. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans de vergelijking van den 
geachten afgevaardigde uit Zevenbergen van de openbare 
leeszaal met een universiteit. Omnis comparatio claudicat! 
Wanneer die geachte afgevaardigde herinnert aan eenige 
woorden door mij gesproken bij de behandeling van het wets
voorstel van den Minister Kuyper omtrent de Vrije Univer
siteit, dan blijf ik die woorden geheel voor mijn rekening 
nemen. Wat door mijn ouden vriend, den heer van der Vlugt, 
toenmaals gezegd is over de studenten aan de Vrije Universi
teit, wekte mijn diepe ergernis op en als ik er nog aan denk, 
kan ik er nog verontwaardigd over worden. 

Men roept mij toe, dat ik niet haatdragend moet zijn. 
Haatdragend ben ik niet, maar er zijn van die dingen die 

mijn bloed aan het koken brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Tusschen een openbare leeszaal 

en een openbare universiteit is een groot verschil. Een open
bare universiteit is volstrekt niet zóó ingericht, dat daar 
steeds professoren van alle richtingen zijn. Indien de 
onpartijdigheid aan de openbare leeszalen niet beter wordt 
betracht dan aan de universiteit, krijgen zij van mij geen 
subsidie. Do openbare universiteiten zijn veel te eenzijdig. 
Het eerste verschil tusschen de vrije en de openbare univer
siteit is, dat aan de Vrije Universiteit de jongelui worden 
attent gemaakt op dingen waarvan hun aan de openbare uni-
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versiteit geen begrip wordt bijgebracht. Do openbare univer
siteit vergeet daarentegen de zydo van het leven die buiten 
haar sfeer valt. Maar het doel van de Vrjje Universiteit reikt 
verder. Do Universitas scientiarum eischt, dat men zich 
rekenschap geeft van de eenheid die in alle wetenschap 
schuilt. De Vrrje Universiteit is de proef op do eenheid die 
in de wetenschap schuilt, van het geloovig gereformeerd 
standpunt uitgewerkt. Dit is een moeilijke taak, maar dit is 
het doel van de Vrye Universiteit en in dien geest moeten 
do studenten wetenschappelijk gevormd worden. 

Als men aan de openbare universiteit voor de verschillende 
vakken een liberaal, een socialistisch, een Calvinistisch, een 
Hervormd en een Roomsch-Kathohek professor benoemt, 
vormt dat nog geen systeem, maar dat maakt, dat men het 
eene vak zus en het andere zóó doceert. Dat is voor de alge-
meene vorming van den student, zal hem een wetenschappe
lijke eenheid worden bijgebracht, niet voldoende. 

Dat openbare leeszalen aldus wetenschappelijk zouden vor
menvan ik niet gelooven.Een openbare leeszaal moet slechts 
dienen om aan degenen die daar komen, te bieden onderricht, 
dat den gezichtskring verruimt en stemt tot nadenken over 
ernstige dingen. Niet zuivere propaganda, want dat leert 
meer kibbelen dan denken en bevordert zelden onpartijdig 
oordeelen. 

Do hoofdzaken zijn niet de bladen; boeken zijn rustiger 
geschreven dan dagbladen en stemmen meer tot rustig na
denken. 

Romanliteratuur moet in de openbare leeszaal, wier be
stemming is te onderrichten, slechts zijn een accessoir van 
geringen omvang, zal de openbare leeszaal haar subsidie 
waard zijn. 

Nu kan men zich tegen die leeszalen op verschillende wijze 
verzetten. Wanneer men bezwaar heeft tegen een zaal. waar 
hoeken zijn van verschillende richting en .vaar ieder die kan 
grijpen, dan kan men zeggen: het is beter dat die leeszalen 
er niet komen, ik doe er niet aan mede. Indien het geheele 
deel van ons volk, dat aan het Christelijk geloof vasthoudt, 
dit zegt, zal natuurlijk de leeszaal aan anderen worden over
gelaten en maken de anderen — ik zal natuurlijk geen al
omvattend woord gebruiken, want dit zou gevoeligheid kun
nen opwekken — de leeszaal, zooals zij willen. 

Wanneer wij met ons allen die houding aannemen, zou 
daarvan dit het gevolg wezen. 

Nu is de vraag: is dit verstandig? Ik meen. dat er dik
wijls gevallen kimuen zijn, dat het voor een Christen moeilijk 
is om da vraag te beantwoorden: zal ik meedoen of 
niet? maar dat, wanneer men het systeem aanneemt 
van zich zooveel mogelijk uit alles terug te trek
ken, men gevaar loopt niet alleen te vervallen in 
het geloof aan te prroote voortreffelijkheid van eigen denk
beelden, maar ten slotte dikwijls zijn roeping te missen om 
daar op te treden, waar men optreden kan. Daarom is het 
beter, dat degenen, die tot de richtingen behooren der rech
terzijde, zich met deze zaken ook bemoeien. 

Vandaar vindt men in de vereeniging voor de openbare 
leeszalen ook een anti-revolutionnair, een Christelijk-histo
rische en eeu Roomsch-Katholiek en openbaart zich het ver
schijnsel, dat de Christelijk-historischen en de anti-revo-
lutionnairon in groot getal, voor zooverre men hier van groot 
getal kan spreken, kunnen meedoen aan die vereeniging. 

Ik heb reeds in Amsterdam op een volksbibliotheek hooren 
aandringen door een Roomsch-Katholiek raadslid. 

Heeft nu deze zaak iets te maken met de openbare schcol ? 
Niets, behalve dat hier eens een amendement in den Haag-

schen gemeenteraad van Katholieke zijde is ingediend, 
waarin de neutraliteit werd voorgeschreven in den geest van 
do neutrale openbare school. 

Daar werd voorgesteld, dat op de openbare leeszaal geen 
boek mocht komen in strijd met eenigen godsdienst. Dit was 
inderdaad de neutraliteit van de openbare school. De geachte 
voorsteller had dit niet zoo bedoeld en doordacht, maar dan 
zou er op die leeszaal gaen boek mogen zijn in strijd met den 
heidenschen godsdienst van het oude Rome, in strijd met het 
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(Minister Heemskerk.) 
Boedisme, het Mahoinedanisine, enz., menig Christelijk 
werk zou er niet mogen worden aangetroffen. 

Hiermee roer ik het bezwaar aan tegen de neutraliteit van 
«Ie openbare school en in de oppositie, die aanvankelijk tegen 
dit voorstel gevoerd is, is de principieele fout geweest het 
verwijt, dat ik hier de neutraliteit voorstond, die ik in de 
openbare school afkeurde. 

Dio oppositie is nu uit. Men heeft nu ingezien, dat ik juist 
het omgekeerde wil en juist die neutraliteit van de openbare 
school uit de leeszaal wil houden en dit subsidie is juist 
het middel, dat deze soort van neutraliteit in de leeszaal 
nooit kan konien.# 

Indien de vrijzinnige richting gewenscht had did neutra
liteit in de leeszaal te brengen, zou door dit voorstel die 
poging verijdeld worden. 

Wanneer men eens nagaat de lijst van boeken, die zich in 
de leeszalen bevinden, dan treft men er aan boeken van zeer 
gezaghebbende Calvinistische en Roomsch-Katholieke schrij
vers. Dat schijnt te zijn een waarborg, dat die werken onder 
het volk zullen gebracht worden, terwijl dit anders wellicht 
niet het geval zou zijn. Dan zeg ik met een beroep op het 
uoord van de Schrift: het geloof is uit het gehoor, maar het 
gehoor is uit de prediking: indien ge die dingen niet ter 
kennis van het volk brengt, zullen de menschep er ook geen 
kennis van krijgen, maar als zij er eenmaal in zijn dan zullen 
zij, zooals ook de heer de Visser opmerkte, hun werk doen. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Rotterdam IV, met 
wien ik bij uitstek goed in der minne kan debatteeren, dat 
deze zaak niettemin te vergelijken is met de openbare school, 
,omdat als men eenmaal zulk scort leeszalen zal gaan subsi
dieeren, men er ook toe gebracht zal moeten worden leeszalen 
van andere richtingen te subsidieeren. 

Ik moet van gevoelen met dien geachten afgevaardigde 
verschillen. 

Het eerste verschil tusschen dit en de neutrale school is, 
dat nu men eenmaal heeft de neutrale school van Rijkswege 
gesteund, liet ook noodzakelijk is de bijzondere school te sub
sidieeren. Waarom? Omdat ieder gelegenheid moet hebben 
zijn kinderen op te voeden in de richting waarin hij wenscht, 
'en daarin mag niet de cene burger boven den anderen gepri
vilegieerd worden. 

De leeszalen behoeven echter niet gesubsidieerd te worden. 
Men Jcan zo subsidieeren, maar dat is betrekkelijk een vrije 
zaak. Bovendien, hier staat de quaciiie niet zoo, dat richtin
gen uitgesloten zijn. De openbare leeszalen zooals zij hier 
zijn gedacht, kunnen eigenlijk alle richtingen bevredigen, be
halve degenen die meenen, dat d9 goede Lcekcn niet ver
schaft mogen worden daar waar ook gelegenheid is verkeerde 
boeken to lezen. Ik geloof, dat ik het zoo misschien kan uit
drukken. 

Nu komt de zaak dan alleen zoo te staan_ dat bij het sub
sidieeren der openbare leeszalen volstrekt niet noodig is alle 
soorten van leeszalen te subsidieeren, maar dat de Regeering 
ver genoeg gegaan is wanneer zij op zoodanige wijze sub
sidieert, dat geen richting zich verongelijkt kan gevoelen. 

Dit is dan ooit de reden dat ik een brug, die nog niet af is, 
in de Memorie van Antwoord geslagen heb. 

Indien ik wezenlijk moet aannemen dat men van Roomsch-
Katholicke zijde overwegende bezwaren heeft dat de 
goede boeken ter lezing worden gesteld daar waar ook ver
keerde boeken zijn en dat men zegt: indien ge ons ook steun 
wilt geven evenals aan alle anderen, dan moeten wij daarvoor 
leeszalen hebben, waartegen dat bezwaar niet bestaat, dan 
zou ik zeggen: mat het oog op dat bezwaar kan ik dan een 
nader onderzoek beginnen naar de wijze waarop dergelijke 

ligingen dan kunnen worden gesubsidieerd. Maar daar
uit vloeit volstrekt niet voort, dat ook propagandistische TV-
eenigingen in het algemeen moeten gesteund worden. De 
andere richtingen zijn tevreden met de openbare leeszalen 
zooals ik ze heb gedefinieerd en kunnen zich dus nooit op 
deze overweging beroepen. Men zal het dus zoo moeten aan
nemen. 

(Minister Heemskerk C. a.) 

De heer Schaper: Dat wordt dan zuivere propaganda van 
den kant der Roomsch-Katholieken. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Ik hoor daar van socialistische zijde eenige stemmen tegen 
mijn zienswijze. Ik wist wel, dat de heeren zich hiertegen 
zouden kunnen verzetten, maar daarom zeg ik het expres: ik 
vind, dat het niet op onzen weg ligt socialistisch propagan
distische leeszalen te subsidieeren. Volstrekt niet, want men 
heeft ook van socialistische zijde altijd te kennen gegeven, 
dat men tevreden was, in het belang van de volksontwikke
ling, met de openbare leeszalen. 

De quaestie is dus alleen of de wijze van subsidieeren zoo 
is, dat een deel van het volk iets krijgt, waar het niet mee 
tevreden kan zijn, krachtens zijn beginselen. Indien men een 
stap verder gaat, kan het zijn om dat deel van het volk geen 
onrecht aan te doen, en dat dient men op het oogenblik te 
aanvaarden. Verder ga ik niet. 

En wanneer men nu vraagt of het subsidieeren van die 
openbare leeszalen de menschen zou bederven, zooals de ge
achte afgevaardigde uit Loosduinen in zijn schoone rede 
zeide, met aanhaling van het woord: „Wie zal vuur in zijn 
boezem dragen, dat hij zich niet brande?" — daaromtrent 
moet ik eerlijk dit zeggen, dat in die leeszalen natuurlijk 
onzedelijke, onbehoorlijke lectuur zal moeten uitgesloten zijn. 
Maar helaas is het al gemakkelijk genoeg voor de jeugd om 
slechte boeken te lezen te krijgen; daarvoor zullen de lees
zalen werkelijk niet de gelegenheid of aanleiding zijn. Indien 
dit evenwel een argument moest wezen, zou het dat ook zijn 
tegen het subsidieeren door de gemeenteraden. 

Ik wil nog even dit zeggen: dat ik overigens de leeszalen 
volstrekt niet beschouw als in de eerste plaats bestemd voor 
de jeugd. Zij zijn eenvoudig een gelegenheid voor menschen 
die eens rustig een oogenblikje willen zitten lezen. Maar dit 
wil ik wel zeggen, dat, wanneer er iemand is, die thuis niet 
gemakkelijk ergens kan gaan zitten en dus nog al veel uit
gaat, het dan in den regel beter is, dat hij naar een leeszaal 
gaat, dan dat hij zich op een andere plaats bevindt. 

De zaak komt dus mijns inziens hierop neer, dat men twee 
standpunten kan innemen. Men kan het standpunt kiezen, 
dat men leeszalen met de verkeerde neutraliteit van de open
bare school subsidieert, en men kan ook wenschen, dat de 
Staat zich geheel en al onthoudt. Wil men geen van beide, 
dan zal men een stelsel als het voorgestelde dienen te aan
vaarden, dat waarborgen biedt tegen de neutraliteit van de 
openbare school, dat de neutraliteit van de openbare school 
in deze aangelegenheid uitsluit. Daarnevens kan dan wel
licht gelegenheid worden gevonden om richtingen te eerbie
digen, wier beginsel haar verbiedt met zoodanige leeszalen 
genoegen te nemen, op andere wijze te gemoet te komen. Maar 
daaromtrent moet natuurlijk een nader onderzoek worden 
ingesteld. 

De Voorzitter: Eenige leden die het woord reeds gevraagd 
hadden, hebben daarvan afgezien. Ik hoop dat de andere 
heeren die in eerste instantie aan de beraadslaging hebben 
deelgenomen, datzelfde zullen willen doen. 

Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, haar oordeel 
over het amendement mede te deelen. 

De heer de Visser, voorzitter van de Commissie van Rap
porteurs: Mijnheer de Voorzitter! Vier leden der Commissie 
van Rapporteurs verklaren zich tegen en één lid verklaart 
zich vóór het amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer van Vuuren c. s. wordt in 
stemming gebracht en met 48 tegen 41 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Bos, Roodhuyzen, Snoeck 
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Henkemans, de Geer, Ketelaar, Dolk, Scliiinmelpenninck, 
ter Laan, van Lennep, de Savornin Lohman, Jansen (den 
Haag), Eland, de Jongh, Patijn, Teenstra, Jannink, da 
Beaufort, Boe3siDgh, van Doorn, Helsdingen, Schaper, 
Drucker, van Wassenaer van Catwijck, Smidt, Marcbant, de 
Meester, Treub, de Kanter, Duys, Smeenge, Vliegen, van 
Hamel, de Visser, Goeman Borgesius, Troelstra, Hugenholtz, 
de Klerk, Hubrecht, Rink, Lieftinck, Ankerman, Thomson, 
van Karnebeek, Tydeman, Ferf, Limburg, van der Molen 
en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren: Passtoors, Oosterbaan, de 
Wijkerslooth de Weerdensteyn, Duymaer van Twist, Janssen, 
van Wijnbergen, Heemskerk, Fleskens, Kooien, van Nispen 
tot Sevenaer (Nijmegen), van Vlijmen, Beckers, Nolens, 
Arts, Bolsius, van Best, Elhorst, de Vlugt, van de Velde, 
Tan der Borch van Verwolde, Loeff, van der Voort van 
Zijp, Blum, Fruytier, de Monté verLoren, van Hoogstraten, 
van den Berch van Heemstede, van Asch van Wijck, 
Duynstee, van Veen, van Vliet, Aalberse, Brummelkamp, 
de Ram, van Wichen, Kuyper, van Vuuren, Ruys de Bee-
renbrouck, van Nispen tot Sevenaer (Rheden), van Sasse 
van Ysselt en Middelberg. 

Onderart. 218 wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

De onderartt. 219 tot en met 222 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

De Voorzit ter : Ik stel voor de onderartt. 223 en 224 ge
zamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over onderart. 223, luidende: 
,,Jaarwedden en verdere belooningen der hoogleeraren, 

ambtenaren en bedienden bij 's Rijks Academie van beel
dende kunsten, f25 550," 

en over onderart. 224, luidende: 
„Kosten van huur, onderhoud, herstelling, huishoudelijke 

uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen, bureel, reis- en 
verblijfkosten, hulpmiddelen, ameublement, aankoopen en 
verdere uitgaven voor de Academie, f18 000." 

De heer van Hamel : Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij 
leed, dat ik op dit late uur de Kamer nog moet bezighouden, 
maar het groote belang dat gemoeid is met de zaak van de 
Rijksacademie voor beeldende kunsten, waarover ik spreken 
wil, belet mij van het woord af te zien. Ik zal niet lang spre
ken, maar moet zeer nadrukkelijk dit belang onder de aan
dacht brengen van Minister en Kamer. Het is ongelukkig, 
dat deze post aan het einde van de begrooting staat, en daar
door onder zoo ongelukkige omstandigheden aan de orde 
komt, maar de academie mag de dupe daarvan niet zijn. 

Na deze inleiding stel ik voorop, dat ik behoor tot degenen, 
die, zooals het in het Voorloopig Verslag geschreven staat, 
zeer teleurgesteld zijn door de houding van den Minister, 
waar hij dit vraagstuk ook niet een stap nader tot zijn oplos
sing brengt; maar ik sou zoo gaarne ook behooren tot hen 
diebopen, dai zij van deze plaats kunnen gaan in het vertrou
wen, dat zij voor het laatst teleurgesteld zijn geworden. 

Mijnheer de President! Er flikkert hier van tijd tot tijd 
een debat op over den vrijen wil, en dat zal, naar ik ver
moed nog wel eens meer gebeuren. Met herinnering daaraan 
zou ik er dan wel op willen wijzen, dat dezo Minister van 
Binnenlandsche Zaken tegenover dit vraagstuk wel een heel 
treffende illustratie biedt van wat men verstaat onder deter
minisme. De Minister wordt in deze naar twee kanten ge
trokken, naar den eenrn kant door zijn liefde voor de kunst, 
die hem in de Memorie van Antwoord doet verklaren, dat 

(van Ha ui cl.) 

het hem hoogst aangenaam zal zijn als hij te eeniger tijd 
een voorstel zal kunnen doen; maar naar den anderen kant 
wordt hij getrokken door zijn liefde voor 's lands financiën, 
en zoo komt de Minister niet van zijn plaats, en is hij rijk 
in woorden, maar in daden arm. 

De Minister moet nu gesterkt worden in zijn neiging ten 
goede en wat de financiën betreft, zal zijn bezorgdheid eeni-
germate moeten worden getemperd. De Minister zegt nu, 
dat hij betreurt dat wy teleurgesteld zjjn, maar het moet 
zoover komen, dat Zijn Excellentie onze teleursteling niet 
meer kan aanzien; hij is nu er van overtuigd, dat verbete
ring noodig is, maar die overtuiging moet hem worden tot 
een obsessie, waaraan hij niet meer ontkomen kan dan door 
de verbetering aan te brengen. 

Men vergete niet, het geldt hier het eenige Rijksinstituut 
voor hooger kunstonderwijs in ons land en de verwaarloozing 
daarvan reflecteerde zich onlangs zeer eigenaardig in een 
feit, dat ik om zijn merkwaardigheid in herinnering bren
gen wil. 

Voor de Brusselsche tentoonstelling is uitgegeven officieel 
door de groep „Onderwüs en Opvoeding", een boek over het 
onderwijs in Nederland. "Welnu, daarin wordt met geen 
woord melding gemaakt van het kunstonderwijs in Neder
land; wordt de academie voor beeldende kunsten eenvou
dig genegeerd. Zoo iets is ook wel het onvermijdelijk gevolg 
van het feit, dat de academie allesbehalve een troetelkind 
van de Begeering is. ; 

Bjj den Minister berusten twee stukken: een ontwerp-pro-
gram tot reorganisatie van de academie, en een correspon
dentie met de gemeente Amsterdam over bet gebouw, d. i. 
dus in hoofdzaak over de financieele quaestie. Die laatste 
correspondentie is reeds bijna twee jaar oud en de Minister 
zal nu wel spoedig — ik hoop zeer spoedig — een beslissing 
moeten nemen oyer het een en het ander. 

De reorganisatie wordt voorgedragen door den sympathie
ken directeur, door de hoogleeraren en door de commissie 
van toezicht. Aan die hoogleeraren mag wel eens de aan
dacht worden gegeven, aan die bescheiden mannen, die er 
al erkentelijk voor zijn, dat na 17 jaar hun traktement van 
f3000 met f 500 verhoogd wordt, terwijl precies hetzelfde 
leervak aan de Technische Hoogeschool met f6000 wordt 
gehonoreerd. 

Maar dan verdienen zij ook wel om hun bescheidenheid té 
worden geëerd, in dien zin, dat het instituut, dat hun zoo 
i'.'T harte gaat de aandacht van de Regeering trekke en haar 
zorg erlange. En de commissie van toezicht heeft in haar 
verslag nadrukkelijk neergeschreven, dat de toestand op 
bet gebied van het kunstonderwijs hier te lande iets anarchis
tisch krijgt. 

Bij de reorganisatie zal de bouwkunst de haar toekomende 
plaats onder de beeldende kunsten moeten^innemen. De 
bouwkunst is niet genoemd in de wet van 1870 als een spe
ciaal vak waarin onderwijs zal worden gegeven, maar er 
wordt in diewet toch wel gezegd.dat er zal worden geleeraard 
„de leer van het schoon, in het bijzonder met betrekking 
tot de bouwkunst", een stelsel, dat in de toelichting van den 
Minister Fock uitvoerig is uitgewerkt. Van allerlei kanten 
is er nu op aangedrongen, dat de bouwkunst aan de academie 
de haar toekomende plaats krijge, de bouwkunst, misschien 
de allereerste van de beeldende kunsten, in elk geval do 
kunst die het allereerst tot het geheele volk spreekt. Beel
den en schilderijen worden verzameld in musea en kerken, 
maar de kerken en de musea en paleizen en de mooie stads
kwartieren staan aanstonds in het volle licht. De noodzake
lijkheid, om het hooger onderwijs in de bouwkunst uit to 
breiden, is betoogd door Architectura et Amicitia reeds in 
1899 en door Arti et Amicitia nog dezer dagen in een adres. 
De architecten te Amsterdam, leden van het eerstgenoemd 
genootschap, hebben zich een paar jaren geleden vereenigd 
om te trachten in een avondcursus in de lokalen van de 
academie z?lf in de behoefte van hooger onderw.js in de 
homvl unst. zij het fragmentarisch, eenigjrmate te voorzien. 
De Regcering subsidieert ook dien cursus met f 3300, maar 
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(van Hamel e. a.) 
verlangt over die subsidieering ook van Amsterdam f3300 
en f lu'50 van de provincie Noordholland. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, de hoogere bouwkunst, de 
leer van het schoon in betrekking tot do bouwkunst, behoort 
aan de academie van beeldende kunsten zelf. 

Ik zou over dit punt veel meer willen zeggen, maar ik 
■mag de Kamer niet langer vermoeien. Daarom herinner ik 
aan den tweeden misstand, aan het gebouw, aan de noodza
kelijkheid der uitbreiding, de wenschelijkheid van nieuw
bouw. Van dat gebouw heeft de heer van Vuuren het vorige 
jaar zoo juist gezegd en aangewezen dat het wanstaltig, dat 
bet een misbaksel is. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil daar 
nu niet op ingaan, het gebouw voor de Academie zelf is in
derdaad een absolute ironie van de bouwkunst. En erger 
nog, het is tegenwoordig ondoelmatig en bekrompen. 

Deze twee zaken, de reorganisatie en een ruimer, beter 
gebouw, hangen absoluut samen, en zoo staan wij voor de 
iinancieele quaestie der kosten. 

Ik wil graag gelooven, dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken liever dan mij, hier een Rockefeller voor zich zag, 
voor dit gebouw eenige millioenen aanbiedend, of een 
-Tacobsen, den Deenschen bierbrouwer, die aan de stad 
Kopenhagen een glyptotheek heeft geschonken van wonder
bare schoonheid. Maar waar een dergelijke liberaliteit hier 
te lande niet aangeboden wordt, is alleen de Minister in 
staat iets in den trant der Rockefellers te doen. Op bescheiden 
schaal. Het behoeft geen prachtgebouw te worden; ook een 
gebouw met matige kostenberekening gezet, kan een artistiek 
gebouw zijn. Met overleg zal de zaak wel te effectueeren zijn 
en daarbij vervolge de Minister het overleg met Amsterdam. 
Maar hij vrago ook van Amsterdam niet te veel. Er zullen 
er wel zijn die de legende gelooven, dat Amsterdam zoo ge
makkelijk aan het bezit van de academie gekomen is. en voor 
het gebouw immers een huur van f 2000 betaald krijgt. Dat 
ia schijn. Amsterdam heeft duizenden en nogmaals duizen
den betaald. De huurprijs van f 2000 was noodig om eeniger-
mate te gemoet te komen aan wat Amsterdam al voor deze 
Rijkszaak uitgegeven had. Toen de academie gevestigd werd 
heeft Amsterdam aangeboden jaarlijks f 5000 als annuïteit 
voor het kapitaal waarop de bouw geraamd was, f 80 000; 
maar Amsterdam besloot al spoedig liever niet de f 80 000 
te geven, waarbij nog kwam f 12 000 voor den grond. Die 
f 80 000 zijn gestegen eerst tot f 140 000, later tot meer dan 
f 180 000, waarbij nog de grondprijs; terwijl tegenover de 
uitgave van ± f 200 000 dan in 1874 is gekomen de f 2000 
huur. Amsterdam heeft dus al heel wat opgeofferd; trouwens 
de Minister, die wethouder van financiën aldaar geweest is, 
zal dat weten. Amsterdam zal ook nu gaarne te gemoet komen, 
maar men zij tegenover de hoofdstad billijk en fatsoenlijk. 

Ik hoop, dat de Minister, wanneer de woelige begrootings-
dagen voorbij zijn, en hij rustig kan overwegen, het besluit 
zol nemen om aan deze zaak een oplossing te geven vóór de 
volgende begrooting. 

De Minister behoeft niet - - ik zeide het reeds — een 
grootseh gebouw te laten oprichten; een eenvoudig gebouw 
is voldoende en kan toch een mooi gebouw zijn. De gelden 
kunnen immers over verschillende jaren worden verdeeld; 
een jaar langer schaadt niet, als maar een begin gemaakt 
wordt, als het uitzicht maar wordt geopend. Men late dit 
belang nu eens voorgaan gedurende enkelo jaren; en late 
in dien tijd iets anders rusten. 

De kunst is een der hoogste levensuitingen van een volk. 
De kunstenaar zelf werkt voor eeuwen; maar ook hij die do 
kunsten beschermt en verzorgt, verricht een werk voor een 
toekomst van eeuwen. 

Mijnheer de Voorzitter! Al is dan ook het oogenblik daar
toe niet gelukkig, op dit late uur en bij deze gejaagdheid, 
ik heb toch niet willen nalaten den Minister met den meesten 
ernst op het hart te drukken, om nu spoedig te zoeken naar 
een weg om deze zaak in het belang der kunst tot een bevre
digende oplossing te brengen. 

(van Vuuren e. a.) 

De heer van Vuuren: Mijnheer de Voorzitter! Het vorige 
jaar had ik het voorrecht het belang, dat in den heer van 
Hamel een zoo welsprekend verdediger heeft gevonden, te 
bepleiten. Ik zal op dit uur en bij de stemming dei" Kamer 
de argumenten, die ik toen voor een reorganisatie en voor 
den bouw van een nieuwe academie van beeldende kunsten 
aanvoerde, niet herhalen. Ik kan dit te eer nalaten, omdat 
de Minister de noodzakelijkheid van verbetering niet be
twist. Hij niet en zijn voorgangers niet. In alle Regee-
ringsstukken is sinds jaren erkend, dat het bestaande gebouw 
aan vernieuwing absoluut behoefte heeft. 

In het laatste verslag der betrokken commissie wordt zelfs 
gezegd, dat, als niet spoedig wordt ingegrepen, de bestaande 
anarchie nog zal toenemen. 

De Minister beroept zich tegenover dit alles op den finan-
cieelen toestand, maar waar de Minister nog kans ziet, zoo-
als wij straks zagen, nieuwe posten en nieuwe verplichtingen 
op de begrooting te plaatsen, mag zij zich zeker niet onttrek
ken a a n bestaande verplichtingen. Ik steun dan ook gaarne 
het pleidooi van den geachten afgevaardigde uit Amster
dam VI, en hoop, dat de Minister eindelijk eens deze zaak 
uit het stadium van overweging naar dat van uitvoering zal 
overbrengen. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij hartelijk leed, dat de 
geachte afgevaardigde uit Amsterdam IV, als ik goed ver
stond, zeide, dat hij deze zaal niet wenschte te verlaten, voor
dat hij de zekerheid had gekregen, dat met den bouw van 
het nieuwe gebouw zou worden aangevangen. 

Ik zou niet gaarne den geachten afgevaardigde noodzaken 
een overmatig langen tijd in deze zaal te vertoeven, maar ik 
kan hem die zekerheid niet geven. Ik moet dit ook dit jaar 
op den op mij uitgeoefenden drang antwoorden. Het moge 
inderdaad wenschelïjk zijn voor sommige belangen uitgaven 
te doen, bij het opmaken van de begrooting heb ik noodge-
drongen tai van op zich zelf zeer wenschelijke posten moeten 
schrappen. En toch heeft bij de algemeene beschouwingen de 
Minister van Financiën de heftigste aanvallen moeten ver
duren, dat hij zijn collega's nog niet genoeg in toom had ge
houden. 

Nu moeten de geachte afgevaardigden het mij niet kwalijk 
nemen, dat onder zulk omstandigheden, hoe beminnelijk en 
aangenaam de wijze ook is, waarop de geachte afgevaardigden 
zich uitdrukken, een dergelijke aandrang op mij in het geheel 
geen indruk maakt, omdat het in het algemeen voor een 
Kamerlid gemakkelijk is zoodanigen drang uit te oefenen. 
Het is niet anders dan een van de vele eenheden van de 
groote som van niet gerealiseerde wenschen. Bij de beraad
slaging over het lager onderwijs hebben wij hedenmorgen 
ook heel wat van die eenheden hooren noemen. 

Ik mag op het oogenblik geen toezegging doen, dat zou in 
strijd zijn met mijn plicht. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam heeft echter 
een onjuistheid gezegd, die ik nog even onder de oogen wil 
zien. Hij zeide, dat het onderwijs in de bouwkunst behoorde 
tot het onderwijs aan de academie. Dat is zoo niet. Volgens 
art. 2 van de wet wordt aan de academie onderwijs gege
ven in: 

a. het teekenen naar het menschenbeeld (antiek en levend 
model); 

o. de beeldhouwkunst; 
c. de schilderkunst; 
d. de graveerkunst; 
c. de wetenschap van het schoon (aesthetica), vooral in 

betrekking tot de genoemde kunsten en de bouwkunst. 
In de bouwkunst zelf wordt dus geen onderwijs gegeven. 
Voor het oogenblik moet ik zeggen, dat aan den wensch 

om een nieuw gebouw te stichten niet voldaan kan worden, 
tenzij er zich een ander middel daartoe voordoet. De geachte 
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afgevaardigde zeide, dat do Minister de rol van Rockefeller 
dan maar moest spelen. Ik zou wcnsehen zulk een beurs te 
bezitten, maar ik geloof, zonder een ander in den zak te kijken, 
niet dat de beurs van den eenen of anderen Staat zoo goed 
voorzien is als die van een man die per saldo vele millioenen 
bezit. 

De heer van Hamel: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ook 
zelf gezegd dat de wet van 1870 alleen spreekt van de leer van 
het schoon in ,,de betrekking tot de bouwkunst". Ik heb niet 
beweerd, dat die wet voorschrijft dat ook in bouwkunst als 
een zelfstandige kunst onderwijs moet worden gegeven. Ik 
heb alleen opgemerkt, dat de architectuur tot de beeldende 
kunsten behoort; dat is eenvoudig zoo en dat kan geen 
Minister anders maken. En wat nu betreft de groote vraag 
waarop het aankomt, de financieele. De Minister kan geen 
toezegging doen. Er is geen geld. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
herhaal het, ik wensch niets anders, dan dat de Minister 
besluite, in het komend jaar, om deze zaak eens aan te vatten 
en iets anders te laten rusten. Dat de Minister veel plannen 
moet laten rusten, dat spreekt vanzelf; maar hij behoeft niet 
altijd dezelfde plannen te laten liggen. Ook de academie van 
beeldende kunsten kan wel eens aan de beurt komen. Zij wacht 
al zoo lang. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 223 en 224 worden achtereenvolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De onderartt. 225 tot en met 233 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

Beraadslaging over de VlIIs te Afdeeling (Pensioenen, toe
lagen, gratificatiën, wachtgelden enz.,) in het algemeen. 

De heer tor Laan : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb twee 
vragen te richten tot den Minister, waaromtrent geen opmer
kingen zijn gemaakt in het Voorloopig Verslag. Ik zal dus 
tevreden zijn als Zijn Excellentie die vragen in overweging 
zal nemen. Bij gelegenheid zullen wij dan wel vernemen, 
wat er van komen kan. 

Do eerste vraag is deze, of liet eindelijk geen tijd wordt 
dat wij terugkomen op het besluit van 1905, en toch nog 
wat gaan doen voor de weduwen en weezen — laatstgenoem
den zullen er waarschijnlijk wel niet veel meer zijn — van 
die ondei-wijzers, die gestorven zijn cf ontslag hebben ge
nomen vóór de Pensioenwet van 1905, met andere woorden: 
ik verdedig hier op dit oogenblik het adres bij de Kamer 
ingekomen van do heeren ten Tijo c. s., namens vele lot-
genooten, waarbij wordt aangedrongen om hun alsnog op te 
nemen in de Pensioenwet van 1905. Ik heb datzelfde hier 
indertijd ook vroeger verdedigd, maar wensch er nog eens 
op terug te komen. Ik heb altijd hun uitsluiting een groot© 
onbillijkheid gevonden. Nu geven de onderteekenaars van 
het adres nog een argument te meer: zij zouden namelijk niet 
hun ontslag hebben ingediend, wanneer zij hadden kunnen 
weten, dat er over eenigen tijd een wet zou komen. Dat laat 
zich hooien en daarmee is nooit rekening gehouden. Daarom 
vraag ik, of deze Minister, in overleg met zijn ambtgenoot 
van Financiën, dien wij het genoegen hebben ook in ons 
midden te zien, nog eens wil overwegen, of hieraan wat is 
te doen. 

De tweede vraag is deze, of beide Ministers willen nagaan, 
of het mogelijk is dat degenen die vroeger onderwijzer waren, 
maar nu in een ander ambt het Rijk dienen en daardoor 
gekomen zijn buiten pensioen voor zich zelf en voor hun 
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weduwen en weezen, alsnog in het pensioenfonds kunnen 
worden opgenomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 234 tot en met 242 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

AHT. 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Do artt. 2 en 3, zoomedo de beweegreden, worden achter
eenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 

Het icetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

II. Wijzigiug vau de net van 22 Mei 1905 (Staatsblad 
n°. 141) (35). 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

III. Begroeting der Algemecnc Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1911 (139). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer ter Laan : Verleden jaar is in deze Kamer een 
debat gevoerd over de Landsdrukkerij, welk debat heeft geleid 
tot do instelling van een commissie. Uit den aard der zaak 
zal ik, die de eer heb van deze commissie deel uit te maken, 
nu niet spreken over eenige zaak die mij door dat lidmaat
schap bekend is, of in die commissie nog moet worden 
behandeld, zoodat wat ik te zeggen heb, nu zeer kort kan zijn. 

Toch wil ik even het woord voeren, omdat de Memorie van 
Antwoord aanleiding geeft tot misverstand op meer dan één 
plaats. Nu ik dit weet, is het ook mijn plicht, dit misverstand 
aanstonds weg te nemen. Er staat in den aanhef van de 
Memorie van Antwoord: 

„Inderdaad kan niet worden ontkend, dat de becijfering 
van het saldo, welke do Memorie van Toelichting pleegt te 
bevatten, geen volledige voorstelling geeft van den finan-
cieelen toestand der Landsdrukkerij. Immers slechts de uit
gaven welke ten laste van de begrooting dier inrichting 
geschieden, komen daarbij in aanmerking. Wanneer, gelijk 
in de laatste jaren is geschied, belangrijke bedragen ten 
laste van een andere begrooting, maar ten bate van de Lands
drukkerij worden verwerkt, blijven deze buiten beschouwing." 

Dat is op zich zelf niet onjuist, maar het is onvolledig en 
daardoor geeft het toch een onjuiste voorstelling. Het is zeker 
waar, dat groote bedragen ten bate van de Landsdrukkerij 
zijn uitgetrokken op andere begrootingen, nl. de gelden voor 
het nieuwe gebouw, die voorkomen op hoofdstuk IX. Dat is 
een uitgave voor eens. 

Maar het is evenzeer juist en dat staat hier niet in, dat er 
ten laste van de Landsdrukkerij doorloopend uitgaven wor
den gedaan, die op dezo begrooting niet belmoren voor ie 
komen. De schijn is dus veel ongunstiger dan de werkelijk
heid. Ik heb bijv. het oog op de gratis-leverantie, dio do 
Landsdrukkerij aan de Kamer en aan de Departementen doet 
van alle Kamerstukken, verder van de Staatscourant, van 
de Handelingen, van het Kort Verslag. Dit moet in de vol
gende begrooting duidelijk uitkomen, want de inrichting 
van de begrooting is een van de oorzaken geweest, dat men 
van de Landsdrukkerij een geheel verkeerden indruk heeft 
bekomen.. 
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Wetsontwerpen nos. 139, 163, 165, 75, 18*, 175, 156, 173, 135, 155, 133, 183, 147. 

(ter Laan e. a.) 
. . .In het Voorloopig Verslag is gevraagd, hoeveel de afzon
derlijke kosten van de Staatscourant zijn. De Minister ant
woordt daarop: „Hoeveel van het totaal der uitgaven ten 
laste van do Staatscourant moet worden gebracht, is, zonder 
zeer ingewikkelde berekening, niet uit te maken." 

Indien het woord Staatscourant wordt genomen in de let
terlijke beteekenis, zal dit juist zijn; maar die uitdrukking 
moest natuurlijk worden opgenomen in den technischen zin, 
die daaromtrent bij de Landsdrukkerij en aan 's Ministers 
eigen Departement bestaat, d. w. z. de Staatscourant met 
alle bijlagen, zooals die geleverd worden aan de Kamerleden. 
Aangezien daarvoor tot voor enkele jaren een afzonderlijke 
afdeeh'ng naast do Landsdrukkerij bestond, met een afzon
derlijk beheer en dit beheer nog afzonderlijk gehouden 
wordt, had het den Minister niet de minste moeite behoeven 
te kosten, de juiste opgaven te krijgen. 

De indruk zou daardoor veel zuiverder zijn geweest. Ik 
hoop dat een volgend jaar de begrooting vollediger zal zijn 
ingericht en vooral een nauwkeuriger beeld zal geven. 

Nu nog een woord over de ventilatie-inrichting, waarvan 
in de Memorie van Antwoord gezegd wordt, dat zij in het 
algemeen uitstekend werkt. Ja , Mijnheer de Voorzitter, als 
s;ij werkt, maar de grief is juist, dat zij veeltijds niet werkt, 
omdat zij stuk is. Het zou in het belang van het personeel 
zijn, als de ventilatie doorloopend in orde was. 

Ik bespreek uok hierbij alleen de dingen die mij ook buiten 
de commissie bekend zijn geworden. Over die ventilatie is 
reed3 herhaaldelijk geklaagd door de werklieden, die ook 
daardoor toch niet op hun gemak zijn in die mooie, nieuwe 
lokalen, waar geen vensters zijn in de wanden_ en waar vaak 
de ventilatie niet werkte. Ik geloof, dat in dit opzicht ver
betering kan worden aangebracht, waartoe ik de medewer
king van den Minister inroep, opdat het zoo spoedig mogelijk 
gebeure. 

Mijnheer de Voorzitter! Verleden jaar ben ik opgekomen 
voor een betere loonregeling, waarbij ik aandrong op een 
betaling van f 18 per week, in te voeren op 1 Januari 1910. Dit 
heeft niet zoo mogen zijn en ik heb ook geen hoop, dat het 
zal geschieden met 1 Januari 1911. Toch houd ik mijn aan
drang vol, omdat ik overtuigd ben, dat dit loon voor goede 
vaklui, die met ijver hun arbeid verrichten, zeker niet te 
hoog is. 

In verband met de prijzen van woning en levensmiddelen 
in 's Gravenhage weet ik, dat een loon van f 18 voor een man 
met een middelmatig gezin noodig is voor de gewone be
hoeften. Ik wil met het oog op de klok, die een zeer laat uur 
aanwijst, over deze zaak niet uitweiden, want ik win het er 
bij dezen Minister toch niet mee; maar ik ben in staat, met 
Je bewijzen mijn bewering te staven en zal dat bij gunstige 
gelegenheid doen. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer do Voorzitter! De geachte afgevaardigde zal geen 
gedachtenwisseling over deze aangelegenheid verlangen. Ik 
beloof, dat ik de indeeling der begrooting aan de hand van 
het door hem pesprokene nog eens in overweging zal nemen. 

Waar ik zelf tegen een ventilatie, die te veel werkt, be
zwaar heb, spreekt het vanzelf, dat een ventilatie, waaraan 
iets ontbreekt, zal worden nagezien. 

De algemeene beraadslaging wordt gesloten. 

De artt. 1 tot en met 5, alsmede de beweegreden, worden 
achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
btcmming aangenomen. 

Tiet -wetsontwerp wordt zcmder hoofdelijke stemming aan-
: omen. 

IV. Verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van het 
vcrbrceden van de Nachtegaalstraat te Utrecht (163), 

V. Verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van stoepen, noodig voor het aanleggen van een verhoogd 
trottoir in de Visscherstraat te Groningen (165). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

VI. Verhooging en wijziging van hoofdstuk V der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 (75). 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer do Voorzitter! Ik moet bij dit wetsontwerp art. I I 
terugnemen en art. III wordt nu art. I I . In dat laatste 
artikel wordt het bedrag van f 36 500, f 26 500, omdat de 
bouw van een psychiatrische cliniek naar 1911 is overge
bracht. 

De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver
zoeken haar oordeel over de door den Minister aangebrachte 
wijziging mede te deelen? , 

De heer Ketelaar, lid van de Commissie van Rapporteurs: 
De Commissie heeft tegen die wijziging geen bezwaar. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

VII. Verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor het verplaatsen van mark
ten naar het Paardenveld en naar het Vreeburg te Utrecht' 
(184); 

VIII. Wijziging en verbooging van hoofdstuk V 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 (175); 

der 

IX. Wijziging van het IXde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1909 (156); 

X. Aanvulling en verhooging van het IXde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 (173); 

XI. Verhooging en aanvulling van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1911 (135); 

XII. Wijziging en aanvulling van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909 (155); 

XIII. Aanvulling van artikel 21 der „Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890" en van artikel 92 der „Onge
vallenwet 1901" (133); 

XIV. Goedkeuring van het verdrag tot regeling van 
het verkeer van gedistilleerd over de Duitsch-Nederland-
sche grens (183); 

XV. Beschikbaarstelling van gelden, wegens nader 
door het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen 
voor den dienst van 1910 (147); 
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XVI. Nadere wijziging van het VITIste hoofdstuk der 
StaaUncjrrootins voor het dienstjaar 1909 (149); 

XVII. Verhooging van het Vlllste hoofdstuk der 
Staatsucgrooting voor het dienstjaar 1910 (169); 

XVIII. Vaststelling van hoofdstuk VII A (Natio
nale Schuld) der Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 
1911 (2). 

Dezo wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten. 

V E B B E T E B I N G E N . 

In de rede van den heer Tulina, Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel: 

bladz. 586, kol. 2, reg. 26 v. b. en volgende, staat: Hoo 
het met do andere concessies. Ik moet daarmedo wezenlijk 
niet verder gaan, dan ik ten niet; lees: Hoe het met do 
andere concessies zal gaan, nl. met die voor do Maasvelden, 
weet ik nog niet; 

aldaar, reg. 13 v. b., staat: vereder; lees: verder; 

bladz. 589, kol. 2, reg. 17 v. b., staat: niets; lees: niet; 

aldaar, kol. l_j reg. 18 v. b. , staat: kolen; lees: kosten. 




