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De heer mr. P. van der Veen vraagt, of in alle openbare scholen daartoe gelegenheid zal worden 

gegeven, het welk door den voorzitter bevestigend beantwoord wordt. 

Na nog eenige discussiën vraagt den heer Hoogerbrugge, of er ook eene bepaling is, welke vakken op 

de avondschool zullen onderwezen worden, waarop de voorzitter te kennen geeft, dat, evenals het 

dagonderwijs, ook op de herhalingschool zal onderwijs gegeven worden in het rekenen, maar 

uitgebreider, zooals in de algebra enz., en zoo ook met de andere vakken. 

Het voorstel van het dagelijksch bestuur wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Nu komt aan de orde een voorstel, om het laatste lid van art. 1 van de verordening betreffende de 

benoeming van leden voor de plaatselijke schoolcommissie te doen wegvallen, ’t welk dat 

lidmaatschap onvereenigbaar stelt met het ambt van bedienaar van een godsdienst of geestelijke. 

De voorzitter meent, dat juist eene predikant beter dan een ander kan oordelen over den gang en den 

leiding van het onderwijs. 

De heer  mr. P. van der Veen is tegen dat voorstel. Het zou voor den predikant soms moeijelijk zijn, 

om de juiste grens tusschen het neutraal openbaar onderwijs en de godsdienst af te bakenen. 

Onwillekeurig zou er soms een woord gebezigd worden, dat aanstoot aan andere gezindten zou geven, 

en dan kan dit groote onaangenaamheden veroorzaken. Ook kan door den geestelijke pressie worden 

uitgeoefend op het onderwijs in zijn geest. Spreker zal er dus tegenstemmen. 

De heer Hoogerbrugge is ook tegen het voorstel, omdat een predikant de grens ligt kan overschrijden 

en in gemoedelijkheid godsdienstige begrippen kan uiten en tevens ook, omdat er dan kans bestaat, dat 

er meer predikanten opvolgelijk tot leden der commissie zouden benoemd worden. 

De voorzitter antwoordt de sprekers, dat de wet voorschrijft in welke vakken op de lagere scholen 

onderwijs wordt gegeven. De leden der plaatselijke schoolcommissie zijn dus gedwongen om zich aan 

de wet te houden; zij kunnen zich op geen anderen weg begeven. 

De heer mr. P. van der Veen vraagt, of het dan noodig is, dat artikel te wijzigen, waarop ontkennend 

door den voorzitter geantwoord wordt, maar deze wil daardoor het onderwijs bevorderen. 

De heer van der Veen zou, als de bepaling niet bestond, die de geestelijken uitsluit van het 

lidmaatschap der plaatselijke schoolcommissie, het iets anders vinden, maar nu deze bestaat is hij 

bepaald tegen afschaffing. Hij is het eens met den heer Hoogerbrugge en wil volstrekt geen aanstoot 

geven aan enige gezindte. 

De heer Hoogerbrugge acht het ook verkeerd wat aangaat de verstandhouding tusschen geestelijke en 

onderwijzer. 

De heer Servatius zegt, dat het maar een idee is, dat het gevaarlijk is. 

Ten laatste acht de voorzitter wijziging niet noodzakelijk, zooals hij reeds heeft gezegd, en trekt het 

voorstel in. Hij vraagt daarop of nog iemand het woord verlangt. 

De heer Hoogerbrugge wenscht te spreken over de school te Bovensmilde. Hij vraagt, hoe het met die 

school is, De toestand kan daar zoo niet blijven; er heerscht groote wanorde, de hulponderwijzer 

vertrekt, de hoofdonderwijzer, een bejaard man, kan alleen die school niet blijven waarnemen. Er moet 

toch iets gevonden worden, om die zaak te verbeteren, b.v. om kweekelingen aan te stellen of 

hulponderwijzers te verplaatsen. 

De voorzitter geeft te kennen, dat zich nog geen sollicitanten hebben aangegeven. Hij is het eens met 

den heer Hoogerbrugge, dat het zoo niet kan blijven. Het onderwijs van den heer Kalverkamp is niet 

slecht, maar de man wordt oud. 

De heer N.E. Servatius acht het moeijelijk hulponderwijzers te verplaatsen. Zij zouden moeten 

verhuizen, dat soms zeer onaangenaam kan zijn. 

De voorzitter acht het goed, dat er een voordragt omtrent de verbetering, hetzij door verplaatsing van 

hulponderwijzers of door aanstelling van kweekelingen, gedaan zal worden door de plaatselijke 

schoolcommissie. - Conform wordt besloten. 

Niemand meer het woord verlangende sluit de voorzitter de vergadering, 


