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42ste VERGADERING. 

2. Vaststelling v u do Staatabegrootiag TOOT 1910. 

(Oosteibnnii.) 

verminderd on ook hot relatieve verzuim is door de werking 
v;m de Leerplichtwet belangrijk afgenomen. 

Wanneer ik dit erken, dan is dat niet een terugkomen op 
i'on standpunt, dat dezerzijds in <le Kamer en daar buiten. 
vroeger is ingenomen. Ons verzet legen de Leerplichtwet èn 
in de Kamer èn daar buiten i.s altijd geweest een principieel 
veraet. Welnu, principieel staan wij nog precies op hetzelf'do 
standpunt. Maar wij nebben nooit ontkend, dat de practieohe 
werking van de Leerplichtwet zou zijn, dat het schoolverzuim 
zou verminderen. En nu wil ik in dit verband er niet op 
aandringen, dat de Leerplichtwet zoo spoedig mogelijk zal 
worden herzien. Er is verleden jaar in do Kamer gesproken 
over een proeve viin wijziging van de Leerplichtwet, die door 
de arrondissementsschoolopzieners i.s gemaakt. Ik heb zelt' de 
behandeling van die proeve medegemaakt, maar ook zelfs 
wanneer die proeve in een wetsvoorstel kan worden be
lichaamd zal men zien, dat ook daaraan nog talrijke gebreken 
zijn. Het is een uiterst moeilijke zaak de Leerplichtwet tech
nisch zóó te wijzigen, dat inderdaad de vrijheid niet te zeer 
aan banden wordt gelegd en dat anderzijds het schoolverzuim 
ernstig wordt bestreden. Ik geloof haast niet, dat er één 
terrein van wetgeving is met zooveel voetangels en klemmen 
als dit. Alleen meen ik mij er toe te moeten beperken, dat de 
heer Minister van Binnenlandsche Zaken nog eens overleg 
pleegt met zijn ambtgenoot van Justitie ten aanzien van hei; 
spoediger afkomen van de vonnissen. Het kan zijn dat de 
schoolopziener bij voorbeeld in Juni een proces-verbaal bij 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie inzendt, en dat 
het December wordt voordat hij er iets van hoort. Vier of vijf 
maanden kan dan zulk oen kind blijven verzuimen en is daar
tegen niets te doen. En dan zegt men vooral in streken waar 
kinderen van 11 a 12 jaar wat mee kunnen verdienen: die 
boete van 50 cent, f 1 of f 2 is zoo gering, dat mijn jongen 
in dien tijd veel meer kan verdienen en dus stoor ik mij niet 
aan de Leerplichtwet. 

Het geldt hier dus geen quaestie van wetgeving, maar van 
uitvoering. Ik wensch mij ten opzichte van de Leerplichtwet 
ook met het oog op den tijd hiertoe te bepalen. 

Gelijk ik zeide wensch ik ook nog een enkel woord te spre
ken naar aanleiding van hetgeen hier den 26sten November 
1909 door den heer Vliegen is aangeroerd. Deze heeft toen 
een versje voorgelezen, luidende: 

Al ben ik klein, 
Toch ben ik rein, 

Ik waseh mijn hoofd en handjes, 
Mijn mondje en mijn tandjes, 
Zooveel als ik maar kan, 
Daar krijgt men roode wangen van. 

Door den heer Vliegen is daarbij aangehaald een uiting 
van een anti-revolutionnaire courant, het Friesch Dagblad, 
waarin daaraan werden vastgeknoopt allerlei beschouwingen 
over de erfzonde, enz. 

De Voorzitter: Ik moet den gcachten afgevaardigde toch 
uitnoodigen hierop niet terug te komen. U noopt jiierdoor 
den heer Vliegen weer tot antwoorden. Laat men zich toch 
houden bij de behandeling van het aan de orde zijnde 
onderwerp. 

De heer Oosterbaan: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even 
aangeven, dat de heer Vliegen onjuist heeft geciteerd. Het 
versje luidt: 

Al ben ik klein, 
Toch ben ik rein, 

Mij drukken nog geen zorgen; 
Ik leer met lust, 
Ik slaap gerust, 

Tot mij weer wekt de morgen. 
Nu is in Het Volk gezegd, dat ieder die het daar niet mede 

eens is, tot het huichelachtige deel van de natie behoort 
Dat is de antithese, die door de heeren telkens gemaakt 

— 21 DECEMBER 1909. 

(beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk V.) 

wordt. Welnu, op gevaar af daartoe gerekend te worden, wil 
ik er toch op wijzen, dat dit versje geheel iets anders ie dan 
wat door den heer Vliegen is voorgelezen. Wanneer iets der
gelijks in de Kamer wordt geciteerd, mag ik den eisch stelleu 
dat juist wordt geciteerd, precies zooals het in het boekje 
staat dat de heer ter Laan op het oogenblik van mij ter inzage 
heeft. In dit versje is geen sprake van lichamelijke reinheid, 
maar daarin wordt de echo gehoord van het oude systeem van 
opvoeding, dat nl. liet kind kwam in geestelijke reinheid èn 

i in de wereld èn in de school. 
Mijnheer do Voorzitter! Gelijk ik zeide, wensch ik den 

Ministor een nader onderzoek te vragen naar aanleiding van 
een feit dat dezer dagen plaats had. 

Op bladz. 74 van de Memorie van Antwoord staat: 
,,Ook de ondergeteekende is van gevoelen, dat de openbare 

■obool eerbied voor de bestaande Staatsinstellingen behoort 
aan te kweeken." 

En op bladz. 75: 
„Het komt den ondergeteekende voor, dat het vanzelf 

I spreekt, dat het schooltoezicht en de gemeentebesturen hier 
zoo noodig en voor zooveel het binnen hun bevoegdheid valt, 
hebben op te treden." 

Dat is iets dat ik volkomen onderschrijf. Het sluit zich ook 
; aan bij hetgeen de heer Bos verleden jaar op 4 December 

zeide: 
,,Ik wensch, wanneer sommige onderwijzers, die bij het 

openbaar onderwijs werkzaam zijn, daargelaten of zij 
sociaal-democraten zijn of niet, zich uitingen veroorloven die 
het openbaar onderwijs kunnen benadeelen, die onderwijzers 
opmerkzaam te maken op hun plicht ." 

De vraag is slechts, tot welke consequenties dat zou moeten 
voeren. In den Haagschen raad zijn in November van dit 
jaar interessante beschouwingen gehouden over de houding 
van de openbare onderwijzers tijdens de Julianafeesten. De 
raad heeft toen met 33 'tegen 3 stemmen aangenomen de 
volgende motie van den heer Lisman en den heer Treub, ons 
geacht medelid: . 

„De raad, van oordeel dat het zingen van nationale liede
ren niet kan beschouwd worden als schending der neutraliteit 
op een openbare school, van oordeel dat integendeel tot do 
Christelijke en maatschappelijke deugden, waartoe volgens 
art. 35 der wet op het lager onderwijs de kinderen moeten 
worden opgeleid, zeker behoort eerbied voor het gezag en dus 
ook eerbied voor het hoofd van den Staat; 

spreekt de wenschelijkheid uit, dat op de openbare scholen 
in deze gemeente, bij voorkomende gelegenheden, die eerbied 
zal worden aangekweekt." 

Het is slechts de vraag, niet of men hier in den Haag — 
ik beoordeel niet in hoeverre de gemeenteraad daarmede was 
op het goede pad — bij motie en elders op andere wijze uit
spreekt wat gedaan moet worden, maar dat men aantoont 
hoc men behoort op te treden en wat er behoort te worden 
gedaan. 

Telkens wordt van sociaal-democratische zijde gezegd: maar 
gii moet feiten noemen. 

Welnu, in dat verband wensch ik de aandacht van den 
Minister te vestigen op een advertentie, voorkomende in het 
Twentich Zondagsblad van Zondag 11 Juli 1909, tweede 
blad, luidende: 

„Oproep! 
Alle auti-Koninprsgezinden die wenschen mede te werken 

tot het orsraniseeren van een kinderfeest, worden opgeroepen 
ter vergadering op a.s. Donderdag 15 Jul i , 's avonds 8 uur, 
in het Volksgebouw „De Blauwe Vaan". Zie voor nadere 
bijzonderheden ingezonden stuk in dit blad en andere 
bladen." . _ . 

Die advertentie, waarbij alle anti-Konmgsgezinden wer
den opgeroepen tot het organiseeren van een kinderfeest, 
werd in dat blad als volgt toegelicht: 

„Aan alle anti-Knningsgezinden te Almelo. 
Miinhrcr de Redacteur! 

„Mogen we een weinig plaatsruimte voor het volgende? 
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42ste VERGADERING. — 21 DECEMBER 1909. 

2. Vaststelling van de Stantsbegrooüng voor 1910. (Beraadslaging over do artikelen van hoofdstuk V.) 

(Oosterbuau.) 

,,Telken jaro wordt hier aan de kinderen 'n schoolfeest 
aangeboden. En ieder jaar gebeurt dit weer op ^1 Augustus 
ter eere van den geboortedag onzer Koningin. 

,,Het is op het oogenblik niet onze bedoeling uiteen te zct-
ten waarom wij onze kinderen met leedo oogen zien deel
nemen aan zoo'n feest. Genoeg zij het te zeggen, dat wij, 
die in beginsel lijnrecht tegenover 'n instelling als het 
Koningschap staan, veel liever onze kinderen thuis zouden 
houden, dan ze deel te laten nemen aan 'n feest, waar vol
gens onze bescheiden meening het jongo kindergemoed 
volgepropt wordt met allerlei leugens. Toch gevoelen wij de 
groote moeilijkheid onze kinderen de deelname te ontzeggen. 
Onze kleinen beseffen natuurlijk niet waarom wij ze gaarne 
van dat feest afhouden. Ze meenen, dat we hen 'n groot 
onrecht aandoen. Hierin nu zouden wij gaarne verandering 
zien gebracht. 

„Eenige anti-Koningsgeziuden hebben het plan opgevat 
hier 'n kinderfeest te organsieeren voor die kinderen, welke 
wo geen deel willen laten nemen aan het Koninginnekinder-
feest. Ze noodigt allen die met dit doel sympathiseeren uit, 
om a.s. Donderdag 's avonds 8 uur, in ,,De Blauwe Vaan" 
to komen. (Men zie de advertentie in dit blad.) Ons feest 
zal geen kleur of richting vertegenwoordigen." 

Mijnheer do Voorzitter! Dit is ook een eigenaardige be
wering, men doet een oproep voor een anti-Koningsgezind 
kinderfeest en zegt, dat het geen kleur of richting zal ver
tegenwoordigen. 

„Wc wekken daarom allen op, onverschillig van welke 
richting gij zijt, of ge gehuwd zijt ja dan neen, kinderen 
hebt ja dan neen, komt allen Donderdag in ,,De Blauwe 
Vaan", dan kunnen we daar verder bespreken hoe en op 
welke wijze wc het best ons plan ten uitvoer kunnen brengen. 

Eenige Anti-Koningsgezinden." 
Er was derhalve, daarop wil ik de aandacht vestigen, op 

11 Jul i 1909 aangekondigd en per advertentie èn per inge
zonden artikel, dat er zou worden gehouden een anti-
Koningsgezind kinderfeest. Nu moest daarvoor natuurlijk 
worden gecollecteerd. Men heeft gecollecteerd in Almelo en 
in Ambt-Almelo. Volgens art. 61 van de algemeene politie
verordening van de gemeente Almelo moet voor het collec
teeren verlof door burgemeester en wethouders worden ge
geven. Art. 61 luidt nl. als volgt: 

„Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent collec
teeren voor instellingen van weldadigheid, is het houden van 
collecten of andere inzamelingen van gelden, bij wege van 
inschrijving of op eenige andere wijze, aan de huizen, zonder 
vergunning van burgemeester en wethouders verboden." 

Mijnheer de Voorzitter! Het kan natuurlijk zijn, dat aan 
den burgemeester van Almelo de advertentie ontgaan is, die 
ik hier heb voorgelezen, maar toen die heeren bij hem kwa
men om vergunning te vragen tot het houden van een col
lecte, zou het m. i. op zijn weg gelegen hebben, om een 
onderzoek in to stellen naar de bestemming van die collecte. 
De burgemeester was zelf voorzitter van het comité voor de 
Oranje-feesten. Derhalve is zijn optreden niet toe te schrij
ven aan eenige politieke richting of iets van dien aard, men 
kan dien burgemeester alleen met eenig recht vragen of de 
noodige voorzichtigheid betracht is en waarom hij niet onder
zocht heefi waarvoor de collecte moest dienen. 

Voor de gemeente Ambt-Almelo ontbreekt een dergelijk 
artikel als ik uit de politieverordening van Almelo voorlas. 
Daar is dus geen sprake van onvoorzichtigheid in dit opzicht. 

Er is gecollecteerd en er is feest gehouden. Nu citeer ik 
weer uit het Tivcntsch Zondagsblad van Zondag 12 September 
1909: 

,.Zaterdag 4 September was er 'n kinderfeest georgani
seerd (en nu is dit het eigenaardige, Mijnheer de Voorzitter!) 
mor die hinderen, welke peen deel hadden genomen aan het 
31 Augustus gehouden schoolfeest. 

,,Ongeveer 11 uur kwamen alle kinderen — ongeveer 200 — 
op de markt samen, waarna ze in zeven groote wagens 'n 
rijtoertje ondernamen door Stad- en Aiiibt-Almelo." 

Wij krijgen daarvan een verslag en de kindereu werden 

(OosU-rbiinu e. a.) 
onder leiding van een tiental onderwijzers en onderwijzeres-
een, wier namen mij gedeeltelijk zijn medegedeeld, spelende 
en etende beziggehouden tot omstreeks half 7. 

Hier zien wij dus, dat er georganiseerd wordt een anti-
Kouinginnefeest met dit bepaald uitgesproken karakter, 
waaraan een zoo groot getal kinderen onder leiding van een 
tiental onderwijzers en onderwijzeressen der lagere school 
deelnemen. Ik wil dit niet (|ualificeeren; een vermelding 
van dit feit is voldoende. Ik geloof, dat het elke maat to 
buiten gaat, dat een tiental onderwijzers en onderwijzeressen 
met een tweehonderdtal schoolkinderen manifesteeren_ tegen 
wat het grootste deel van de natie heilig en dierbaar is. Dit 
is heel wat anders dan wanneer deze onderwijzers en onder
wijzeressen deelnemen aan een sociaal-democratische mee
ting. Hier was het een ambtelijk optreden en een direct ge
brek aan eerbied tegenover het hoofd van den Staat. 

Ik neem aan, dat deze onderwijzers en, onderwijzeressen 
niet allen precies hebben geweten wat zij deden. Ik zou 
daarom den heer Minister willen vragen, of hij bereid is een 
onderzoek hiernaar in te stellen — ik ontleen deze feiten 
niet aan een anti-revolutionnair blaadje, maar aan een libe
raal blad, het Twentsch Zondagsblad — en mede te deelen, 
of hij meent, dat iets dergelijks in ons land kan worden ver
gund. Welke verschillen er ook in Nederland tusschen rechts 
en links bestaan, allen zullen wij, de sociaal-democraten 
uitgezonderd, het er over eens zijn, dat Oranjeliefde en 
vaderlandsliefde, al dekken die twee woorden elkaar niet 
volkomen, vooral in de laatste eeuw woorden zijn geworden 
van synonieme beteekenis. 

De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb bij deze 
begrooting veel en zeer belangrijke zaken ter sprake te bren
gen, doch ik zal mijn uiterste best doen om rekening te 
houden met den tijd en met uw wensch om de begrooting be
hoorlijk af te werken. 

Ik herinner mij den tijd, toen wij liet genoegen hadden, 
dat de heer Heemskerk, thans Minister van Binnenlandsche 
Zaken, op onze banken zat als afgevaardigde van Sliedrecht 
en liij bij een debat over het lager onderwijs tot den toen-
maligen Minister Kuyper zeide: hoe hooger gij mikt, des te 
beter zult gij uw doel treffen. 

Wanneer ik het beleid van dezen Minister kenschetsen 
moest, zou ik zeggen: het eenige wat hij als Minister van 
onderwijs doet, is in practijk brengen den raad dien hij toen 
aan Minister Kuyper gaf, want het eenige wat toegezegd 
wordt, wat overwogen wordt althans, zijn plannen tot ver
vroegde uitbetaling van de subsidiën voor het bijzonder 
onderwijs en plannen tot betere subsidieering van school^ 
bouw voor bijzondere scholen. Daarover dus in de eerste 
plaats een enkel woord. 

Het is eigenaardig, dat de wet-Kuyper nog geen vier jaren 
in werking is en dat alweer hetzelfde onderwerp aan de orde 
van den dag is. Ik zou in verband, vooal met die voorge
nomen subsidieering van den schoolbouw, den Minister wil
len vragen of de splitsing van ons lager onderwijs nu nog 
niet ver genoeg is gevorderd. Wanneer deze plannen door
gaan, zal eerst recht elke richting, ook in een plaats waar 
zij weinig aanhangers heeft, ook waar zij slechts weinig 
afwijkt van een andere richting, haar eigen schoolgebouw 
stichten. Ieder die ook eens zitting wil hebben in een bij
zonder schoolbestuur, zal nu de gelegenheid krijgen om sub
sidie te vragen voor schoolbouw; ieder die als ouder moeite 
heeft gehad met dezen of genen onderwijzer of met het hoofd 
der school, zal gelegenheid hebben om een school op eigen 
hand op te richten. Een onderwijzer die zelf hoofd eener 
school wenaeht te worden, behoeft niet meer af te wach
ten totdat hij benoemd wordt; neen, hij richt een schoolver-
eeniging op en het geld uit de schatkist zal voor het school
gebouw gereed liggen, als de plannen van dezen Minister 
doorgaan. 

Op die wijze zal men komen op den weg tot de splitsing 
van ons lager onderwijs tot het uiterste. Hoever wij reeds 
op dien weg zijn gevorderd, blijkt uit de Schoolverslagen. 
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'i. Vaststelling van de Staattbegrooting voor loiü. (Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk V.) 

(Ier haan.) 

den, op die school géseten zijn. En ilat keurt de beer van der 
.Molen niet a l . 

Ik (hink den lieer van dei- .Molen voor die erkenning. De 
practük lieeft reeds verder uitgemaakt) dat liet zoo is; maar 
niet altijd wordt bel gesegd. 

De lieei V.lII der .'Molen: Ik beb niets erkend. 

De lieer lei ' l.ilit 11 : Dan zal de lieer van der Molen zijn 
meening duidelijker dienen te maken, want ik heb hem goed 
verstaan. 
. De lieer van dei' MoleBi Dat zal ik doen. 

De lieer le i ' l a a n : Stel u voor, Mijnheer de Voorzitter, dat 
zoo iels gebeurde op een openbare school! Het kan niet ge-
beuren, bet is een onmogelijkheid, maar stel u slechts voor, 
dat er 1 100(11) van gebeurde ; dat een onderwijzer slechts 
één regel, j a . één woord leerde, tegen een s taa tkundige of 
economische par t i j , waarvan de r ich t ing hem niet aangenaam 
Mas; wal zou men dan hier van de geachte rechterzijde s taan 
Ie tieren ! Wij hebben zoo dikwijls een aanval gehad op open
bare onderwijzers, dat ik het leggen mag. De spreker, die mij 
vooraf g ing kon er ook nu weder niet afblijven. 

Maar hel geval, zooeven door den heer Üosterbaan ge
noemd, heel t mei de openbare school niets te maken. De ui t -
noodiging, om samen te komen op een ant i -Koningsgezind 
feest, g ing bui ten de school, en ik denk ook bui ten de onder
wijzers o m : het was een par t icul iere n i tnoodiging van een 
aan ta l burgers , en het verwondert mi j , dat mensehen, die 
bier zoo spreken over de vri jheid voor zich zelf, onmiddell i jk 
bereid zijn om dwingelandij uit te oefenen over anderen. 

De heer Oostei 'batl l l : Tien onderwijzers en onderwijzeres
sen van de openbare school hebben aan dat an t i -Koniugs-
gesind feest deel genomen. 

De lieer f ei' L a n n : De oproeping g ing u i t van bu rge r s ; 
daar hebben zij niet mee te maken. E n liet kinderfeest was 
volstrekt niet . . an t i -Koningsgez ind" , maar zonder eenige 
k leur of r i ch t ing , gelijk de heer Oosterbaan zelf heeft voor- I 
gelezen. De onderwijzers der openbare school van onze r ich
t i ng houden de leerlingen niet met zoo iets: bezig, niet m i 
en niet buiten de schold. De heer Üosterbaan schijnt niet te 
begrj jpen, poli t iek dri jver als hij is, da t er ook mensehen 
zijn, die hun kinderen willen afhouden van een feest met 
een bepaalde kleur. Aan het h ie r bedoelde feest hebben t ien 
onderwijsere eu onderwijzeressen in bun vrijen t i jd , op eigen 
kotten, geheel vr i jwil l ig deelgenomen. He t «iaat den heer 
Oosterbaan als volksvertegenwoordiger niets aan , wat die 
openbare onderwijzers in hun vrijen tijd willen doen. Zij 
hebben echter niet gemanifesteerd tegen he t Koningschap , 
m a a r zij hebhen de kinderen vergast op een feest zonder 
polit ieke beteekenis, op een kinderfeest zonder meer. H e t 
zou nog iets zijn wanneer in zoo'n geval een gemeentebestuur 
zeide: ik geef subsidie aan Oranjefeesten, maar ik wil gelijk 
opdoen, en geef ook subsidie aan den andere feesten; die kin
dereu moeten evengoed hun feestje hebben ; wij zijn gemeente
bes tuur voor al len. Zoo iets moest de heer Oosterbaan hier 
beplei ten. Maar dit v r aag t men niet eens. Men wil eenvoudig 
de kinderen ont t rekken aan poli t ieke part ij feesten, waaraan 
men geen deel kan hebben, en ik geloof, dat de ouders en ook 
de onderwijzers daartoe het grootste recht hebben. De heer 
Oosterbaan heeft in ieder geval niets tegen eenige openbare 
school bewezen. 

Ik kom op de Maastrichtse he bijzondere scholen te rug . H e t 
zingen van dat schandal ige lied wordt toegegeven. Al het 
overige wordt echter door den Minis ter ontkend: het volgen 
van colporteurs door de onderwijzers met de leerl ingen, eu 
het straffen van de k inderen , omdat liun ouders deelnemen 
aan socialisme en coöperatie. 

Di t wordt evenwel ten sterkste volgehouden, ook na dn 
Memorie van Antwoord, door den berichtgever, die daarom

trent stukken heeft geplaatst in Het Volk. Deze blijft er bi j , 
dat op de bijzondere school aan de kinderen gevraagd is ,,of 
zij van de rooien of van de blauwen z i jn" , da t tot. do kin
deren die hadden -verklaard dat ze het brood van de rooien 
a ten, werd gezegd, dat ze zeer slechte ouders hadden . 

Ik vraag den Minis ter : is het niet waar , da t in een dier 
scholen als teekenvoorbeeld is gegeven een vet varken, waarbij 
geschreven s tond: dot is fan Vont, en dat de kinderen di t 
hebben moeten nateekenen f Ik heb zulk een exemplaar ge
zien. De Minister ontkent deze zaak op gezag van den school
opziener, die hoogstwaarschijnlijk zijn in l icht ingen heeft 
ingewonnen bij de broeders ■elf. De getuigen, die mij bericht 
hebben gezonden, zijn bereid hun getuigenis voor den Minis
ter vol te houden. Een onderzoek in deze zeer ernst ige zaak 
is zeer noodig en is dus mogelijk. 

In een nader schrijven, da t ik deze week ontving, lees ik 
nog: „ D e colporteurs van De Voorvechter, J . L . en L . ü., 
[lebben mij heden ui tdrukkeli jk verklaard, da t de kinderen 
in AVijk wel degelijk u i t de school zijn gela ten om achter 
hen aan te loopen. He t is trouwens algemeen bekend ter 
p l aa t se" . Da t gebeurde dan onder schooltijd in een met 
IJijksgeld gesteunde school. Verder : , ,Da t op de scholen te 
Wi jk die minne liedjes gedurende een heelen tijd zijn geleerd 
en gezongen, is ook een f e i t . " D i t geeft de Minis ter toe. E n 
voorts: , ,Da t het bes tuur der school he t heeft moeten ver
bieden, teekent wel het gehal te der broeders, die het tot hun 
taak rekenden, zulk moois de kinderen te leeren. 

Dat kinderen zijn gestraft omdat de ouders brood van de 
coöperatieve vereeniging „ H e t Volksbe lang" betrokken, is 
ook een feit. 

Hedenmiddag zijn door mij nog verschil lende meisjes ge
hoord van de zusterschool in de Kru i sheerengang , die allen 
geli jkluidende verklar ingen af legden. De meisjes die gestraft 
zijn geworden, zijn onder andere van de arbeiders , (hier vol
gen een zevental namen) . ' " Ik acht he t niet noodig, de 
namen t e noemen, m a a r ik stel ze ter beschikking van den 
Minister indien hij een onderzoek met ge tu igen wil instellen. 

„Op een morgen moesten deze meisjes op last van zuster 
Trees (Theresia) voor de klas op de knieën gaan zit ten ge
durende den geheelen schoolti jd; de meisjes zeiden van 
half negen tot half twaa l f . " 

Stel u voor: omdat zij ouders hebben die brood betrekken 
van een coöperatie, laat de zuster de kinderen 3 uren op de 
knieën zi t ten. 

„Ook zijn de meisjes daar geslagen door zuster Trees. De 
kindereu der „ b l a u w e n " werd gezegd, dat ze de „ roo i en" 
moesten u i t l achen . 

Zuster Wicel ien heeft tegen een meisje van haar klas 
gezegd, die van de 5de naar de Gde klas was overgegaan, dat 
ze t rouw de kerk moest bezoeken, want zoo ze da t niet deed, 
zou het kind weer t e ruggaan naa r de ode klas, e n z . " 

Dat kan men zich op een Katholieke school nog eenigszins 
begri jpen. Maar dat aan de eene helft der k inderen gelast 
wordt , de andere helft u i t te lachen, of da t de eene helft 
gelast wordt te bidden voor de andere helf t , omdat zij zulke 
verkeerde ouders hebbeu, dat gaat toch al le perken te bui ten. 
Da t gebeurt op een bijzondere school, die zwaar gesub
sidieerd wordt door den S t a a t ! Mij dunkt , het is de pl icht 
van den Minis ter het er niet bij te la ten, m a a r precies na te 
gaan, of die toestand te Maas t r ich t is zooals ik hier mede
deel. Hi j heeft zich ook de v r aag te stellen of er aan het 
openbaar onderwijs in Maastr icht wel genoeg wordt go-
daan. E r s taat nog alti jd in de wet, dat dit overal voldoende 
moet zijn. "Welnu, u i t dezen brief bli jkt ook, da t in Maas
t r icht een aan ta l van 00 kinderen geen p laa ts op de open
bare school konden kri jgen. Da t wordt in de stukken behan
deld, maar ik heb niet den indruk, dat het nu in orde 
zou zijn. 

Nn hooien wij hier in de Kamer door de rechterzijde dik
wijls verklaren, dat men ook voor het openbaar onderwijs 
gaarne zijn pl icht wil doen. Zij heeft het in de hand om te 
zorgen, dat het bijzonder onderwijs goed is, en in de tweede 
plaats wil ik aannemen, da t ze ook voor het openbaar ouder-
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(van Wijnbergen.) 
meente wonen, waar de kweekschool gevestigd is. Mug ik den 
Minister wijzen op hetgeen nog voorkomt in betfelfde tweede 
lid, dat bij elke toekenning ook gelet wordt ot' degenen dio 
elders wonen, zelf in de kosten van huisvesting en verpleging 
voorzien en dat deze laatsten ook de voorkeur genieten. Wel
licht zou nog eens kunnen worden nagegaan, of de beurzen, 
zooals zij nu worden toegekend, wel voldoende zijn gemoti
veerd. 

Een volgend punt betreft hel horhalingsonderwijs, en ik 
dank den Minister voor hetgeen hij daaromtrent in do Me
morie van Antwoord heeft gezegd. Naar aanleiding van die 
mededeeling zou ik er toch de aandacht van den Minister op 
willen vestigen, dat de (|iiaestie van de machtiging tot het 
geven van godsdienstonderwijs beslist oplossing eiseht. Ik 
durf gerust zeggen, dat in de eerste inspectie bijv. die mach
tiging krachtens een afspraak wordt geweigerd. En in ver
band met de gedane toezegging is het noodig, dat hieraan nu 
eens een einde wordt gemaakt. 

Nog een enkel woord over de examens. De Minister heeft 
uit een opmerking in het Voorloopig Verslag' afgeleid, dat 
men bezwaar had, dat er in ' t geheel geen voeling bestond 
tusschen de examen-commissies en de deskundigen. Dat is 
niet juist. Wel zou ik zeggen, dat. de relatie anders zou kun
nen zijn, en dat zulks kan worden bevorderd door de examen
commissies voor de hulpakten wat vroeger te benoemen, die 
dan op hun beurt de deskundigen vroeger zouden kunnen 
benoemen en de namen publieeeren. Op die wijza zou men 
tijdig kunnen worden voorgelicht omtrent eventueele wijzi
gingen in de toepassing van 't examenprogram. In verband 
met die examenquaestie zou ik den Minister eindelijk willen 
zeggen, dat het een beslist onjuist principe is, dat hier en 
daar wordt gevolgd, dat leeraren, die werkzaam zijn aan een 
oplcidingsiurichting, geen leden mogen zijn van examen-
commissiën voor de hoofdakte. Ik vertrouw, dat daaraan een 
einde zal komen. 

Ten slotte nog een woord over een zaak die wel dit jaar het 
gewichtigste is, nl. over het karakter van onze openbare 
school. Daaromtrent is herhaaldelijk, en ook weer in den 
laatsten tijd, in woord en geschrift het noodige medegedeeld. 
Zoo wijs ik o. a. op het belangrijke artikel dat onlangs in 
Onze Eeuw is verschenen van den heer Creutz, getiteld de 
„Hervorming van onze openbare school." Een zeer merk
waardig en voortreffelijk artikel, waarin er op wordt gewe
zen, dat de lagere school hoe langer hoe meer wordt gods
dienstloos, en gezegd, dat juist de Overheid en de onderwij
zers door de handhaving van de absolute neutraliteit, er zoo
veel toe hebben bijgedragen om de openbare school gods
dienstloos te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er worden in dat artikel verschil
lende middelen aan de hand godaan, maar er wordt ook loyaal 
het subsidiestelsel in aanvaard. Anderzijds A-raagt men meer 
godsdienstige openbare scholen. Voor dit laatste acht ik het 
reeds te laat; men had daarmede moeten komen vóór 1878. 
Veel kan men echter nog doen door de relatieve neutraliteit 
op de openbare school flink door te voeren. Laat ons echter 
in ieder geval oppassen, dat onze thans reeds vaak godsdienst-
looze openbare school ook nog niet haar nationaal karakter 
verliest. Over dit punt is ook vanmorgen reeds gesproken. De 
Minister zegt daaromtrent in de Memorie van Antwoord: 
Het aantal openbare onderwijzers, dat zich bij de laatste 
Oranjcfeesten heeft doen kennen als min of meer anti
nationaal, die weigeren zich op de openbare school als 
nationaal te gedragen, is zeer gering. Mijnheer de Voorzitter! 
Ik geloof oolc, dat dit getal gering is. maar dat is voor mij 
een reden te meer om thans in te grijpen. Ook het absint-
wetje hebben wij aangenomen op een oogenblik dat de absint 
hier nog weinig bekend was en juist daarom. Dit voorbeeld 
moeten wij volgen. 

De Minister zegt verder, dat de feestvreugde niet gestoord 
is. Dit neem ik aan, maar als verder gevraagd wordt hoe de 
Minister denkt over deze belangrijke aangelegenheid, heet 
het, dat de gemeentebesturen en het schooltoezicht in deze 
hebben op te treden. Gaarne zou ik zien, dat de Minister 
hieromtrent in deze Kamer een nadere uiteenzetting gaf. 

Handelingen der Stateu-Generaal. — 1909-1910. — I I 

Mijns inziens staat vast, dat er voor de openbare school 
groot gevaar dreigt. Ik zal niet allerlei voorbeelden aandra
gen, maar alleen er aan herinneren, dat in De Bode van UI 
Mei een redactioneel artikel voorkomt, waarin tot stelsel 
wordt verklaard, dat de neutraliteit der openbare school ook 
daarin moet bestaan, dat die school moet vrij zijn niet alleen 
van godsdienstige, maar ook van politieke dogma's, wat dan 
hierop neerkomt, dat een beslist nationaal karakter aan do 
school moet ontbreken. 

Dit artikel werd voor een deel overgenomen uit Het Volk, 
doch De Bodc-icdactic verklaart zich met don inhoud ho
mogeen en geeft er nog een uitvoerige toelichting bij. 

Zóó oordeelt nu dit bondsorgaan in een redactioneel artikel. 
Zóó is dus het standpunt, waarop zich de Bond van onder
wijzers — althans een goed deel er van — durft plaatsen. 
Wat moet nu de positie zijn van de Overheid tegenover onder
wijzers, dio zóó denken en van plan zijn dus te handelen!' 
Twee vragen doen zich hier voor. Wat moet de positie zijn 
tegenover een onderwijzer, dio er is f Welke houding moet 
men aannemen, als men ziet, dat er zulke onderwijzers 
komen ? 

Nu wil ik gaarne van den heer Minister vernemen hoe hij 
denkt over hetgeen moet gebeuren met een onderwijzer aan 
de openbare school, die zich plaatst op het standpunt van 
De Bode en dienovereenkomstig handelt. Ik wil wel zeggen, 
dat ik op een Katholieke school, waarover ik medezeggenschap 
heb, zou zeggen: daar kunnen wij een dergelijken onderwij
zer, die zich zoo anti-nationaal gedraagt, niet hebbeu. Zoo 
denk ik er over. En nu wat de onderwijzers betreft, die er 
kunnen komen, die vragen om benoemd te worden. Het haalt 
niets uit of wij al met woorden gaan betreuren dat er derge
lijke toestanden, die wij hoogst onwenschelijk vinden, be
staan. Ik geloof dat wij in deze moeten durven ingrijpen. 
Hij die wil benoemd worden aan een openbare school, moet 
wel degelijk bedenken dat hij zich stelt in dienst van de Over
heid, dat hij wordt openbaar ambtenaar aan een Nederland-
sche school. En evenals het vanzelf spreekt dat hij die onder
wijzer wordt aan een Katholieke school in Katholieken geest, 
en dio aau een orthodox-Protestantsche school benoemd 
wordt, in geloovig-Protestautschen geest onderwijs geeft en 
moet geven, moet hij die komt aan een Nederlandsclie school, 
in Nederlandschen, in nationaleu geest, onderwijzen. Do 
Nederlandsche onderwijzer heeft zich van te voren reken
schap te geven dat hij zich hier bevindt in een constitutio-
neelen Staat, waar wc hebben een constitutioneele monarchie, 
waarin volgens de Grondwet de Kroon is en blijft opgedragen 
aan het Huis van Oranje, en dat hij volgens art. 35 der 
Onderwijswet verplicht is het onderwijs dienstbaar te maken 
aan de opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deug
den. Dit heeft met vrijheid niets te maken. Degeen die be
noemd wil worden weet wat voor school het is, waaraan hij 
vraagt benoemd te worden. Ik heb het nu niet alleen over 
Oranjcliederen en het vieren van feestdagen van het Huis 
van Oranje, neen, de zaak reikt verder: het is m. i. een 
besliste eisch, om op de openbare school geen onderwijzers 
te hebben, die zich stellen op het standpunt van De Bode. 
die hun onderwijs niet willen dienstbaar maken, niet zoozeer 
om Oranjeliederen met de kinderen te zingen, maar om de 
kinderen op te voeden tot toekomstige Nederlandsche 
Staatsburgers door hun liefde en eerbied in te prenten 
voor de constitutioneele instelling, en liefde en eerbied 
in te prenten voor ' t Huis van Oranje, liefde en eer
bied in te prenten voor den regeerenden vorst of vorstin. 
Onderwijzers, die dat niet believen te doen, kunnen 
we m. i. aan onze openbare school eenvoudig niet gebruiken. 
Ze hooien er niet thuis. En nu vraag ik: hebben zij, dio 
invloed hebben op de benoeming, niet te zorgen dat onder
wijzers, die op het standpunt van De Bode staan en van wie 
verwacht mag worden, dat zij zich dienovereenkomstig zullen 
gedragen, niet aan de openbare school geplaatst worden!' 
Bij de aanstelling van ambtenaren hebben wij na te gaan 
»■(: geschiktheid en de bekwaamheid. De bekwaamheid blijkt 
in deze uit de overgelegde akten, de geschiktheid moeten wij 
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op andere wijze beoordeolen. Wow men mag verondei stellen 
Itij vacaturen te doen te bebben niet onderwijzers, staande 
(i|i liet stand|)Ulit van het Bode-iu tijtel, zou ik duiven leggen, 
dat de ichoolopsiener — ik erken vooraf, dut de vragen in 
verreweg de meeste gevallen overbodig zijn inllen, meest 
zal men zeker weten niet niet zulke onderwijzers te doen te 
hebben — de Traag nia»- .stellen: zijl gij lid van den Hond 
Van Noderlandacbe onderwijzers, en zoo ia, stelt gij u als 
onderwijzer op het standpdnt van het BodesLTtïktHV Indien I 
dan de onderwijzer zou neggen! ja, dan zou ik eenvoudig, "In ! 
schoolopziener, aeggen: dan verleen ik mijn medewerking tot j 
uw benoeming niet, want gij moet onderwijs geven in Neder- | 
lnndsch-nationalen zin, en dat zi jt gij blijkbaar niet van plan. 
Ik wensch er op to wijzen, dat onlangs tot mijn groot ge- I 
noegen in een vergadering, te Utrecht gehouden, de school- ! 
opziener uit het district I.Jsselstein de onderwijzers er op 
gewezen heeft, dat zij zijn openbaar ambtenaar, en dat zij ! 
zich als zoodanig hebben te gedragen. 

Ziedaar nu hoe ik er over denk. Ik stel er prijs op {:•. 
weten, of de Minister ook meent, dat dergelijke onderwijzers. 
;>ls waarvan ik zooeven spiak, aan onze openbare school niet 
thuis behooren, en ot' hij van plan is, aan het schooltoezicht 
zijn meening uitdrukkelijk kenbaar te maken. 

Is de Minister het niet met mij eens en meent bij, dat j 
wel degelijk onderwijzers, die openlijk staan op het standpunt ! 
van Uc Bode, in onze openbare school thuis behooren, dan 
zal bet ook zeer belangrijk zijn dit to vernemen, ofschoon ik 
niet mag veronderstellen, dat de Minister dit zeggen zal. 

De heer Ketelaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan ditmaal 
met een van de redenen, waarom de Minister op sommige 
punten niet ingaat, meegaan, namelijk waar hij zeide eerst 
Jiet rapport van de Ineenwhakelingeoomniiasie te willen 
at wachten, voordat hij zal aangeven, wat hij op verschillen- ! 
de punten wil doen. 

Nu wij aan den vooravond van het verschijnen van dal ' 
rapport staan, kan ik mij begrijpen, dat Zijn Excellentie dit ! 
eerst wil afwachten, alvorens een besluit te nemen, boe bij 
in sommige zaken zal handelen. 

Ik houd mij echter overtuigd, dat, wanneer bij bet met 
sommige punten uit bet rapport niet eens zal zijn, de Minis
ter niet met de totale hervorming zal wachten, maar dan 
althans enkele zaken zal ter hand nemen. 

Over vele onderdeelen dezer begrooting zal ik thans niet 
spreken. Wanneer ik naga, dat ik nu reeds 12 jaren lang in 
deze Kamer mijn standpunt op onderwijsgebied heb uiteen 
gezet, herhaaldelijk in de gelegenheid ben geweest aan te 
geven, wat verbeterd moet worden, geloof ik niet, dat het 
noodig is, vooral niet nu er reeds zooveel gesproken is, 
weder in herhaling te treden. Men weet, hoe ik sta tegenover 
betere salarieering, verbetering van art. 21, verbetering 
van de Leerplichtwet, het toelaten van schoolkinderen op te 
jeugdigen leeftijd, verbetering van opleiding, strengere ! 
eisenen bij het subsidiestelsel, voeding en kleeding. van j 
schoolkinderen, andere inrichting van schooltoezicht, enz. j 
Ik zou er nog veel meer kunnen bijvoegen, maar zal dit niet 
doen, waar ik het reeds zoo herhaaldelijk gedaan heb. 

Ik zal ook niet ingaan op de meeste punten, door het groot 
aantal sprekers die mij voorafgingen reeds besproken. Daar
mede wil ik volstrekt niet gezegd hebben, dat ik het daar
mede in alle opzichten eens ben. 

Twee punten wensch ik evenwel speciaal te behandelen. 
De toestand in Maastricht, en het punt, door den vorigen 
geachten spreker in laatste instantie behandeld. 

Wanneer wij de houding van de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs tegenover het openbaar onderwijs na
gaan, dan moet ik zeggen, dat van ochtend en van middag 
mij enkele punten nog duidelijker zijn geworden, dan zij tot I 
heden waren. 

Wanneer wij nagaan, dat de heer Oosterbaan dezen mor
gen naar aanleiding vau het versje, reeds zoo vele malen 
hier gehoord: 

- 21 DECEMBER 1900. 

Beraadslaging over de artikelen vau hoofdstuk V.) 

(KeU-luar.) 
Al ben ik klein, 
Toch beu ik rein, 

een zoo fulniinante rede heeft gehouden, dan begrijp ik 
niet goed den gemoedstoestand waarin deze man van het 
I .■hiuiltoezii lit moet verkeeren als hij de openbare school 
binnen treedt, waar bij, geroepen om ook dat openbaar 
onderwijs zoo goed mogelijk te maken, reeds aanstoot neemt 
aan een versje als is voorgeleien. 

Nu zegt die geachte afgevaardigde: ik heb bovendien in 
het Twentse/i. Zondtir/sblad een oproep gelezen om mede to 
doen aan een feestje voor de kinderen, die niet aan den 
Koninginnedag hebben deelgenomen en daaraan hebben een 
tiental onderwijzers en onderwijzeressen deelgenomen. 

Laten wij toch niet vergeten, (lat aan beide kanten zoo dik
wijls wordt gezondigd en dat de meeste dier verkeerde ver
houdingen eenvoudig ontstaan door gebrek aan tact. In deze 
teere ijuaesties behoort zoowel bij de onderwijzers als bij de 
school- en gemeentebesturen zekere tact te bestaan, en ik ben 
overtuigd, dat dan in de allermeeste gevallen de zaak van
zelf goed loopt. Maar hoe men er op gesteld kan zijn, dat 
een onderwijzer, die eigenlijk sociaal-democraat, misschien 
anarchist is, per se deelneemt aan een Oranjefeest, heb ik 
steeds een raadsel gevonden. Ik heb nooit kunnen begrijpen, 
dat men dit zoo zeer verlangt. 

De heer van Wijnbergen is nog op deze zaak terugge
komen en heeft gevraagd: staan wij niet aan het groote 
gevaar bloot, dat onze nationale school bedorven wordt, dat 
het aankweeken van het naiionaliteitsgcvoel op onze open
bare school dreigt verloren te gaan? 

Ik vraag: is de heer van Wijnbergen, lid der Katholiek» 
Staatspartij, de eerstaangewezeno om over deze dingen to 
spreken:-' Is het hem niet bekend, dat in een der zuide
lijke gemeenten de schoolkinderen niet aan do Oranjefeesten 
mochten deelnemen, eer eenige regels in het „Wilhelmus 
van Nassauen-' waren veranderd:-' Ik wil den heer van Wijn
bergen en de andere leden der rechterzijde, die niet tot de 
Katholieke Staatspartij behooren, vragen of zij niet van 
oordeel zijn, dat bij het geschiedkundig onderwijs menig 
onderwijzer, door de heeren Oosterbaan en van Wijnbergen 
bedoeld, onwillekeurig door het verhaal van den vrijheids
oorlog, zooals die door onze voorvaderen gevoerd is, meer 
Oranjeliefde zal aankweeken bij zijn leerlingen, dan het ge
val is wanneer dat onderwijs gegeven wordt, zooals het in 
tal van Katholieke schoolboeken is aangegeven. Er zijn zoo
wel in als buiten de Kamer tal' van citaten met betrekking 
tot onzo vaderlandsche geschiedenis aangehaald uit derge
lijke schoolboeken, geschreven door Katholieken, en daarin 
wordt wel allerminst de liefde voor het Oranjehuis aange
kweekt. . . . . . 

Ik heb niet van die voorbeelden bij mij; het is ook niet 
noodig ze nu weder te noemen; wanneer men de vroegere 
Handeli>i(/cn der Kamer nagaat, zal men voorbeelden ge
noeg vinden. 

Zoolang er nog altijd in eigen boezem zooveel te vinden 
is, waarop te recht aanmerking kan worden gemaakt, moet 
de heer van Wijnbergen maar wachten met op anderen zoo
veel en zoo fel af to geven. 

Do heer van Wijnbergen wil zelfs zoover gaau, dat aan 
alle onderwijzers vooraf zou gevraagd worden, of zij soms 
lid zijn van den Hond van Nederlandsche onderwijzers en 
of zij' het genoemde artikel uit De Bode van 21 Mei onder
schrijven. 

Wanneer de Minister een antwoord in dien geest zou 
geven —■ ik hoop en vertrouw dat hij het niet zal doen - -
dan zou ik daartegen van stonde aan ten sterksto moeten 
protesteeren. Het gaat niet aan, om eer iemand een betrek
king aanvaardt, dergelijke ketterjagerij te beginnen. AVij 
leven gelukkig nog in oen vrij land en hebben nog het 
recht om te zeggen en te denken wat wij willen, en wanneer 
ik nu de rechterzijde, op die vrijheid een aanslag zie ple
gen, op de vrijheid van de openbare onderwijzers, dan wensch 
ik mij daartegen ten sterkste te verzetten. 

Maar wèl wil ik herhalen, waarmede ik mijn rede ook 
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Vaststelling raa «Ie Staatsbegrooting voor 1910. 

(Keteluur.) 
aangevangen beu: dat ik van oordeel ben, dat by al deze 
/aken, ook vim de zijde der onderwijzers, groot* taet moet 
worden aan den dag gelegd, en dat, wanneer dit geschiedt, 
er in het algemeen geen aanstoot behoeft gegeven te worden, 
OU Ook niet gegeven wordt. 

Ik zeg nogmaals: er is niet aangetoond dat door de on
derwijzers van de openbare ichool een geest tegen de nationa
liteit wordt aangekweekt. Kr is niet aangetoond, dat dooi
de onderwijzers van de openbare lagere school — en men 
zou liet ook niet kunnen aantooneu - gepredikt wordt on
gehoorzaamheid aan do we'ten van het land. En zoolang dit 
niet gebeurt — en het zal niet gebeuren — zoolang heeft 
men niet het recht dergelijke beschuldigingen tegen de 
opeubare onderwijzers uit te spreken, nog minder om een 
onderzoek naar hun politieke overtuiging in te stellen, 
eooals de heer van Wijnbergen weuschelijk acht. 

(Jok ik heb in de afdeelingen ter sprake gebracht, hetgeen 
geschied moet zijn aan de scholen te Maastricht. 

De Minister heeft in de Memorie van Antwoord daarop 
geantwoord, dat een en ander geiieel scheef is voorgesteld 
en dat daar lang niet gebeurd is, wat in het Voorloopig 
Verslag is vermeid. Ik zal mij de vrijheid veroorloven 
naast het door den Minister ontvangen rapport van het 
schooltoezicht, zonder eenige kantteekening, de beschouwin
gen mede te deelcn, die ik gekregen heb van twee personen, 
leden van bet hoofdbestuur van den Bond van Nederland-
sche onderwijzers, die persoonlijk naar Maastricht zijn ge
weest en bij de ouders en anderen de zaak hebben onder
zocht en van verschillenden hunner schriftelijke verklarin
gen daaromtrent hebhen gekregen. 

Ik zal aau die mededeeling verder geen conclusies ver
binden, maar ik vraag den Minister alleen om, wanneer 
ik dat mededeel, nader te onderzoeken in hoever zijn en 
mijn beschouwing met elkaar overeenkomen of verschillen, 
en waar do fout schuilt. 

Wij weten allen, dat die relletjes — om het zoo te noemen 
— voortgekomen zijn uit het colporteeren niet het sociaal
democratisch orgaan De Voorvechter. Ziehier nu bet mij 
verstrekte relaas: 

,,Op Vrijdag 29 Jauuari Ringen Bessems en Lane colpor
teeren in Wijk naar Linuuel. Toen ze bij de Maasbrug 
kwamen, zagen ze den koster, die hun voorging en twee 
geestelijken waarschuwde, die toen met leerlingen van de 
catechisatie de colporteurs volgden tot in Liimne.1." Ik 
vraag even excuus, omdat ik die geestelijken er (jij haal: 
dit is slechts liet begin van liet verhaal. 

„!J0 Januari colporteerde Bessems weer in Wijk. Toen 
hij voorbij de broederschooi kwam, werden de kinderen door 
een broeder uitgelaten, hoewel ' t nog midden ouder school
tijd was-. Onder aanvoering van den broeder volgden ze 
Bessems en jouwden hem uit. Bessems ging naar den broeder 
en vroeg: vindt u dat nu mooi:"' Ja dat vind ik mooi, ant
woordde deze. Om half drie waren nog tal van kinderen 
buiten de school, hoewel deze om half twee moest beginnen. 
Vrijdag 26 Februari kwam de politie tusschenbeide en drong 
de 'kinderen terug. Het krachtig optreden van de politie 
maakte toen aan de zaak een einde." Dit optreden van de 
politie had dus eerst een maand na het eerste relletje plaats. 

Nu de qnaettie van het liedies zingen. 
,,In de zusterschool in de Barakken moesten de kinderen 

liedjes zingen tegen de ,,rooien" en tegen een raadslid van 
wien verluidde, dat hij bezoeker was van een verdacht huis." 

Ik heb die liedu>s gezien. Twee. van de regels luidden: 
„De rooien moeten van de straat. 
De Bongersklantcn uit den raad", 

de „Boiigcrsklanten" zijn vermoedelijk de partijgenooten 
van dat raadslid. 

„Mejuffrouw Camel schreef een briefje aau de misten, 
dat ze ' t beter vond de leerlingen wat lezen en schrijven te 
leeren dan ze bezitr te houden met zulke versjes. Na dien tijd 
werd het kind telkens gestraft en geslagen, naar het heette 
omdat ze zoo slecht breide. 

Vrouw 1'rèrejau had twee jongens op school. Een van de 
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jongens wilde niet mee zingen. Broeder vraagt waarom? De 
jongen zegt: ik ben een rooie." 

Ik vind het vreemd, dat een jongen legt, dat hij een rooie 
is, maar wat er op volgde was nog gekker. 

,,l)e jongen wordt ouder de bank getrapt en moet niet een 
stapel leien oj) den arm OU de knieën liggen. 

De moeder neemt de kinderen vun school." 
Dan over de (piacstie van den coöperatieven winkel. „Her

haaldelijk werd op de school door de broeders onderzocht, 
of de leerlingen van de rooien of van de blauwen varen. 
Als criterium voor de rooien gold, dat de ouders waren haal
den uit den coöperatieven winkel. 

Vrouw Aiibn vertelde daarvan: De kinderen hadden in 
school erkend, dat moeder waren haalde van de rooien. Ze 
werden daarna telkens door de broeders geplaagd en voor 
de klasse geplaatst als afschrikwekkende voorbeelden. De 
deken komt bij de vrouw vragen of het waar is en waarom 
ze bij de rooien baalt. Moeder zegt: ' t is in mijn voorde;!. 
De deken laat haar bet voordeel begrooten en geeft voor f' ■"> 
kaartjes voor winkelwaren. Zo zal dan niet meer naar do 
rooien gaan. De deken - - ik meen dat hij Joosten heet —-
geeft een briefje voor de broeders, dat vrouw Aahn niet moer 
van de rooien haalt. De jongens worden daarna niet meer 
gehinderd." 

Ik wijs er op, dat deze deken een briefje medegeeft naar 
de school om den broeders te kennen te geven, dat die moeder 
niet meer bij de rooien haalt en de kinderen dus weder ge
woon kunnen behandeld worden. 

„Vrouw Kaberg verhaalt, dat ook aan haar jongen ge
vraagd is: haalt je moeder bij de roeien? Na bevestigend 
antwoord volgt de gewone straf. Toen daarna nog blijkt dat 
de jongen thuis ook in De Voorvechter leest,— niijus inziens 
vreemde lectuur voor een kind - - volgt opnieuw straf. Moe
der gaat naar de school om verhaal te zoeken. De broeder 
zegt: neem den jongen maar mee, we kunnen hier die rooien 
niet gebruiken. De moeder heeft den jongen van school ge
nomen en laten overschrijven op de openbare school. Er was 
daar echter geen plaats." 

Zoo voortgaande kom ik nog aan verschillende andere ge
vallen, die dergelijke punten behelzen. 

Een jongen brengt een boterham mede in een stuk van De 
Voorvechter en dadelijk wordt hein een straf toegediend. 

„Een broeder toekent twee paarden op het bord, een rood 
gekleurd en een blauw gekleurd en zegt voor: „blauw paard 
mooi paard, rood paard leelijk paard, weg rood paard!" Dit 
alles nadat aan de leerlingen stuk voor stuk gevraagd is, 
of ze 't roode paard mooi vinden of het blauwe. 

Een ander had onder de reclameplaat van een spekslager 
— een mooi vet varken - • gezet: „dit is van Vorst" en Bet 
dit als teekenvoorbeeld gebruiken. 

Aan de kinderen van de blauwen werd verboden om te spe
len met die van de rooien. 

Wanneer de zusters op de meisjesschool soep en brood uit
deelden, gingen ze de kinderen van de rooien voorbij. 

Omtrent lu:t beweren van den Minister, dat de broeden 
hun beet deden de kinderen terug te houden, kan worden 
opgemerkt, dat de school om half twee begon en ' t voorge
komen is, dat de kinderen (dit was het proletariaat, de ge
goeden en de rooden bleven binnen) om half drie uit de 
school werden gelaten om aau de betooging deel te nenieii. 
Uni huif vier werden ze weer binnengeloodst. 

Omtrent het gebrek aan ruimte nog, dat voor 29 kinderen 
geen toegang tot de openbare school kon worden verkregen. 

Zooals ik reeds zeide, ik geef hierbij geen commentaar. 
Mij is dat als waarheid medegedeeld. Ik vraag aan den Mi
nister, of hier voor hem geen aanleiding is om de zaak eens 
goed te onderzoeken en na te gaan, of hier art. ~>7 der wet. 
o]) het lager onderwijs niet van toepassing is. Dat artikel 

l schrijft duidelijk voor: 
, ,üe onderwijzer, die bij het geven van bijzonder school -

I oi' huisonderwrja leeringen rersproidt, strijdig met de goede 
I zeden of aansporende tot ongehoorsaamheid aan de wetten 
] des lands, kan op voordracht van burgemeester en wethouders 
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doet zich voor, dat op de broederschool in de Hoogc Frank-
i ijkstruat to Maastricht verschillende kinderen van socialis
tische ouders hebben gegaan. En ook nu, nadat er zooveel 
ongenoegen geweest is, gaan daar nog kinderen van socialis
tische ouders, die hen er gaarne willen laten. 

Waar hier nu oneenigheid is, weet ik werkelijk niet wie 
er medo begonnen is. Wie begonnen is, heeft, naar ik meen, 
verkeerd gehandeld, want ik zou zeggen, dat het niet op 
den weg ligt van de socialisten om oneenigheid te beginnen, 
en zeer zeker ook niet op den weg van de scholen. Maar er 
is nog een kleine moeilijkheid bij dergelijke dingen. Zulk 
een ongenoegen komt dikwijls over een leerling, die niet tot 
de allerbesten behoort, en dan gebeurt het wel eens, dat de 
ouders ook niet tot de allergeschiksten behooren. In dat geval 
komt er dikwijls een enorme tegenspraak tusschen de ver
klaringen van degenen, die- met de leerlingen omgaan en de 
leerlingen zelf en dan kan niemand zegden, wat eigenlijk 
de waarheid is. Alle geachte sprekers, die op onderwijsgebied 
bekend zijn, zullen uit hun ervaring talrijke voorbeelden 
hiervan weten. 

Daarom is bet cenige, waarvan ik zeggen kan, dat het ver
keerd is dit, dat ,,De Maastreechter Volkszaank", eenigen 
tijd in twee klassen gezongen is. De geachte afgevaardigde 
uit Amsterdam V heeft gezegd, dat in dat lied gesproken 
wordt van een raadslid, dat naar een verdacht huis ging, 
maar als ik let op de redactie van het lied, komt het mij 
voor, dat de juiste beteekenis daarvan aan de kinderen wel 
ontgaan zal zijn. Maar de strekking van het lied: ,,de rooien 
moeten der oet" zullen de kinderen wel begrepen hebben; 
dat erken ik, en daarom acht ik het ook niet goed, dat dit 
lied op school is gezongen. De secretaris van het bestuur der 
bijzondere broederschool schrijft daaromtrent: 

„Waar in het schrijven van bclecdigende liederen gespro
ken wordt, veronderstel ik, dat bedoeld is: ,,De Maastreech
ter Volkszaank". De onderwijzers getuigen, dat zij het lied 
hebben leeren kennen door de schoolkinderen, die het her
haaldelijk zongen op de speelplaats. Naar het schijnt, was 
het Maastrichtsche dialect d;; oorzaak, waardoor het bij de 
jongens zoozeer in den smaak viel ." Ik kan het lied niet 
voorlezen, maar als de Kamer het hoorde zou zij onmiddel
lijk zeggen: ,,dat zal het zi jn"; ik ten minste ben overtuigd, 
dat het waar is. Het schrijven vervolgt: 

,,Deze laatste omstandigheid was de aanleiding, om het 
ook in de school te laten zingen. Dit is geschied in de twee 
hoogste klassen der beide genoemde scholen, enkele malen 
op het einde der zangles bij wijze van toegift. 

,,Zoodra echter de geheele tekst en de strekking van het 
lied te onzer kennis kwam, is vanwege ons bestuur onmid
dellijk gelast het niet meer op de scholen te laten zingen. 
Te gelijker tijd is den onderwijzers dringend verzocht te zor
gen dat de kinderen zich van iedere manifestatie onthielden, 
zoolang zij onder hun toezicht stonden, en zich niet in te 
laten met hetgeen op andere tijden geschiedde, wijl daarvan 
do ouders de verantwoordelijkheid droegen. Voorzoover 
ons bekend is, hebben de onderwijzers zich hieraan stipt ge
houden." 

Het staat volkomen vast, aangenomen dat het lied is ge
zongen ter wille van het Maastrichtsche dialect, dat het toch 
geen lied is dat gezongen mocht worden op een school, ook 
niet op een bijzondere school. Het bestuur heeft dat ook 
gevoeld, maar daarom is het toch verkeerd, dat het lied 
gedurende eenigen tijd in de twee hoogste klassen is ge
zongen. Dat moet niet bemanield worden. De onderwijzers 
hadden bet ook niet bij wijze van toegift moeten laten zingen. 

Er is een parallel. Hoeveel mensclien zingen niet de 
Marscillaise, die het er in het geheel niet mee eens zijn. en 
kinderen ook wol, en dat is toch een zeer revolutionnair lied. 
Het is niet in Maastrichtsch dialect, maar het heeft een zeer 
ineesleepende melodie en ook een tamelijk elegante redactie. 
Men moet echter met dergelijke dineren voorzichtig zijn. 

(tf nu de onderwijzers iets gedaan hebben, waardoor art. ÖT 
r;m de wet op bet lager onderwijs op hen van toepassing is P 
Het is mij tot nog toe niet gebleken. Ik zal met ernst nagaan 

bij het herlezen van de discussie of er aanleiding is, daar* 
naar een onderzoek in te stellen, want het spreekt vanzelf, 
dat zulks op mijn weg ligt. 

Nu hut karakter van de openbare lagere school. In de. eerste 
plaats het geval van Ambt-Almelo. Daar is een kinderfeest 
georganiseerd voor die kinderen, die niet aan nationale fees
ten ter eere van de geboorte van Prinses Juliana of van den 
verjaardag van de Koningin hadden deelgenomen, omdat hun 
ouders dat verkeerd vonden wegens de republikeinsche ge
zindheid van de ouders. Het is volkomen het goed recht van 
Nederlanders in het algemeen om dat te doen, zoolang zij 
de orde niet verstoren. Bij dat feest op zich zelf is niet geble
ken van een republikeinsche demonstratie. Maar indien open
bare onderwijzers en onderwijzeressen daaraan meedoen, dan 
komt het mij voor, dat zulks in strijd is met hun ambts-
plicht. Openbare onderwijzers en onderwijzeressen hebben 
een ambt en wij leven hier in een constitutioneele monarchie, 
en openbare onderwijzers en onderwijzeressen mogen in hun 
ambt niet te kennen geven, dat zij voor een republiek zijn. 
Dat mag een ambtenaar in zijn ambt niet te kennen geven. 
In een republiek zou dat niet geduld worden ten aanzien 
van een royalist. En wanneer er een feest van kinderen is, 
die opzettelijk bijeengebracht worden bij een andere gelegen
heid dan een Koningsfeest wegens do republikeinsche ge
zindheid van de ouders, en de openbare onderwijzers nemen 
met de kinderen aan dat feest deel, dan zijn zij niet buiten 
hun ambt, dan treden zij in hun qualiteit op. Die kinderen 
kennen hen in hun qualiteit van onderwijzer. Zij breiden 
daarmede dan zelf de grenzen van hun ambt uit, en doen 
daardoor een republikeinsche demonstratie. Dat komt mij 
voor, buiten eenigen twijfel in strijd te zijn met hun eleinen-
tairen ambtsplicht. Of zij deswege ontslagen moeten worden 
is een tweede quaestie. De gemeentebesturen hebben het recht 
zulke onderwijzers te ontslaan, maar de gemeentebesturen 
zijn daarin vrij. Ook kunnen Gedeputeerde Staten op voor
dracht van den districtsschoolopziener aulke onderwijzers 
ontslaan. Indien een districtsschoolopziener daartoe het 
initiatief neemt, en ik zou op eenigerlei wijze van die zaak 
kennis hebben te nemen, dan zou ik zien wat mij te doen 
stond. Of er mijnerzijds een soort van order moet worden 
uitgevaardigd of dat de districtschoolopzieners dat moeten 
doen, daarover zou ik mij nog wel eens zeer ernstig moeten 
bedenken. Men dient ook in de eerste plaats rekening te hou
den met de wijze, waarop zoo iets plaatselijk wordt opgeno
men. Wij zijn hier in Nederland met die dingen zeer gemak
kelijk en verdraagzaam, maar de openbare onderwijzers, die 
dit doen, moesten gevoelen, dat zij misbruik maken van do 
groote lankmoedigheid, die hier terecht in Nederland op dit 
gebied bestaat. Die lankmoedigheid moet mijns inziens zoo 
lang mogelijk worden volgehouden, maar een handeling van 
onderwijzers, als hier is besproken, is ernstig misbruiken 
daarvan. 

En wanneer nu de geachte afgevaardigde uit den Haag I 
hier spreekt van particuliere of partijmeeniügcn, die op een 
nationaal feest zouden worden verkondigd, dan kan ik dat 
den geachte afgevaardigde niet toegeven. 

Wanneer het geldt een heugelijke gebeurtenis in het Ko
ninklijk huis, een verjaardag van H . M. de Koningin, dan 
geldt het zich te verheugen over het welslagen en den bloei 
van den hier te lande gevestigden regeeringsvorm. Dat is 
geen partijzaak, maar een nationale. Ik zou er bij kunnen 
zeggen, dat na de geschiedenis, die ons land heeft doorge
maakt, het republikeinsche streven is een door en door anti-
nationale en onstaatkundige gedachte, maar daarover twist 
ik op dit oogenblik niet. Wij hebben hier te doen met den 
plicht van de ambtenaren. Ik kan mij niet begrijpen hoe 
iemand kan meenen, dat hij op het voorrecht mag aanspraak 
maken het ambt van openbaar onderwijzer te bekleeden, en 
tegelijkertijd in die qualiteit republikeinsche, anti-monar
chale propaganda te maken. Ik kan mij niet begrijpen, dat 
het niet tegen het oergevoel van die mensehen strijdt. Daar
om kan ik dan ook niet anders zeggen dan dat het artikel in 
l>c Bode, het orgaan van den Bond van Nederlandsche On-

u278102
Markering



1223 

42ste VERGADERING. 

S. Vaststelling van de Staatsbegrootiug voor 11)10. 

(Minister Heemskerk e. a.) 
derwijzers, over dut, onderwerp, waarvan de geachte afge
vaardigde uit Eist heeft gesproken, mij een zeer ongezond 
verschijnsel voorkomt. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, vraagt mij de geachte afge
vaardigde uit Eist, of ik tot de schoolopzieners de aanschrij
ving wil richten, dat zij, wanneer iemand in aanmerking 
komt om te worden aanbevolen voor onderwijzer of hoofd 
van een school, hem eerst bij zich moeten laten komen en 
moeten vragen: zijt gij het soms eens met dat artikel r* Zijt 
gij van plan republikeinsche demonstraties te doen? — dan 
gaat mij dat te ver. Wanneer iemand in aanmerking komt om 
voor een betrekking te worden voorgedragen en men zooveel 
goeds van hem gehoord heeft, dat men meent, dat er van 
benoeming ernstig quaestie kan zijn, dan gaat men hem niet 
vragen: zijt gij van plan, ongeoorloofde en onbehoorlijke 
dingen te doen? Hij zal dan het recht hebben te antwoorden: 
wel neen, ik zal natuurlijk niet anders dan geoorloofde dingen 
doen. 

De zaak zal dus repressief, waar het noodig is, en voorts 
voorloopig met moreeie middelen, moeten worden bestreden, 
hetgeen niet wegneemt, dat, wanneer een gemeente een onder
wijzer om een dergelijke reden zou ontslaan, ik volstrekt niet 
inzie, waarom die gemeente daarbij buiten baar bevoegdheid 
zou gaan. Maar zou de zaak niet zoo kunnen behandeld wor
den, dat die onderwijzers, die republikeinsche gevoelens heb
ben, waartoe zij het recht hebbeu, eindelijk tot inzicht komen 
en als eerlijke mannen uitspreken, dat zij dat recht niet heb
ben in hun qualiteit van onderwijzers en in geen enkelen om
gang met de kinderen van die gevoelens uiting te geven? 
Dat zou de oplossing zijn, waarbij niemands rechten zouden 
worden gekrenkt en die bevredigend zou zijn. Het gaat hier 
m. i. niet om het karakter van de openbare school, al wordt 
deze er door geschaad; maar het gaat om de vraag, of do 
menschen, die als ambtenaar zijn aangesteld, hun ambts--
plichten zullen verstaan of die ambtsplichten met voeten zul
len treden. 

Do heer tel' Laan verkrijgt voor de tweede maal het woord 
en zegt: Ik dauk de Kamer voor het mij gegeven verlof en zal 
zoo kort mogelijk zijn. Ik heb in de eerste plaats het woord 
gevraagd naar aanleiding van den aanval van den heer Bos 
op onze fractie in zake schoolpolitiek; en in de tweede 
plaats om de houding van den Minister tegenover de zaak 
van Maastricht en de republikeinsche onderwijzers. 

De heer Bos heeft een eigenaardige wijze van redenecren 
als het de sociaal-democraten geldt. Gisterenavond heette het, 
dat wij ons „belachelijk" maakten met ons optreden voor de 
openbare school; heden komt daarbij, dat er geen ,,klaar
heid" is in de S. D. A. 1 \ , en in de derde plaats, dat wij in 
,,dwaling" verkeeren. Bij een vrijzinnig-democraat is er 
natuurlijk steeds rechtheid en klaarheid, maar het doet 
eigenaardig aan, dat men daarvan zoozeer overtuigd is, dat 
men zelfs iu een vergadering als deze het nog niet voor zich 
kan houden. 

De heer Troelstra — aldus de heer Bos — wilde indertijd 
bij het debat over de Groninger schoolmotic het lager onder
wijs geheel door het Bijk laten betalen; ook de bijzondero 
scholen. Dit is inderdaad waar en wij hebben ons ook bij de 
behandeling van de Schoolwet van dr. Kuyper aldus gedra
gen. Maar onder de waarborgen uitgedrukt in de Groninger 
schoolmotie, voor goed maatschappelijk onderwijs. Deze 
houding is zeer natuurlijk, omdat het lager onderwijs voor 
allen verplicht is, en omdat er bijzondere lagere scholen 
bestaan en blijven bestaan. Bij het vakonderwijs, waar men 
een stelsel heeft van gebedel aan Bijk, provincie en gemeen
te, is ' t heel wat anders. Daar komen geen bijzondere scho
len, als het ltijk zorgt voor een voldoend aantal openbare. 
Er is ook vooral een groot verschil om de richting. Op de 
lagere school erkennen wij het recht der ouders om onderwijs 
te begeeren in een bepaalde richting; bij de vakschool heeft 
men niet wat men noemt algemeen ontwikkelend onderwijs, 
doch vakonderwijs. Daar loopt het dus niet over een liepaaldy 
godsdienstige richting en daar stelt ook de heer Bos den 
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eisch, dat zij voor allen toegankelijk is. Uitdrukkelijk heeft 
bovendien ook toen Troelstra gezegd, dat naar ons standpunt 
de school een voorwerp van Overheidszorg dient te zijn, 
maar dat er nu eenmaal bijzondere scholen zijn, en dat die 
zoo goed mogelijk moeten zijn. Om die zoo goed mogelijk to 
krijgen, was hij bereid een volledig subsidie te geven. Zoo-
uls gezegd, dit argument, het hoofdargument, bestaat niet 
bij de vakscholen. 

En nu komt het uit dat, waar wij voldoende waarborge* 
vragen, de heer Bos een gedeelte daarvan laat vallen, zooals 
bleek bij het middelbaar onderwijs, waarbij hij zelfs verder 
ging dan eenige organen van de rechterzijde, in zake de ver
plichting, om het godsdienstonderwijs bij te wonen. 

Dat het onderwijs van de Overheid moet uitgaan, wordt 
steeds door ons op den voorgrond gesteld en dat onderwijs 
is uit den aard der zaak neutraal. Nu zegt de heer Bos: 
waarom kibbelen wij zooveel over deze quaestie van het 
bijzonder en het openbaar, het neutraal en het confessioneel 
onderwijs? 

De heer Bos wenscht de bevordering van het onderwijs op 
zich zelf; dit is het weder wat hem en ons verbindt. Hij wil 
met ons verbetering en vooruitgang van het onderwijs. Ik 
heb van morgen nog eenige voorbeelden aangehaald uit het 
buitenland en beweerd, dat zoolang de strijd er is, wij van 
de verbetering en van den vooruitgang van het onderwijs niet 
veel zullen zien komen. Nu is de heer Bos juist ter snedo 
beantwoord door den geachten afgevaardigde den heer yan 
Wijnbergen. Die heeft aan den heer Bos prachtig laten zien, 
waar wij terechtkomen met zijn stelsel van toegevendheid, 
door nog meer te geven aan de rechterzijde dan hij zelf 
vraagt. De heer van Wijnbergen is opgetreden als de ketter-
jager. Maar ook de heer van Wijnbergen heeft geen namen 
genoemd; hij kan het wel, zegt hij, maar hij heeft het niet 
gedaan. Laat hij komen met de namen van de onderwijzers 
die hun plicht hebben verzaakt bij de Julianafeesten of bij 
welke gelegenheid ook; laat hij het bewijs leveren, dat de 
eociaal-democraten zich iets hebben te verwijten! Hij kan 
het niet. Ik twijfel er niet aan, als hij het kon, hadden wij 
de bewijzen hier al lang. De zaak is deze: dat men van de 
rechterzijde zeer gaarne zou zien, dat de sociaal-democraten 
ook hun eigen schoolvereenigingen gingen maken. De 82 000, 
die hun stemmen op de sociaal-democraten bij de verkiezin
gen hebben uitgebracht en de meer dan 82 OOO, die dit ook 
zouden gedaan hebben indien zij het kiesrecht gehad hadden, 
moeten gedwongen worden uit de openbare school te gaan. 
Men zou de sociaal-democraten wel zoolang willen plagen dat 
zij de openbare school verlaten en eigen scholen oprichten. 
Dit zou koren zijn op den molen der rechterzijde; zij willen 
de splitsing naar richting en beginsel. Maar wij willen de 
volksschool, en geen sociaal-democraat zal zich tegen de 
Schoolwet vergrijpen. De eenige die van vergrijp overtuigd 
is, zal de arrondissements-schoolopziener te IJsselstein zijn, 
als hij aan de onderwijzers in zijn arrondissement heeft mede
gedeeld, wat de heer van Wijnbergen van hem heeft verteld. 
Deze schoolopziener is buiten zijn boekje gegaan. 

Elk openbaar ambtenaar heeft volledige vrijheid om zich' 
aan te sluiten bij zijn vakvereenigiug en om zich bij de poli
tieke partij te voegen die hij wenscht en als dit tegengewerkt 
wordt, moet do Minister aan de chefs die dit doen de pen op 
den neus zetten. 

De heer Minister heeft teruggewezen wat de heer van Wijn
bergen gezegd heeft, doch in het wezen van de zaak heeft 
hij dien geachten afgevaardigde toch veel te veel toegegeven. 

De Minister zegt, dat hij niet begrijpt, dat een openbaar 
ambtenaar republikein is. Dat hoeft ook niet. Het eenige 
waar hij voor te zorgen heeft, is, dat geen openbaar onder
wijzer in de school aan de kinderen republikeinsche begrip
pen zou mededeelen. Dat is dan ook niet gebeurd. Sociaal
democraten en ook de andere leden van den Bond van Neder-
landflche Onderwijzers zullen er niet aan denken de kinderen 
lastig te vallen niet republikeinsche of andere propagandisti
sche denkbeelden. De Minister behoeft dit niet voor te stellen 
alsof dit een nieuwe erkenning mijnerzijds is; niemand van 
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(ter Laan.) 
óns beeft liet ooit andere gezegd. Wij houden <le kinderen 
buiten godsdienstige en politieke dogma's. De mededeelingen 
omtrent <le onderwijzers te Ambt-Alnielo waren dan ook 
onjuist. Zij hebben niet gedaan wat niet met hun ambtsplicht 
strookt. Het snorkende van de oproeping behoeft men daarom 
nog niet goed te keuren. Trouwene de oproeping ging ook niet 
van de onderwijzers uit. De onderwijzer? hebben buiten 
Schooltijd de kinderen naar het feestje geleid, dat deden zij 
niet als een anti-Koningsgezinde demonstratie, maar om die 
kinderen toch wat te geven, die aan het feest op school niet 
hadden kunnen deelnemen. Dat spreekt ook vanzelf. Ik zou 
mijn kinderen ook aan zulk een feestje, vrij van dogma's, 
nebben doen deelnemen. Dat het een repuhlikeinsch feest was 
is niet aangetoond, en is ook niet waar. 

De heer Oosterbaail '• Het was aangekondigd als anti-
Kon inginnefeest, en alleen de kinderen die niet aan het 
Koninginnefeeet hadden deelgenomen, mochten er bij tegen
woordig zijn. 

De heer ter Laan : Er was een oproep aan anü-Konings-
gezinde ouders, de onderwijzers stonden er geheel buiten. En 
van het feest werd uitdrukkelijk verklaard, dat het vrij zou 
zijn van elke politieke richting. Nu heeft de Minister gezegd, 
dat all een gemeentebestuur een onderwijzer om die reden 
zou ontslaan, hij een dergelijk besluit niet zou vernietigen. 
Bedoelt de Minister hiermede, dat hij onderwijzers zou ont
slaan als zij in school republikeinsche gevoelens bij de kinde
ren opwekken? Dan is- het wat anders. Wanneer echter de 
Minister het zoo bedoelt, dat wanneer een onderwijzer repu
blikein of sociaal-democraat is, hij hem daarom zou willen 
ontslaan, dan is dit een schande en in strijd met de Grond
wet, die wil dat alle Nederlanders gelijkelijk in aanmerking 
komen voor elke betrekking. Dat de Minister op die wijze met 
de Grondwet speelt, is meer dan erg. Niemand beeft te maken 
met de politieke overtuiging of richting van een onderwijzer 
aan de openbare school. 

De heer HoodliU.rzou: Juist daarom moet de onderwijzer 
zijn overtuiging tegenover de kinderen voor zich houden. 

De heer ter Laan: Daarmede ben ik het geheel eens, maar 
dat doen zij reeds krachtens hun beginsel. Het zou zeer onbe
hoorlijk zijn om zijn overtuiging aan kinderen op te dringen. 
Goede paedagogiek eischt dan ook van alle onderwijzers, dut 
zij met dergelijke zaken, voor groote mentenen bestemd, niet 
bij de kinderen aankomen. 

En wanneer dim toch een onderwijzer om zijn overtuiging 
wordt ontslagen, dan is dat tegen alle recht. Ik had gehoopt, 
dat de Minister tot den heer van Wijnbergen had gezegd: 
Als een gemeentebestuur in zijn bekrompenheid daartoe over
gaat, dan zal men gewaar worden, dat men in den Haag nog 
de wetten kent. Ik heb blijkbaar te veel verondersteld. 

Ten slotte do quaestie van Maastricht. Op menig punt 
heeft de Minister mij ook hier teleurgesteld. 

De heer Janssen is het eerst opgetreden. Hij die de men-
schen daar kent, had veel sterker gestaan wanneer hij had 
kunnen verklaren: „wat hier gezegd wordt is niet waar; ik 
heb een nader onderzoek ingesteld." 

Nu heeft hij alleen in theorie geredeneerd, dat het wel niet 
zoo gebeurd zou zijn. Het zingen van het lied moest hij toch 
erkennen. Ook dat een kind was gestraft, omdat het niet naar 
de kerk was geweest. Dat wijst toch op eigenaardige toe
standen in Maastricht, dat kinderen van sociaal-democrati
sche ouders, die met de kerk hebben gebroken, toch door het 
bestuur van de bijzondere school worden gedwongen om in de 
kerk te komen, eii dat zij anders worden gestraft. Laat men 
dan in Maastricht zorgen voor voldoend openbaar onderwijs ! 

De lieer Janssen is dit met ons eens, maar het is dan toch 
maar gebeurd, en op dit oogenblik is er nog altijd geen vol
doend openbaar onderwijs. 

Nu heb ik heden aan den Minister aangeboden om hem de 
namen van de getuigen te noemen, die bereid zijn verklarin-
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(ter Laan e. a.) 
gen af te leggen; maar de Minister zegt: als ik de Hande
lingen nog eens nalees, kan het wel zijn, dat ik nog enkele 
vrugen stellen zal. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan komen wij weer op dezelfde 
wijze van de reis thuis. Zekerheid is hier alleen te krijgen 
door getuigen te hooien. Ik zal den Minister noemen de 
namen van zes, zeven arbeiders uit Maastricht, wier kinderen 
daar ter schole gaan; de namen van de colporteurs; van den 
schrijver in Het Volk, enz. Alleen op die wijze kan men 
achter de waarheid komen. 

De Minister keurt af het zingen van het lied, maar wat 
moeten die broeders niet onnoozel zijn, als zij eerst na zoo
veel tijd bemerken, wat er in dat lied staat! Wie Maastricht 
en de herrie daar kent, heeft aan één regel genoeg om te 
weten wat er in het lied staat. 

Een onderwijzer die zulk een lied laat zingen, is ook in staat 
tot de andere dingen waarvan hij beschuldigd wordt. Wei
gert nu de Minister het onderzoek, dan blijkt hij op dit punt 
niet te gevoelen wat hij gevoelen moet, nl. dat op die wijze 
zulke onbehoorlijke 'zaken niet zoo stellig mogelijk moeten 
worden afgekeurd en voor de toekomst voorkomen. 

Het blijkt, dat op een aantal bijzondere scholen die staan 
onder het schooltoezicht en onder de Nederlandsche wet, die 
betaald worden met Nederlandsch geld, de kinderen worden 
gebruikt voor politieke doeleinden, waartegen, behalve nu 
tegen het lied, van de rechterzijde slechts een zeer zwakke 
stem van afkeuring is gehoord, van dezelfde zijde, waar men 
steeds den mond zoo vol heeft over denkbeeldige overtre
dingen van onderwijzers aan de openbare school. 

De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik mag niet nalaten een woord te 
zeggen naar aanleiding van het gesprokene door den geachteu 
afgevaardigde uit den Haag I , die tot mijn groot genoegen 
toestemt waarop het aankomt, nl. dat de onderwijzers aan 
de kinderen geen republikeinsche gevoelens mogen medc-
deelen. Maar dit moeten zij dan ook niet doen door deel te 
nemen aan een feest dat op touw gezet is als een republi-
keinsch feest. Als zij met de kinderen aan dit feest deel
nemen, komt het op hetzelfde neer. 

Dat een onderwijzer geen republikein mag zijn, heb ik 
met geen woord gezegd, maar indien de erkenning van den. 
geachten afgevaardigde in practijk wordt gebracht, zal dit 
veel moeilijkheden uit de wereld helpen. 

Of het nu in overeenstemming is met die erkenning om 
stukken te schrijven als door den geachten afgevaardigde 
uit Eist zijn voorgelezen uit De Bode en in dat blad repu
blikeinsche gevoelens te luchten, neem ik de vrijheid te 
betwijfelen, want wanneer men als onderwijzer zijn repu
blikeinsche gevoelens niet mag luchten, heeft het absoluut 
geen zin in een vakblad daarover met een enkel woord te 
spreken en dus uit het eigen stelsel van den geachten afge
vaardigde zou voortvloeien, dat die uit een vakblad onher
roepelijk geweerd werden. Er is door mij in geen enkel op
zicht over eenige inquisitie of eenigen dwang van gezindheid 
gesproken. 

Wat betreft het onderzoek naar het te Maastricht ge
beurde, het zingen van dit lied is door mij uitdrukkelijk 
afgekeurd, maar over de vraag in hoever er duidelijk ge
preciseerde feiten zijn, die aanleiding geven tot een onder
zoek, wil ik de beslissing aanhouden, totdat ik de Hande
lingen heb gelezen en die niet a 1'improviste na de discussie 
nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De onderartt. 165 tot en met 170 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

Beraadslaging over onderart. 171, luidende: 
„Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers en 
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