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Arm de orde is de voortzetting der beraadslaging over
h e t VOORSTEL VAN WET VAN DEN HEER MR. S . VAN H O U T E N ,
STREKKENDE OM OVERMATIGEN AUDEID EN VERWAARLOOZING
TAN KINDEREN TEGEN TE GAAN.

32ste

Z

ITTING,

ZITTING VAN WOENSDAG 1 JULIJ

(GEOPEND TEN 11 ORE.)

Voortzetting van de behandeling en aanneming van
het wets-ontwerp strekkende om overmatigen arbeid
en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan. —
Beraadslaging over en aanneming van verschillende
wets-ontwerpen. — Comité-generaal. — Benoeming
van een klerk ter griffie en aanneming der huishondelijke begrooting voor 1875.

Voorzitter: de heer Tan B y l a n d t .
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 36 leden, te weten
de heeren:
van Swinderen, Schot, Fransen van de P u t t e , Dumbar,
Coenen, Rahusen, Verschoor, Kuchner , van Aylva van
Pallandt, Smit, Duymaer van Twist, do Raadt, van Eysinga,
Tonckcns, de Vos van Steenwijk, Hartsen, van Rhemen
van Rhemenshuizen, van Sasse van Ysselt, van Rijckevoreel, P r i n s , Thooft, Cremers, Stork, Hengst, Nobel,
Viruly, Vos de W a e l . Huydecoper van Maarsseveen, Hein,
Beerenbroek, de Villers de P i t é , Borsius, van Goltstein,
Pincoffs en van Vollenhoven;
en de heeren Ministers van Binnenlandsche Zaken, van
Oorlog en van Finantien.
De notulen van het verhandelde in de vorige zitting
worden gelezen en goedgekeurd.

De heer B u r h n e r : Overmatigen arbeid en verwaarloozing, van wien ook, wie zou dat willen ? Ik breng
dan ook gaarne een woord van hulde aan den heer van
Houten, die met zijn warm harl beeft getracht maatregelen
tot stand te brengen, welke dien overmatigen arbeid kunnen weren. Intussclien komt het mij voor dat zijn warm
hart zijn huofd niet koud heeft gelaten, want het wetsontwerp dat aan onze beraadslaging is onderworpen, —
het is reeds door verschillende leden in het midden gebragt —
is gebrekkig en voor uitvoering ongeschikt, zoo zelfs, dat
i n d e andere Kamer is beweerd, d a t , mogt dit wets-ontwerp
de goedkeuring dezer Vergadering verwerven, de Minister
van Binnenlandsche Zaken in groote moeijelijk heden zou
worden gewikkeld, daar hy om conflicten te vermijden dit
aan den Koning ter bekrachtiging zou hebben aan te bieden, terwijl daarmede de zaak zelve volstrekt niet zou
worden bevorderd. Matige arbeid behoort te worden toegelaten. Niemand zal zelfs voor een kind onder de 12 jaren
matigen arbeid schadelijk achten. Tracht men niet in de
betere standen door gymnastische oefeningen de spieren in
beweging te brengen ? En waarom zou dan eenige arbeid
reeds aanvangende op lOjarigen leeftijd schadelijk geacht
kunnen worden ?
De voorsteller van het ontwerp heeft den twaalfjarigen
leeftijd aangenomen , zoo h\j beweerde, op historische
gronden; maar hij is veel te scherpzinnig om niet te weten
dat historische grond in deze in het geheel geen grond is.
Bij de behandeling van het aanhangige wetsvoorstel in
de Tweede Kamer is er gesproken van eene schets die
later tot eene deugdelijke beworking der stof zon kunnen
leiden, maar dat is het niet, want daarin zouden a'le
punten moeten voorkomen die behooren geregeld en uitgewerkt te worden. In dit ontwerp daarentegen zijn een
paar punten even aangeroerd , die alleen betrekking hebben
op den arbeid van kinderen. Van het waken tegen verwaarloozing is geen sprake.
In de andore Kamer — om nu bij dit punt even stil te
staan — is reeds aangetoond d a t , wanneer men een maatstaf wil nemen, men aan de natuur moet vragen welk uitgangspunt men nemen zal. De natuurlijke uitgangspunten
zijn de ontwikkelingstijdperken in den kinderlijken leeftijd,
zoodat alle arbeid tot op negen- a tienjarigen leeftijd volstrekt zou moeten zijn verboden, en die van tien tot vijftien a zestien zon moeten geregeld worden. De aanneming
van dien leeftijd van twaalf jaar is geheel willekeurig en
in geen enkel geval aan te nemen , want na twaalf j a r e n
zou dan wel arbeid, zelfs overmatige arbeid kunnen gevorderd worden. Als men die zaak au fond zou willen behandelen, dan moet men volgens het verslag der Staatsconi missie van een geheel ander punt uitgaan.
Zoo lezen wij in het verslag der Staatscommissie, bladz 19
en '20, dat de noodzakelijke voorwaarde tot verbetering
van don physieken toestand van het kind — en hiermede
zal men toch moeten beginnen — is verbetering van zijnen
stoffelijken toestand, betere voeding en betere huisvesting;
en om deze voorwaarden te vervullen is het noodig dat
het kind loon verdient.
Betere voeding 1 Betere huisvesting! De quaestie wordt
dus eigenlijk teruggebragt tot de eerste levensvoorwaarden ,
waaraan men zal behooren te trachten te voldoen, zoo
men in zijn pogen tegen verwaarloozing van het kind wil
slagen.
Nu heeft de voorsteller van het wets-ontwerp dit punt
in de andere Kamer even aangeroerd, en gezegd dat. wanneer de kinneren onder de twaalf j a a r niet meer arbeiden,
de loeren vim de volwaseen arbeiders zullen stijgen.
Mijnheer de Voorzitter, ik geloof niet dat dit eene e r n stige bewering geweest is, maar dat deze woorden veeleer
den voorsteller in het vuur van het debat ontsnapt zijn.
Hij weet toch ook wel dat kinderarbeid en werk van
volwassenen van elkander onderscheiden i s , en dat in geen
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geval, door kinderen beneden de twaalf j a a r niet te laten
arbeiden, de loonen der volwassene!, kunnen stijgen : wanneer dat quantum, dat de kinderen verdienen, om slechts
armzalig in het leven te blijven, ontbreekt, dan zullen de
gevolgen daarvan niet uitblijven. De volwassenenen kinderen
zullen nog minder voedingsstoffen krijgen dan zij nu reeds
behoeven.
Wanneer men er nn op wij-t dat die overmatige arbeid
do physiek van het kind zoo ten onder boudt e n d i t w e t s ontwerp vooral ten doel heeft de physieke en sanitaire
belangen daarvan , dan ontken ik dit ten renen male, want de
kinderen krijgen zoodoende nog minder goed voodsel. De
ontwikkeling van bot kind kan niet vooruitgaan , en wanneer
dut ïiütionaal vermogen volwassen zal zijn dan is het
krachteloos en gebrekkig; niet door overmatigen arbeid,
maar door gebrek aan behoorlijke voeding. Dat is reeds
voorjaren aangetoond door onzen hooggeroemden landgenoot
professor Muller in zijn geschrift Volksvoeding en Volksgeest. Daarin heeft bij op de meest afdoende wyze betoogd dat bij middelmatigen arbeid een volwassen man
500 wigtjes eiwit per dag in zijne spieren enz. moet ontleden Om die 500 wigtjes eiwit te verkrygen behoeft hij
10 000 wigtjes aardappelen of rijst; en die verkrijgt hy
in den regel te naauwernood.
Van dierlyk voedsel is volstrekt geen sprake meer; by
de hooge vleeschprijzen is het punctum van vleeschverbruik
in Nederland zoo ver gedaald , dat volgens onzen geleerden
landgenoot dr. Staring, in Nederland per hoofd slechts 10
Nod. jonden wordt gebruikt, terwijl de werkman in Engeland 52 Ned. ponden wordt gerekend te gebruiken. Wat
heeft dit ten gevolge? Dat mon zyne toevlugt zoekt in gebruik van sterken drank.
Voor de voorstanders van aequivalenten in sterkon drank
te vinden zou dit, om zoodoende het gebruik en misbruik
daarvan tegen te gaan, zeker niet heel welgevallig zijn, maar
het komt mij voor dat er een imder middel moet gebezigd
word< n om dit kwaad tegen te gaan en dat kan geen ander
zijn dan dat de Regering voor zooverre het onder haar bereik ligt, de voedingsstoffen voor allen zoo toegankelijk
mogelijk mi<akt. dat wil zeggen door afschaffing van den
accijns op hot vleesch. Daardoor zou de toestand zeker
meer verbeterd worden dan door regeling van arbeid. Meer
misbruik van sterken drank zal het noodwendig gevolg zijn
van de mindere verdiensten van het kind, terwijl het er
moreel en intellectueel niet op zal verbetoren indien er
voor het physieke niets gedaan wordt.
Deze beschouwingen wettigen geloof ik genoegzaam mijn
afkeurend votum over dit wets-ontwerp. Wanneer uit de
gehouden disensssie in deze en de andere Kamer mogt blyken
dat het onderwerp voor regeling vatbaar is, althans voor
eene deugdelijke regeling, dan zou ik zeker onder de eersten
behooren die daartoe willen medewerken.
Maar geen halfheid; niet eene zaak aantasten, waar geen
hulp kan aangebragt worden. Wil men iets doen, dat men
de zaak dan au fond behandele.
De heer v a n H l i n n e n v a n R h e m e n s h u l z e n t Slechts
twee woorden , Mijnheer de Voorzitter. Men kan van deze
zaak niet zeggen: » la matière est e'puise'e"; maar eene vijf
en twintigjarige bekendheid met deze Kamer heeft my
orertuigd, dat een zeer kort woord haar welkom zal zijn.
Ik wi nsch slechts te constateren dat al de sprekers,
die veiki. a.-d hebben dat zij vóór dit ontwerp zullen sternmen , oen eersten stap willen doen ; zij hebben niet gezegd
een goeden stap , maar een eersten stap , eene proefneming.
Mijnheer de Voorzitter, wanneer ik voor eene gracht
sla en den goeden oever wil bereiken, dan wensch ik
geen stap in het water te doen ; ik zeg niet uit vreos om
er in te verdrinken , maar om er althans Liet ongesteld
uit to komen ; ik leg dan liever een goedo stevige brug
om den goeden oever te bereiken.
Het zij mij vergund als voorbeeld te wyzen op den geachten afgevaardigde uit Zuidholland, den heer Hein, die
den stap ook wenscht te doen. Die geachte afgevaardigde
beeft geconstateerd, dat de veldarbeid dezelfde calamiteiten
opleverde — het zyn zyne eigene woorden — als de fabriek-
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arbeid, en toch blijft di» veldarbeid ongeregeld. »De>
kinderen zullen i n d e fabrieken niet meer worden afgebeuld"
zeide hy verder. Indien e r van afbeulen sprake i s , — ik
voor mij vind de* uitdrukking wel wat sterk — dan geloof
ik dat de kinderen, in hoi» zijnde, zondfer onder wij* op
school te genieten, veel meer zullen woeden afgebeuld.
Dezelfde spreker hoeft gezegd: » De loorpligt is het corollarium van deze wet", en wy missen er dien leerpligt in»
Toch zegt de geachte afgevaardigde dat hij dezen s t a p ,
hy zegt niet dezen goeden stap, wenscht mede te doen.
De geachte afgevaardigde uit Zuidholland zal eveneens
medestappen. Het schijnt dat de schrik voor leerpligt hem
daartoe noopt. Hij heeft bij verkiezing gesproken van sefcooldwang, ik verkies het woord pligt. Ik geloof dat het zachter
is en minder zal afschrikken.
E r zijn meer pligten aan de ouders opgelegd tegenover
hunne kinderen . ook in het Burgerlijk Wetboek, die eveneens een dwang oploggen, maar het is een noodzakelijke,
onmisbare dwang in myne oogen. Die schooldwang, dien ik
schoolpligt noem, moet, zegt de geachte afgevaardigde,
een ultimum remedium zyn. Het is dus eene quae&tie van tijd.
Laten wij dan, Mijne Heeren , dien tijd afwaehten; zien
wy , wat — ik hoop deze Regering, moet het zijn eene»
volgende — doen zal; maar overhaasten wij ons niet. Ik
ben overtuigd dat er schoolpligt zal moeten komen; wyV.
kunnen dat niet ontgaan. Met dezen stap te doen helpen
wij de jonge kinderen, die wij zeggen dat verwaarloosd
of mishandeld worden, niet. Ik geloof integendeel dat wij
hen benadeelen, en dat wy bovendien vele fabrikanten in
ons land, die waarlijk de kinderen niet afbeulen, maar
er goed voor zorgen, in de grootste moeyelijkheden brengen.
I k wensch dus dezen h a l v e n — i k g a v e r d e r : do^en verkeerden maatregel niet genomen te zien, maar verlang dat
de zaak voor goed zal kunnen geregeld worden.
De heer S m i t : Mijnheer de President, hot zy mij vergund een enkel, een kort woord in dit debat te brengen.
Dat woord cal hoogst eenvoudig zijn, en het strekt grootendeels om mijne stem te motiveren.
W a t is tot heden gebleken in de afdeelingen en in dit
debat, zoo als ik het ten minste begrepen heb ? Dat het
getal voorstanders van dit wets-ontwerp niet gering i s ,
maar dat zij toch ook niet dweepen met het ontwerp zoo
als het daar ligt. En tevens is gebleken dat er nog al met
eenige warmte tegen het ontwerp is gesproken e n , men
houde het mij ten goede, naar het mij voorkomt, wel eens
met eenige overdryving.
Eéne zaak in den lande is dunkt mij omtrent het gewigtig onderwerp zeker, en zij is deze , dat eene regeling
van den arbeid van kinderen bij de wet wordt verlangd,
en dat het in confesso is , dat er hier en daar te veel van
de kinderen , zoowel door ouders als andere belanghebbenden , wordt gevergd. Ik spreek van geen afbeulen, ik
spreek niet van ten eenen male onnatuurlijke ouders , ik
zal geono schots leveren van al wat er is of niet i s ,
maar zeker is h e t : er bestaat een kwaad, en nu vraag ik:
wat is in Nederland tot heden gedaan tot wering van dat
kwaad ? Ik maak der Regering daar nog zoo groot verwijt
niet van, maar ik constateer het feit dat er tot heden
bijna niets is gedaan. Er is eene commissie van onderzoek in het leven geroepen en daarby is het gebleven.
Nu is in de andere Kamer door een zeer achtenswaardig
en bekwaam lid eene proef genomen, er is een ontwerp
ingediend ; die gang van zaken is bij allen bekend en dat
ontwerp i s , nog al besnoeid, tot ons gekomen.
Men heeft bet gister hier genoemd oeno phrate, ook een
fragment; het is van morgen nogmaals een fragment geheeten en dan nog wol oen gebrekkig en voor uitvoering
ongeschikt. Ik dweep niet met het ontwerp zoo als het
daar ligt. Maar waar ben ik mede ingenomen? Daarmede,
dat er een eerste stap is gedaan. Kn naar mijno bescheidone meening is die stap gedaan op een goeden weg. En
waarom op een goeden weg? Omdat de zaak regeling eischt.
Nu wil ik volstrekt niet beweren (ik zou het ook niet
durven doen) dat het ontwerp eonigormate volledig is en
in alles wat noodig is voorziet. Evenmin zal ik ontkennen
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dat dit ontwerp aanleiding zal kannen geven tot eene
hoogst moeyolijke uitvoering. Maar mon neme de keeizijde.
Indien bet wets-ontwerp hier wordt afgestemd, wat zal
dan het gevolg zijn ? Waarschynlyk jaren lang voor dit
belangrijk vraagstuk eene rustige rust en niets doen. En
dat wil ik niet en daarom neem ik het ontwerp aan.
Men «egt: het is boter dat dit ontwerp worde verworpen en dat van regeringswege een volledig voorstel
kome. Het kon wel waar zyn , en ik wil volstrekt niet
betwisten dat dit misschien het beste zou kunnen zijn.
Maar wie staat ons daarvoor borg? In ieder geval, als
dit ontwerp wordt aangenomen, zal de zaak niet langer
kunnen blijven slapen en het mag worden verwacht dat
zy niet van di- baan kan raken. Kn dit il al veel gewonnen.
Men zegt: eigenlijk hebben wy niets aan dit ontwerp,
want het geeft niets. Dit b twist ik. Wij hebben er wel
iets aan , want er is art 1 , en dat artikel is niet weinig
beteekeneud , al wordt het ook zeer getemperd door art. 2,
waarin ik de uitzondering van veldarbeid zeer betreur. Dit
ontwerp is een zeer bodaarde siap om tot eene goede
regeling te geiaken, en als het eene onbetwistbare waarheid is dat het zeer wenschelijk i s , deze zaak hier even
als in andere landen te regelen , dan geloof ik dat ik door
deze wet aan te nemen eene betore daad doe in het algemeen
belang dan door ze te verwerpen.
Do heer F r a n s e n v a n d e P u t t e : Ook ik was voorbereid om deel te nemen aan dit debat. Overtuigd echter
dat zich een aanzienlijk getal leden daarover zou doen
hooien , heb ik mij niet gehaast, en nu ik zoo veel en
zoo veel bondigs gehoord h e b , zal ik de discussie niet
rekken, vooral ook omdat in de redevoeringen van de
heeren Prins en Hein mijne hoofddenkbeolden zijn uitgesproken. Ik betreur dat uit dit ontwerp is vervallen de
regeling van den veldarbeid vau kinderen van bedoelden
leeftyd, hetgeen in Zeeland en waar het kwaad meer bestaat, een groot nadeel is voor het toekomstig geslacht.
Onder de vele gebreken van het ontwerp reken ik ook het
gemis van leerpligt, ofschoon ik geloof dat de tijd daarvoor nog niet rijp is, te minder omdat het bijna onmogelijk is , daarbij straffen te bedreigen , die toe te passen zijn.
Bij al die erkende leemten in het ontwerp zou ik haast
met den eersten spreker van heden kunnen zeggen: het
is nog de tyd niet, en met den heer van Goltstein gisteren : wachten wy wat. Maar Mijne Heeren, er zyn andere overwegende belangen, die reeds voorgedragen zyn
en waarop ik, tot regtvaardiging van mijn votum, kortelijk
wil terugkomen.
Mijne gronden zijn deze: Vooreerst, ik acht den Staat
volkomen bevoegd werkdadig op te treden waar de menschenmassa nalatig is. Om velerlei redenen , waaronder
meestal egoïstische redenen, verzuimt zij den pligt om de
opleiding der jeugd te bevorderen en nadeeligen arbeid
te weren.
Ten tweede, wordt dit wets-ontwerp tot wet verheven,
het zal een eerste voorzigtige stap zijn die de Regering zal
nopen om op dien weg verder te gaan en de regeling
vorder uit te breiden. Het is toch eene algemeen erkende
waarheid dat het onderwys verheft en dus rerwaarloozing
van dat onderwijs schade doet en vernedert.
Ten derde. Zoo al niet in deze Kamer, dan althans in den
anderen tak der wetgeving en nog meer daarbuiten bestaat
zoo al niet vooroordeel, dan althans weerzin tegen voordragten van wet, die niet van dn Regering af komstig zijn.
Daarmede wensch ik te breken. De Regering mag niet altijd
van traagheid en nalatigheid beschuldigd worden, wanneer
door een lid der Vertegenwoordiging eeu wets-ontwerp
wordt voorgedragen. Het doel dier indiening is om te voor«en in eene behoefte. De Regering i3 door voorziening in
den dagelijkschen gang van zaken en de vele eischen die
haar gesteld worden, niet altijd in staat om aan speciale
onderwerpen al dien tijd en aandacht te wijden , die zij
verdienen en vaak vorderen, gelijk het onderwerpelyke
ontwerp. Bovendien de Regeringsleden zyn ook menschon ,
die even als wy allen gevaar loopon iets te verzuimen of
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niet al datgeen to doen wat bet belang der maatschappij
vordert
Ik heb gemeend kortelijk deze gronden voor mijn votum
te moeten opgeven. Ik zal niet herhalen wat door anderen,
goed gezegd is.
De heer C r e m e r s t De geachte spreker uit Noordholland
heeft zooeven alleen gesproken om zijne stem tu motiveren.
Ik volg dit voorbeeld en heb daarvoor eene bijzondere reden.
Ik ben hier gekomen met het voornemen om voor dit
wets-ontwerp te stommen. E r ligt iets goeds in dat mij over
mogelijke gebreken deed heenstappen. Velen vreezen dat
dit wets-ontwerp, aangenomen zijnde, een stap zal zijn op
een weg zonder einde, zonder dat men weet waarheen hij
leiden zal. Die vrees hield mij in den aanvang niet terug.
Ik meende toch dat wij op dien weg niet verder zullen gaan
dan wij noodig zullen achten , terwü'1 wij by elk voorstel
zullen kunnen onderzoeken of het noodig en nuttig is.
Dit hield mij dus toen niet terug. Meermalen uitte ik
mijn gevoelen omtrent doze zaak. Nu sed rt gisteren mijne
meening is geschokt, moet ik daarvan mijne redenen geven.
Eene gemoedelijke overtuiging is dik werf gevaarlijk juist
omdat zij gemoedelijk is ; de theorion van communisten en
socialisten rigten de maatschappij te gronde, hoewel ze
nogtans te goeder trouw worden aangevoerd en vaak
schoonschijnende argumenten voor zich hebben.
Ten andere is het zeer gevaarlijk bezwaren die overal
te vinden zijn al te gloeijend voor te stellen: men overdrijft dan de bestaande gebreken , vergeet dat de volmaaktheid niet 'te bereiken is en gaat niet na de gevolgen van
het aan te wenden geneesmiddel. Een sprekend bewijs is
in deze zaak gegeven. Ten aanzien van de zaak <iie ons
thans bezig houdt, bestaat geen verschil daaromtrent,
dat zwakke kinderen door overmatigen arbeid een nadeel
lijden dat op de volgende geslachten schadelijk moet werken.
Dit wets-ontwerp tracht daarin te voorzien, maar
gisteren hoorde ik ,dat het geneesmiddel den toestand
nog veel gevaarlijker zal maken , want men belet den
kinderen te werken, men dwingt ze tot luiheid, maar
zorgt niet voor eene goede opvoeding. Kenige voorstanders
en tegenstanders van deze voordragt meenen dat bij hare
aanneming de toestand verergeren zal. Men wil daarom
nog iets anders, een ander geneesmiddel. Men sprak van
leer- en schoolpligt, van schooldwang; over het woord
twist ik n i e t . en zal ook niet herhalen wat de heer
Duymaer van Twist gisteren zoo juist aanmerkte; ik wil
er alleen bijvoegen dat ik gaarne zal medewerken tot bevordering van onderwys, maar dwang om den pligt uit
te voeren is geheel iets anders, eischt rijper overweging.
Als reden tot regeling der uren wyst men er op , dat die
regeling reeds sedert jaren overal elders in Europa plaats h a d ,
dat wij te laat komon. H u n , die op dien grond y veren , zeg
ik : Het voorbeeld van schooldwang vinden wij alleen in
Pruissen, en met allen eerbied en achting voor de ontwikkeling der Duitsche maatschappij , geloof ik niet dat
dit voorbeeld voor ons altijd aanbevelenswaardig is; ik
ten minste zou weinig ophebben met de invoering van alles
wat daar bestaat.
Voor wj| tot schooldwang overgaan, zou het noodig zyn
al de gevolgen daarvan te overzien , en alvorens dit te doen ,
moeten wij ten minste een geformuleerd voorstel hebben.
Wanneer ik mij vereenig in den lof, toegezwaaid aan
den geachton voorsteller van dit wets-ontwerp, en ten
volle de verdiensten daarvan erken, dan nog blijf ik ze j g e n ,
dat zijn voorstel, op dit punt van algemeen Staatsbelang alles
aan gemeentebesturen over te laten , volstrekt onaannemelijk
was. Men formulere een ander; dan zal het nog moeijolijk
zyn al de gevolgen te overzien.
Nu blijft het altijd waar d a t , indien dit wets-ontwerp
wordt aangenomen , wij niet ver gevorderd zyn. Doch verscheidene leden beweren d a t , indien dit wets-ontwerp
aangenomen is, men verder moot gaan en dat de Regering
verpligt zal zijn niet alleen om uit te roopon , maar ook
om voor te stellen 't geen verder op dezen weg door h e n
gewenscht wordt. Niet deze Minister van B'nnenlandsch•»
Zaken , die zyn gevoelen daaromtrent in de andere Kamer
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heeft te kennen gegeven, maar de Regering, dus ook een
Minister die misschien na verloop van 10 jaren dezen zal
opvolgen.
Dit gaat myn inziens te v e r , en ik wensen door aanneming van dit wets-ontwerp geen voet te geven aan zulke
denkbeelden. Daarbij komt nog hut opschrift der wet.
Volgens het opschrift strekt dit wets-ontwerp om overmatigen arbeid en verwaarloozing tegen te gaan. Verwaarloozing tegengaan, wie wenscht dit niet ? Ik althans wensch
dit ook. Maar door de aanneming van dit wets-ontwerp
zoo als het nu luidt, zal daartegen niets gedaan zijn, en
ik wil er tegen waken om sommigen wapenen in handen
te geven, aan hen die na de aanneming, de maatregelen
tegen verwaarloozing zullen doordrijven, die zy dienstig
achten en die ik nog niet beoordeelen kan.
Neem ik daarby in aanmerking hetgeen straks de heer
Buchner heeft gezegd en gisteren door den heer Stork
van een geheel ander standpunt, doch beide zeker betrouwbaar, is geopperd, dan zeg ik dat er bezwaren zijn
tegen dit wets-ontwerp, en dat het niet wenschelyk is
om voet te geven aan onbekende wenschen. Maar laat ons
niet vergeten dat het ergste waarvoor men tegenover de
kinderen te vreezen heeft, is het slechte voorbeeld der
ouders. De opbrengst van het gedistilleerd neomt toe, het
misbruik dat daarvan gemaakt wordt geeft een voorbeeld
dat iets ontzettends is in vergelijk met hetgeen men wil
tegengaan door dezen maatregel.
Ik geloof dat ik zal stemmen tegen dit ontwerp, tenzy
ik beter worde ingelicht, in strijd met hetgeen ik alvorens
als mijne meening aan mijne medeleden heb te kennen
gegeven.
De heer v a n G o l t s t e l n : Naar aanleiding van het debat
zij het mij vergund nog eene enkele vraag te doen en eene
enkele opmerking te maken. Die opmerking betreft derede
van den heer P r i n s , welke in welgekozen bewoordingen
de meest afdoende argumenten aangevoerd heeft tegen dit
wets-ontwerp. Maar die geachte afgevaardigde is tot de
verrassende slotsom gekomen dat hij dit ontwerp wenscht
aan te nemen, omdat de praktijk zoovele bezwaren zou
aantoonen, dat de Regering verpligt zou zijn de zaak op
een anderen en beteren voet te regelen. Ik kan niet gelooven dat de conclusie van den geachten afgevaardigde
ernstig gemeend was. Hy zou — zoo is het mij voorgekomen — handelen als degenen die na vele klagten geuit
te hebben over den toestand van de bluschmiddelen in zijne
gemeente, zijn eigon huis in brand zou steken ten einde
het bewijs te leveren dat de verbetering der bluschmiddelen
noodig ware. Ik geloof wij zijn allen verpligt hier ernstig
te spreken en te handelen en dat niemand onzer aan een
•wets-ontwerp zyne stem zal schenken van welks aanneming
hij voorziet dat er groote moeyelijkheden zullen ontstaan.
Mijne vraag is deze: E r is door de meerderheid der
leden, die tot aanneming van het voorstel adviseerden,
gezegd dat zij een eersten stap willen doen. Wanneer mon
een eersten stap op oenen nieuwen weg doet, dan zal men
toch wel bekend moeten zijn met den tweeden s t a p , dien
men doen wil En welke is die tweede stap dien die leden
willen doen ? De zaak, die het hier geldt is in de meeste
Europesche Staten geregeld, maar zoo ik my niet vergis
is in geen derzelve eene bepaling aangenomen als in dit wetsontwerp , eene bepaling van algeheel verbod van arbeid vóór
het 12de j a a r . In de Engelsche wetgeving is het halftimestelsel aangenomen; daar mogen wel degelijk kinder e n , naar ik meen van negen, stellig van 10 jaren op
fabrieken arbeiden. In de Duitsche wetgeving is alleen
voor vast werk bepaald dat geen kinderen beneden de 12
j a r e n mogen worden gebezigd. Maar daarenboven is in
Duitschland de echoolpligt en daar zou het toelaten van
kinderen van zelf op die moeijelykheid stuiten.
In de eerste alinea van art. 2 der nieuwe Fransche
wet staat: »Les enfants ne pourront être employés par
des patrons ni être admis dans les manufactures etc.
avant 1'age de douze ans révolus;" maar de tweede alinea
matigt onmiddellijk het verbod in deze bewoordingen:
« l i s pourront être toutefois employés a 1'age de dix ans
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révolus dans les industries spécialement déterminées par
un reglement d'administration etc. " E r bestaat dus nergens
bijkans eene absolute verbods-bepaling van kinderarbeid
tot twaalf j a a r als in dit ontwerp.
Nu zeggen sommige geachte leden, dat het maar een
eerste stap i s , maar Mijnheer de Voorzitter, zal dan de
tweede stap zijn allen arbeid tot vijftien jaar te verbieden ?
Mij dunkt, dit is onmogelijk; wanneer men deze wetsvoordragt serieus beschouwt, als zijnde van een bepaald
gevolg, dan kan die eorste schrede wel een reuzenstap
genoemd worden
Nu heb ik nog een pligt te vervullen , dion de loyauteit
my gebiedt.
Gisteren , op het punt de Vergadering te verlaten , sprak
ik eenigzins haastig, en heb daarin welligt woorden gobruikt die tot minder aangename gevolgtrekkingen voor
den voorsteller aanleiding zouden kunnen geven. Ik heb
hem namelijk beschuldigd dat hij uit cijfers van eene door
de Staatscommissie opgemaakte tabel een geheel onjuist
argument getrokken heeft. Ik wensch thans daarbij te
voegen dat ik alleen aan eene onwillekeurige dwaling heb
gedacht, eene dwaling die hare verklaring vinden kon in
het verslag der commissie zelve, omdat zij, sprekende van
de eerste, haar gestelde vraag: hoeveel kinderen en van
welken leeftijd werken er in de fabrieken ? daarbij verwijst
naar de vurzaroelstaten.
Leest men echter het geheele rapport in zyn verband ,
en beziet men de staten eenigzins meer naauwkeurig, dan
blijkt duidelijk dat die opgaven van alle fabrieken niet
verkregen zijn , dus niet alleen van de glasfabrieken , maar
van vele andere.
De bedoeling der commissie heeft niet anders kunnen
zijn dan om de verhouding tusschen de arbeiders van
verschillenden leeftijd aan het licht te brengen.
De heer Duymaer van Twist heeft mede het wets-ontwerp verdedigd , omdat het een eerste stap was , en nu lees
ik juist in een dagblad, zoo even in mijne handen gekomen,
dat te Deventer, in de onmiddellijke nabijheid zynor woonplaats, in eene groote ny verheidsonderneming sedert een
geruimen tijd eene school is opgerigt voor de kinderen aldaar
werkzaam, terwijl uit het verslag der commissie en uit de
opgave van den directeur blijkt, dat men er zich vooral daar
op toelegt om verwaarloosde kinderen die op straat zwerven
en niet die van de fabriekarbeiders in de tapijt fabriek aan
het werk te stellen, ten einde ze tot werkzaamheid en het
verdienen van hun brood op te leiden.
Mij dunkt, dat dit is een van de vele feiten die eer tegen
dan vóór aanneming van het wets-ontwerp pleiten.
Ik meen dus bij mijne, afkeurende stem te mogen blijven.
De heer P l n c o f f s : Mijnheer de Voorzitter, ik wil
gaarne bekennen dat ik in deze aarzel mijne stem uit te
brengen. Ik heb daarom lang geaarzeld, omdat i k , groot
voorstander zijnde van het beginsel, dat er iets worde gedaan om te waken tegen een toestand zoo als die op het
oogenblik in vele plaatsen van het land , mij aan den anderen kant niet ontveinsd heb de groote bezwaren die aan dit
wets-ontwerp verbonden zyn. Ik moet echter zeggen dat
in in dezen tot eene tegenovergestelde opinie kom als de
heer Cremers.
Ik cijfer de bezwaren van dit wets-ontwerp geen oogenblik weg, doch ik kan het toch niet van my verkrygen
om ter wille daarvan niet mede te werken om het beginetl
van het wets-ontwerp te helpen bevestigen,
Ik heb gisteren in de discussie hooren spreken over
politiek, over sociale denkbeelden , schrikbeelden. over
ziekelijke philantrophie en verschillende zaken die men
met een onderwerp als dit wel in verband kan brengen.
Ik moet echter bekennen dat die verschillende motiven
bij mij niet op den voorgrond staan en acht deze zaak
geheel afgescheiden van de politiek en wel verre dat dit
ontwerp socialistische denkbeelden in den kwaden zin van
het woord zal bevorderen, geloof ik dat het juist het tegendeel beoogt, omdat het den werkman verpligtingen oplegt
en verhindert verdiensten te trekken en dat wel in bet
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belang van het kind, dat over zijn toestand nog niet kan
oordoelen.
Als ik nu zie dat in het buitenland politici van verschillende rigting — gisteren heb ik hier volkomen juist als
zoodanig de Tories in Engeland hooren noemen — dat
staatslieden in verschillende landen die zeker in de verste
verte van geen socialistische denkbeelden kunnen worden
betigt, de zaak met hart en ziel zijn toegedaan, dan geloof
ik gerust ie mogen zeggen dat politiek in welken zin ook
aan de beslissing van dit onderwerp ten eenen male vreemd is.
Maar de zaak zelf — het is door zeer enkelen tegengesproken — vordert regeling. Hoe good de toestand moge
zyn in enkele fabrieken bij ons te lande, toch laat die
toestand in vele andere streken zeer veel te wenschen over.
Al wordt in dit wets-ontwerp nu zeer weinig goregeld,
ik erken dat, dan verkrijgt men er toch dat door, dat
langs dezen weg althans voor een gedeelte aan het kwaad
zoo als het bij ons te lande bestaat een einde wordt gemaakt.
Ik begryp niet dat men zich hier zoo uitsluitend bepaald
tot het woord : labrieken.
Ik heb dat nergens in de wet gevonden. Ik heb gevonden
een algemeen verbod mot enkele uitzonderingen die ik
gedeeltelijk betreur; maar daaronder is niet uitsluitend
arbeid in fabrieken te verstaan; wanneer het waar kon zyn
wat ik gisteren hier hoorde beweren , dat ouders de kinderen
van de fabrieken afnemende, met deze wet in de handde
kinderen denzelfden arbeid voor loon kunnen doen verrigten
in eene bedompte kamer, zonder vervolgbaar te zijn, dan
voorzeker zou het doel daarvan niet boreikt worden. Dit
was gisteren voor mij een punt van grooten twyfel.
Ik heb daarom getracht voor zooverre mogelijk zekerheid in dezen te erlangen , en na naauwkeurig ingewonnen
onderzoek ben ik tot de overtuiging gekomen dat zoo iets
niet de bedoeling van dit wets-ontwerp kan zijn.
Huisselijke arbeid wordt toegestaan en de dwaling
waarin men hier verkeert spruit daaruit voort dat men
dit verwart met arbeid in huis.
Ouders die hunne kinderen voor loon fabriekswerk in
huis laten verrigten zyn daarom geloof ik straf baar even
goed als wanneer zij hen naar werkplaatsen sturen.
En dus geloof ik dat de groote vrees , dat de toestand
van de kinderen zooveel erger zou worden , omdat men ze
uit de fabrieken zal nemen , maar hen denzelfden arbeid
in huis in bedompte vertrekken zal laten doen, denkbeeldig is.
I k heb straks gezegd dat deze wet wel groote bezwaren
heeft, welke door de tegenstanders van de voordragt zeer
breed zyn uitgemeten , maar na het vele dat de Vergadering daarover gehoord heeft, zal ik haar niet lastig vallen
met de opsomming van de mijne. Zy hebben ook geen
w a a r d e , omdat de Kamer alleen het regt heeft om eene
wetsvoordragt aan te nemen of te verwerpen. Daar nu bij
mij het belang van de zaak van dien aard is , dat ik over
mijnu baz waren heen zal stappen, zou de opsomming
daarvan geen gewigt voor de Vergadering hebben.
De heer van Goltstein heeft gewezen op hetgeen de heer
Prins gezegd heeft, dat deze wet bij de uitvoering zooveel
bezwaren zou oploveren dat daardoor van zelfden slechten
toestand aan het licht zal komen, en wij daardoor eene
betere wet zullen kunnen verkrijgen. Ik geloof dat wanneer
die verklaring a la lettre wordt opgevat, do opvatting van
<len heer van Goltstein niet onjuist zoude zijn, maar wanneer
ik den geachten afgevaardigde uit Noordholland goed begrepen h e b , is zyne zienswijze ook de mijne, dat wanneer de wet in werking is gebragt, spoedig zal blijken
welke leemten er bestaan, waardoor de zaak levendig zal
worden gehouden , en men op die wijze tot eene goede
regeling zal komen. De toestand is bijna in alle andere
beschaafde landen ter hand genomen en zoo goed mogelijk
geregeld.
Waarom zouden in Nederland degenen die voor het beginsel zijn , ter wille van bezwaren die bij regeling later
kunnen worden hersteld, dat beginsel afstemmen, nu de
Tweede Kamer h e t , na grondige beraadslaging, met byna
eenparige stemmen heeft aangenomen ? Waarom zouden wy
litt land in de onzekerheid laten, of de Eerste Kamer deze
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wet verworpen heeft omdat zy" bezwaar had tegen de
uitvoering van hot beginsel, of omdat zij den arbeid van
de kinderen niet wilde regelen ? Ik hecht te voel aan het
beginsel om niet over de bezwaren heen te stappen.
Wanneer ik nu ten slotte zeg , dat ik deze wet beschouw
als een eersten stap, wil ik daarbij tevens de vraag van
den heer van Goltstein beantwoorden, wat dan wel de
tweede stap zal zijn. Ik geloof niet dat die tweede 8'ap hierin
zal bestaan, dat men kinderen tot 15 j a a r verbieden zal op
fabrieken te werken. Ik houd bet daarvoor, d a t , wanneer
deze eerste stap op den gooden weg is afgelegd , de Regering deze zaak ter harte kan nemen , en dat dan ook
als in andere landen een tweede stap zal zijn dat men
voor den verderen arbeid tot zekeren leeftijd regelen zal
stellen; dat men in eene nadere wet eene bepaling zal
opnemen , die — zonder de quaestie van den schoohlwang
(een woord dat in deze discussie is gebruikt) te beslissen — toch zal medebrengen, dat werkgevers alleen kinderen in dienst zullen kunnen nemen , onder voorwaarde
vnn hun zekov onderwijs te doen genioten.
Dit noem ik een tweeden, derden en vierden stap, dien
wij zullen kunnen doen op dezen weg , wanneer dit ontwerp wet worden zal.
M6t volle overtuiging zal ik dus vóór dit wets-ontwerp
stemmen , in de hoop dat wij er een eersten stap door zullen
doen die, gelyk ik aantoonde, door verdere stappen zal
gevolgd worden en ons dus tot een goed einde brengen zal.
De heer P r i n s : Het was mijn voornemen niet om t e
antwoorden op hetgeen door sprekers, die na mij het woord
voerden, zou gezegd worden ; maar ik kan het stilzwijgen
niet bewaren na den heer van Goltstein gohoord te hebben.
Ik acht my genoodzaakt nogmaals in do Vergadering
een kloin gedeelte voor te lezen van wat ik, volgens de
stenograhpische aanteekeningen, gisteren gezegd heb. Toen
ik den heer van Goltstein daarover spreken hoorde, vreesde
ik eerst dat mij eene dwaasheid ontvallen w a s ; maar uit
het stenographisch verslag zie ik dat het zoo erg niet i s ,
als de heer van Goltstein het heeft willen doen voorkomen.
Ik heb dit gezegd: i> Dit wets-ontworp constateert dat
er misbruik gemaakt wordt van de jeugdige werkkrachten ,
en ik heb de overtuiging dat het ontwerp tot zoovele
moeijelykheden in de uitvoering aanleiding zal geven, dat
iedere Regering terstond eene meer volledige wetsvoordragt, — dat ik hoogst noodzakelijk acht, — aan ons oordeel zal onderwerpen."
De geachte afgevaardigde uit Utrecht zeide, dat ik , door
voor het wets-ontwerp te stemmen , na het bestreden t e
hebben, handelen zou, als of ik mijn eigen huis in brand
stak om de noodzakelijkheid te bewijzen dat er bluschmiddelen moeten zijn.
Ik verschil met hem van gevoelen Ik beweer dat het
huis reeds in brand staat en dat de Staat zich het lot van
het kind moet aantrekken. Maar iedereen ziet de brand
niet; om dit te bewijzen beroep ik mij op een verslag van
den heer Pické, schoolopziener in Zeeland, die de meening
bestrijdt van den heer Saaymans Vader. Dit geacht lid
van de Tweede Kamer had beweerd, dat de veldarbeid,
althans in Zeeland, geen aanleiding tot zooveel schoolverzuim gaf.
De heer Pickó toont nn a a n , dat er van de 20 000 kinderen ruim 3 3 ' / , percent ten gevolge van den veldarbeid
uit school blyven.
Ik meen, na deze aanhaling niet verder te betoogen te
hebben, dat het huis reeds in brand staat en het hoog tijd
is dat er maatregelen worden genomen om het kind niet
alleen tegen overmatigen arbeid maar ook tegen verwaarloozing te beschermen.
Door te handelen zoo als de heer van Goltstein zou
willen dat ik handelde, door namelijk de slechte bluschmiddelen niet te willen gebruiken , zou ik vreezen dat ik
er toe zoude medewerken om het groote publiek in de
raeening te laten dat alles was au mieux dans Ie meilltur
des mondes. Neen, ik wil juist de slechte, onvolmaakte
bluschmiddelen doen aanrukken om te doen zien hoe onvoldoende, doch noodzakelijk zy" zijn Ik zal voor dit ont-
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werp Memmen, omdat ik hoop dat, hoe onvolkomen het
is. "Is liet eenmaal wet zul zijn geworden, de Regering er
door gedwongen worden zal voor betere bluschmiddelen te
zorgen , dat is : voor eone vollediger regeling van den arbeid.
De heer v a n R h e m e n Tan R h e m e n s h u i z e n : Ik
wensch slechts een verzoek tot den Minister van Binnenlandscho Zaken te rigten.
Als ik hetgeen door den geachten spreker uit Noordholland, den hoor Smit, gezegd is, goed heb begrepen, wil
h j dien stap, dien hij niet gevaarlijk acht, maar die hem
toch onvolledig en onvoldoende voorkomt, mededoen en
wel om een spoorslag aan de Regering te geven om ons
oene volledige goede wet voor te dragen Nu weten wy
dat d.'ze wet geen kracht zal hebben voor dat zy door
ajne Majesteit is gesanctioneerd en ik geloof dat er, naar
aanleiding van hetgeen de geachte spreker In zyne rede
lii t doorschemeron, wel grond bostaat om don Minister
te verzooken ons z.w mogelijk eenigzins in te lichten.
Had ik de overtuiging dat de wot niet zou worden gesanctioneerd, dun zou het vrij onverschillig zyn of ik myne
stem vóór of tegen uitbragt, maar het is mij niot onverschillig om de zienswyze van den Minister van Binnenlandsche Zaken te vernemen.
De heer H a r t s e n : Na de belangrijke en breedvoerige
dïpcnssien over dit wets-ontwerp wensch ik mij eene vraag
te veroorloven
Niemand zal, dunkt mij, hot bestaan ontkennen van een
sociaal kwaad dat men bij dit wets-ontwerp wil bestrijden, of' liever dat de voorsteller heeft willen bestrijden bij
het primitive ontwerp, dat hij aan het oordeel der Tweede
Kamer hoeft onderworpen.
Ik wil evenwel de vraag doen, of men van dit wetsontwerp eenig wezenlijk resultaat heeft te verwachten ? Ik
betwijfel het; ik betwijfel zelfs of het wets-ontwerp, zoo
als het daar ligt , het kwaad wel in den wortel aantast,
en ik geloof dat die meening bij de meeste leden der Vergadering bestaat, zelfs bij degenen die het wets-ontwerp
hebben verdedigd
Men heeft hut verdedigd als een eersten stap. Het is
eene zwakke verwachting, een eerste stap, en ik zou daar
de vraag tegenover willen stellen of in eene wet, waarvan
men weinig resultaat verwacht, niet een govaar kan liggen ?
Eene wet, die weinig effect heeft, kan eene belemmering
zyn, en het valt toch niet te ontkennen, dat dit wetsontwerp oen greep doet in bestaande toestanden, oen
greep kan doen in bronnen van levensonderhoud, een
greep kan doen in verschillende industrien , — en het is
daarom dat ik huiver om er mijne stem aan te geven.
In don grond der zaak en zoo als het ontwerp daar ligt
geloof ik, dat het vry" onverschillig is of het wordt aangenomen of niet, want ik kan volstrekt niot in hot gevoelen
deelen , dat door de niet-aanneming deze gewiytige quaostie
aan den spijker zon worden gohangen. Ik geloof dat er
sociale quaestien van zoodanig belang zijn . dat, wanneer
zij eenmaal zijn ter sprake gebragt en ter hand genomen ,
men ze weder uit de hand mag leggen, maar dat de drang
der omstandigheden er toe moet brengen dat men ze weder
opneme Ik geloof dat de geachte ontwerper heeft en in
de toekomst zal hebben wat men noemt: wil van de reis,
en dat zijne poging, al wierd het ontwerp niet aangenomen , in do toekomst haar doel zal treffen.
De heer S m i t : Ik zou niet gaarne na den Minister
spreken, omdat hetgeen ik te zeggen heb oen kort en
hoogst bescheiden antwoord aan den heer van Goltstein is.
Nogmaals eene belijdenis van mijne meening, die vervat
is in ? 5 van het Verslag, zoo als van vele leden der Kamer. Ik behoor dus onder hen, die een eersten stap willen
doen, een die zij niet gevaarlijk achten, en — w y hobben
het woord hier meermalen in de Vergadering gehoord —
een hoogst bedaarden stap. Maar nu vraagt de heer van
Goltstein: gij , vrienden van dien eersten, wat zal dan uw
tweede zyn? Een reuzenstap, een verbod tot 15 jaar en
wat niet al, schoolpligt en achooldwang en wat al meer
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hier broed is uitgemeten? In het geheel nwt Rij dkrtweed»
schrede willen wij ook bedaard bly ven. Eene eersto*schred»
is in den regel, meest altijd een eenvoudige, een geringe,
een bedaarde en ik acht het zeer gelukkig, ofsehoon ik
niet afkeerig ben van schoolpligt, dat d» schooldwang uit
dit ontwerp is gt-ligt. Wy u oeteu zulk» gewigtige beginsolen en vraagstukken niet zoo in transitu of door een
achterdeurtje laten binnenkomen; dan liever uitgebreid»
behandeling en er rond voor uitgekomen in eene special»
wet En wenscht nu ons geacht medelid van Goltstein van
anderen en mij een antwoord op zijne vraag: welken
tweeden stap wenscht gy? dan antwoord ik: neen zoodanigen waardoor, even als in andere landen, zooveel
mogelijk oene eenvoudige, volledige en voor de belangen
van ons Nederlandscbe volk noodzakelijke regeling van dit.
gewigtig onderwerp wordt verkregen."
Do hoer G c e r i a u m a , Minister van Binnenlandsche Zaken.•
Bij de behandeling van een ontwerp dat te danken is aan
h»t regt van initiatief aan de leden der Tweede Kamer
geschonken , is de positie van oen Minister die meent het
voorstel niet als schadelijk of ontijdig to moeten bestrijden, uit den aard der zaak hoogst moeijclyk. Steunt hij
de voordragt, hij zal, wat men ook zegge, het verwijt
niet kunnen ontgaan , dat hij zelf het onderwerp heeft
verwaarloosd en dat hij in de eerste plaats was geroepen
om de hand aan het werk tu slaan , terwijl men in de
tweede plaats zou kunnen beweren dat, met het oog op de
formaliteiten. die, ook na aanneming door deze Kamer,
nog moeten vervuld worden, do Minister tot stilzwijgen
zou zijn veroordeeld, dat het hem niet geoorloofd zou zijn
zijne meening te uiten, ook dan wanneer het geldt eeu hoogst
gewigtig belang van het land, waarover de Regering in
de eerste plaats geroepen is eene meening uit to spreken.
Met het oog op het belang bij dit voorstel betrokken, heb
1
ik mij in de Tweede Kamer door die consideratien niet.
1
laten weerhouden mijne opinie te zeggen in dien zin, dat.
ik mijne volle sympathie voor het hoofddenkbeeld van het.
voorstel heb betuigd, onder byvoeging, dat wanneer
de boide Kamers der Stateu-Generaal overeenkomstig het
hoofddenkboeld van den voorsteller er toe mogten besluiten
eene grens ie stellen , een vasten leeftijd te bepalen , beneden welken het gebruik maken van den arbeid van kinderen verboden i s , en die grens niet geheel in strijd is
met de denkbeelden der Regering, de Minister bereid zal
bevonden worden worden mede te werken om daaraan de
noodige uitvoering te geven. Ofschoon de bereidverklaring,
die ik in du Tweede Kamer uitsprak, in de omstandigheid
waarin het Ministerie zich thans bevindt, weinig of geen
boteokenis meer heeft en gezegd kan worden eene doode
letter te zijn, zoo blijft niettemin de verklaring van mijne
sympathie met betrekking tot het hoofddenkbeeld van het
voorstel ten volle bestaan. Nu ik die eens heb uitgesproken meen ik over den vorm waarvan ik zoo even sprak,
te mogen heenstappen en als gevolg van hetgeen ik in de
andere Kamer zeide, een pertinent antwoord te moeten
geven op de vraag van den hoer van Rhemen.
De Kamer zal zich herinneren dat ik, by de onzekerheid
hoe het voorstel van den heer van Houten uit den smeltkroes der discussie in de andere Kamer zou te voorschyn
komen, mij het regt heb voorbehouden om later mijn advies
aan den Koning uit te brengen. Het lot van dit wetsontwerp is thans bekend. Het resultaat der discosaien in
de andere Kamer ligt voor ons. En nu meen ik te
mogen en te moeten zeggen dat, neemt de Eerste Kamer
dit wets-ontwerp aan en wordt n y'n advies gevraagd, ik
mij onbezwaard zal achten den Koning aan te raden de wet
te bekrachtigen.
Dit wets-ontwerp heeft in deze Kamer meer bestrijding
gevonden dan het Verslag deed veronderstellen. Het is
bestroden met argumenten van zoodanige kracht dat zelfs
een lid, hier gokt men met het voornemen om zijne stem
aan het wets-ontwerp te schenken , zoodanig in zyne overtniging is geschokt dat hij zeer waarschijnlijk door zyne
stem het bewijs zal leveren dat hy dit wets-ontwerp onaannemelijk acht.
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Heb ik het wel, dan zyn hot vooral twee argumenten,
die door de bestrijders van het wets-ontwerp gebezigd zijn ,
die indruk hebben gemaakt. Ik hoop dat de Vergadering
het mij niet ten kwade zal duiden wanneer ik over die
beide argumenten een kort woord in het midden breng.
Vooreerst heeft men gemeend dat het doel dat de voorsteller van het wets-ontwerp met zyn voorstel beoogde,
zoo onafscheidelijk zou zijn verbonden aan leerpligt, aan
schooldwang, dat eene aanneming van het wets-ontwerp
zonder dit middel niet alleen doelloos, maar zelfs schadelijk zou zyn. Ik geloof dat zy, die. deze meening zijn toegedaan , zich den geest der werkende klasse niet juist
voorstellen. Het kwaad dat bestaat en dat men wenscht
te bestrijden , is het uitvloeisel van eon , met het oog op
den stand, dien het geldt, zeer verklaarbaar egoïsme, en
tevens het gevolg van zekeren sleur en slenter, waaraan
men gewoon is en waarvan men zich moeijelijk kan losmaken.
Het is een onnatuurlijke toestand als ouders op niet gevorderden leeftijd zich doen onderhouden door den arbeid
hunner kinderen ; gelukkig ziet men dit niet onder de meer
bevoorregte klasse, maar omdat die gewoonte eenmaal
onder den werkenden stand is ingeworteld, kan men daaruit toch niet de gevolgtrekking maken, dat ook die stand
geen belang stellen zou in du intellectuele ontwikkeling
zijner kinderen. Het onthouden aan de school van deze is
eenvoudig daarvan hot gevolg, dat de ouders den arbeid
hunner kinderen noodig hebben ter voldoening van de behoeften, waaraan zij gewoon zijn geraakt. Neemt men de
mogelijkheid om van dien arboid te profiteren op de wyze
als dat thans geschiedt, weg, gij zult zien dat overal
gebruik zal worden gemaakt van de vele en goede gelogenheden voor een behoorlyk onderwijs die Nederland, Gode
zy" dank, bezit.
Men zie niet voorbij dat op dezen oogenblik van wege
de kerk; van wege particulieren, van wege vereenigingen
als het Schoolverbond, eene groote kracht wordt uitgeoefend
om het schoolgaan der kinderen in allo opzigten te bevorderen; men kan met volkomen gerustheid op dio vereende
krachten en die goede gezindheid vertrouwen, zoodat bij
aanneming van dit wets-ontwerp ook zonder schooldwang
en leerpligt verreweg de meeste kinderen, die dan aan
den arbeid worden onttrokken, een behoorlijk onderrigt
zullen ontvangen. Uit dit oogpunt behoeft men afgescheiden
en zonder invoering van den leerpligt, aan de goede
werking dezer wet niet te wanhopen.
Een tweede argument dat door de voorstanders van het
beginsel van het voorstel wordt aangevoerd ia, dat het
ontwerp is onvolledig , en dat bij aanneming eene Regering
zich daarbij zal nederleggen en de werking stil haar gang
zal laten gaan, terwijl bij eene verwerping van zoodanige
onvolledige wet alle kans zou bestaan om eene betere regeling te erlangen. Ieder die met eenige aandacht de
geschiedenis van onze wetgeving heeft nagegaan , zal
moeten erkennen dat, als eenmaal eon vraagstuk in de
vergadering der wetgevende magt is gebragt, en geforniuloerd in een wets-ontwerp de meerderheid der beide
takken van de Vertegenwoordiging niet heeft kunnen
verkrijgen, er jaren overheen gaan alvorens iemand
zich weder aan dergelijk onderworp durft wagen; de
qnaestie moge nog herhaaldelijk op het tapijt komen,
tot eene oplossing zal ze niet spoodig gebragt worden. Is
eenmaal eene wet aangenomen waaraan bezwaren en gebreken kWen . die — zoo als in casu wordt beweerd —
zich iederen dag zullen doen gevoelen, dan is hij, die met
de uitvoering daarvan belast is , wel genoodzaakt de handen
aan het werk te slaan. Dan alleen bestaat er mogelykheid om tot eene goede regeling der zaak te komen. Men
bedenke wel dat, ofschoon men vrij algemeen het nut, de
noodzakelijkheid eener regeling erkent, men nog verschilt
in roeening omtrent de wijze waarop die regeling dient
plaats te hebben.
Mogt dit wets-ontwerp worden afgestemd , dan vrees ik
dat eren als dat by ons met zoo veel onderwerpen van
urgentie gegaan is , er jaren en jaren zullen voorbijgaan
voor en aleer men het eens zal zijn over de wijze waarop

kinderen.

de bestaande bezwaren dienen te worden wogzenomen.
Hoe men de zuuk beschouw», hoe onvolledig zij in
sommige opzigten moge zijn , dit staat vast dat, zoo als
de heer Duymaer van Twist het zoo juist uitdrukte, het
gebruik , hetwelk thans door een gedeelte van den werkendi-n stand van den arbeid der kinderen gemaakt
wordt, moet leiden tot achteruitgang van den morelen en
intellectuelen toestand van een groot deel onzer natie.
Daarin alleen bestaat reeds voor de toekomst een groot
maatschappelijk kwaad , on is hot do plijlt van een ieder
om zoo mogelijk mede te werken daarin verbetering te
brengen door de aanwending van de geneesmiddelen die
voor de hand liggen. Uitstel op grond dat welligt later
nog betere geneesmiddelen zullen worden gevonden , schijnt
mij eene slechte politiek. Wanneer ik, Mijnheer de Voorzittor.de eer had lid dezer hooge Vergadering te zijn, ik
zou, meer geleid door mijn verstand dan door mijn gevoel,
met volle overtuiging mijne stem aan dit wets-ontwerp
schonken en met gerustheid den eersten stap do'-n op een
weg die in andere landen roeds met de beste uitkomsten
bewandeld wordt.
Do heer Tan K y s l n g n : Mijnheer de Voorzitter, ik
erken met den Minister, dat het Verslag der Kamer niet
den nu gevoerden strijd tegen dit wets-ontwerp zou hebben
doen vermoeden. Evenwel dit is geschied. Wij hebben
hier te doen met te zorgen voor verwaarloosde kinderen.
Het kind dat ik beschouw als zeer buklagenswaard, is
zeer zeker een ontwerp dat wij verschuldigd zijn aan het
rogt van initiatief van de Tweede Kamer. Het is hier
als het ware een stiefkind of een verlaten kind dat uog
wel een vader bezit, maar een vader, die door omstandighoden verhinderd wordt zijne goede zorgen aan zijn
kind te besteden. De toestand van dat kind is evenwel
eenigzins verbeterd, nu de Minister van Binnenlandsche
Zaken zich zijner heeft aangetrokken. Ik erken dan ook
dat ik met genoegen do agnmenten heb gehoord, die door
hom ten gunste van dit ontwerp zyn in het midden g e bragt. Het is ook alleen uit dien hoofde dat ik voor een
kort oogenblik het woord heb gevraagd, want ik mag niet
ontkennen dat de argumenten, die tegen 't ontwerp zijn
ingebragt, op mij indruk hadden gemaakt. Ik constateer
dus dat ik met te meer vrijmoedigheid mijne stem zal geven
aan dit voorstel, nu de Minister er zich vódr verklaard
heeft. Wanneer het van de zijde der Regering gesteund
wordt, dan kan dit voorstel voor het vervolg, wanneer
men later meerdere stappen op den goeden weg zal doen,
worden eene weldadige wet, zoo als men moet erkennen
dat in Nederland behoort te bestaan en die men daar raeds
te lang heeft gemist.
Do beraadslaging wordt gesloten.
Het voorstel van toet van den heer mr. S. van Houten,
strekkende om overmatigen arbeid en verwaarlooting van kinderen tegen te gaan, in stemming gebragt, wordt niet 29
tegen 7 stemmen aangenomen.
Voor hebben gestemd de heoren: Schot, Fransen van
de Putte, Dumbar, Coenon, Rahusen, Verschoor, van
Aylva van Pallandt, Smit, Duymaer van Twist, de Raadt,
van Eysinga , Tonckens, do Vos van Steenwijk , van Sasse
van Ysselt, van Rijckevorsel, Prins, Thooft, Cromors,
Hengst, Nobel, Vos de Wael, Huydeeoper van Maarsseveen ,
Hein, Beerenbroek, Borsius, Pincoffs, van Vollenhovon,
van Swinderen en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de hoeren: Buchner, Hartsen ,
van Khemen van Rhemenshuizen. Stork, Viruly, de Villera
de Pi te- en van Goltstein.
De vergadering wordt voor een kwartieruurs geschorst.
De zitting hervat zijnde, wordt overgegaan tot de behandeling van de navolgende wets-ontwerpen, als:
I.
D e WETS-ONTWERPEN TOT BEKRACHTIGING VAK P R O »
VINCIAXE HEFFINGEN IN FlUESI.AND.
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II.
H e t WETS-ONTWERP TOT VASTSTELLING VAN NADERE
BEPAI.IN'GEN BETREF! INUF. DEN UK VAN GA8METERS.

Deze •wetg"ontwerpen worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen.
III.
H e t WETS-ONTWERP TOT REGELING VAN HET ONDERWIJS IN DE VEEARTSENIJKUNDE EN VAN DE VOORWAARDEN
TOT VERKRIJGING VAN BEVOEGDHEID TOT HARE UITOEFENING.

en van de voorwaarden tot hare

uitoefening.

groote politiemaatregelen die ons er op wyzen dat er veel
verzuimd wordt
Maar waarom wordt er veel verzuimd ? Omdat de noodige kennis ontbreekt. Die kennis kan voorzeker verkregen worden tot eene zekere hoogte, maar alleen ondor
voorwaarde, dat het onderwijs dat gegeven wordt ruim
en breed zij en dat men niet angstig zij om het te hoog
op te voeten.
Het zal my aangenaam zyn, wanneer ik daaromtrent
van den Minister eene geruststellende verzekering mag
verkrijgen.

De beraadslaging wordt geopend.
De heer B u c h n c r t Mynheer de Voorzitter, met groot
genoegen heb ik kennis genomen \an dit wets-ontwerp,
omdat b e t , naar mijne bescheiden meening, steunt op een
goed beginsel, het beginsel dat eene ruime wetenschappelijke
natuurkundige opvoeding voor den aanstaanden veearts
noodigis, zal hij aan de belangrijke pligten , hem opgelegd,
behoorlijk kunnen \oldoen. Aanmerking is er op het wetsontwerp gemaakt, dat het onderwys te hoog wordt opgevoerd.
Mijnheer de Voorzitter, daarvoor b< n ik inderdaad niet
bevreesd: omdat ik te hooge opvoering van wetenschap
riooit vrees; wol te lage en dewijl ik mij overtuigd houd
dat bij booge eischen altijd nog veel middelmatig» overblijft.
Echter is by mij juist de vrees ontstaan , dat ofschoon
het | rogramma van leervakken in art. 2 vermeld , breed
is opgevat, in de toepasting niet zooveel ruimte van opvatting zal bestaan, als naar ik mien door den voorsteller
van het wets-ontwerp bedoeld is.
I k word daarom te meer bekropen door eene zekere vrees ,
omdat in antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede
Kamer werd aangemerkt dat die leeraren niet den titel
van hoogleeraar moesten dragen , omdat die titel hij het
hooger onderwys te pas komt, terwijl men dit onderwas
weuscht te beschouwen als middelbaar onderwijs. Grenzen
tusschen lager en middelbaar, tusschen middelbaar en
hooger onderwijs zijn zeer moeijelijk te trekken.
Intusschen heb ik getracht voor mij zelve in 't reine te
komen. Wanneer ik het karakter van middelbaar onderwijs
wèl v a t , dan bestaat dit daarin, dat daarbij geleeraard
wordt die wetenschappelijke kennis, die als het ware geykt
is geworden en die vaststaat. Het karakter van het hooger
onderwijs daarentegen brengt mede volmaking, uitbreiding,
nieuwe proefnemingen en later onderzoek. Wanneer ik
hierin juist zie, geloof ik dat het goed zou zijn wanneer
in mijne voorstelling door den Minister van Binnenlandsche
Zaken , die uitvoering aan de wet moet geven , kan gedeeld
worden, omdat alleen van nieuw en ruim onderzoek en
proefneming resultaten te wachten zijn.
De veeartsenijkundc. even als helaas de geneeskunde, is
alles behalve, wat ik hoop dat zij eenmaal worden zal:
eene scitnee exacte, maar wanneer zich het onderwijs in de
veeartsenijkunde niet verder uitstrekt dan tot hetgeen als
het ware in de wetenschap vast staat en men het daarbij
laat, dan komt bet n.ij voor, dat het doel waarmede dat
onderwijs gegeven wordt, niet zou worden bereikt.
De groote kracht van de geneeskunde bij mensch en
dier is gelegen in de voorbehoeding. Wanneer eenmaal
7i< kten zijn ontstaan , hebben »ij hare eigene wetten en haar
ei^en verloop; daar valt in den regel niet heel veel meer
te doen dan te verplegen. Maar wanneer men ziekten
hij het vee wil voorkomen. die men besmettelijk noemt —
httgtun nog lang niet uitgemaakt is of dat wel zoo i s ,
maar ik wil dat voor een oogenblik aannemen — dan zal
men toch dien vijand alleen kunnen bestrijden door de
kennis die de natuurwetenschappen aan de hand doen,
kennis van den bodem, van de kruiden die er op groeijen
en tot voedsel verstrekken, van het drinkwater, van
behoorlijke verpleging op de stallen, in verband met
weerkundige waarnemingen op groote schaal. Dat is de
weg die ons moet leiden om te erkennen wat er aan het
bijzonder leven van het vee ontbreekt, waardoor aanleiding kan worden gegeven tot ziekten , welke ziekten, zich
uitbreidende, den naam en het karakter van epidemien
verkrijgen, en die men eigenlijk beschouwen moet als

De heer G e e r t s c m a , Minister van Binnenlandsche Zaken i
Ik geloof' dat de vraag, in hoever het onderwys in de
veeartsenykur.de, zoo als het bij dit wets-ontwerp wordt
geregeld , in de toepassing zal blijken te ziin juist en in
allen opzigten voldoende nan de eischen die do geachte
spreker met betrekking tot het onderwijs stelt, niet afhankelyk is van het antwoord dat gegeven wordt op de vraag,
of dat onderwijs moet geacht worden te behooren tot het
middelbaar , dan wel tot het hooger onderwys.
De geachte afgevaardigde. die belang stelt in alles wat
het onderwys en de wetenschappen betreft , zal gewis , al
is het dan ook vlugtig, kennis hebben genomen van het
wets-ontwerp betrekkelijk de regeling van het hooger onderwijs , door mij aan de Tweede Kamer ingediend. Daarin
zal hij , dunkt mij, het bewijs hebben gevonden dat het
onderwijs in de veeartsenykunde, geregeld in voege als
thans door mij is voorgesteld , niet past in het kader van
het hooger onderwijs zoo als ik dat heb voorgesteld , evenmin als daarin zou passen het onderwijs aan de Polytechnische school, dat toch evenzeer op eene breedo wetenschappelijke basis is gevestigd; ook dat onderwijs is bij
ons — en , naar mij voorkomt, te regt — onder het
middelbaar onderwijs gerangschikt.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wets-ontwerp lot regeling van het onderwijs in de veeartsenijkunde en van de voorwaarden tot verkrijging van bevoegdheid tot hare uitoefening, in stemming gebragt, wordt
met algemeene stemmen aangenomen.
IV.
H e t WETS-ONTWERP TOT REGELING VAN DE UIT0EFENING DER VEEARTSENIJKUNST.

De beraadslaging wordt geopend.
De heer v a n R i j c k e v o r s e l : Ik wensch alleen aan de
Vergadering de vraag te onderwerpen by my ten gevolge
van het onderzoek van dit wets-ontwerp gerezen: of het
monopolie hier aan den veearts toegekend, niet al te ver
gaat?
Men ontlede het wets-ontwerp e e n s ; men scheide er
van af de bepalingen , die noodzakelijk moesten vastgesteld
worden , waar het geldt het bewaren en verkoopen van
vergiften; voorts de bepalingen betreffende de aangiften,
die de veeartsen verpligt zijn te doen by den districtsveearts en den burgemeester hunner woonplaats, dan schiet
er van de voordragt slechts eene bescherming van den
veearts over, die mij te groot voorkomt en die vooral te
plotseling in het leven geroepen wordt om daarvan niet
het gevolg te duchten, dat de veehouders in nog erger
toestand zullen geraken dan waarin zij nu verkeeren.
Al de verdere bepalingen van het wets-ontwerp hebben
betrekking tot de bescherming der veeartsen, en deze gaan
wij te ver.
Het is eene moeijelyke zaak, dit beken ik; men wilde
dien wetenschappelijken veearts niet geheel aan zijn lot
overlaten, en toch de toestanden eenigzins eerbiedigen.
Dit bewijst reeds de redactie van art. 1, w a a r , naast de uitsluiting van hen, die geen diploma bezitten, reeds terstond
uitzonderingen zijn gesteld, terwijl volgens het verslag van
het onderzoek in onze afdeelingen men nog meer uitzonderingen daarbij had moeten voegen.
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D a t de bescherming te ver gaat, blijkt ook uit de strafhepalingen. Hij , die betrapt wordt op het onwettig uitoeenen der veerartseny kunst, kan met eene boete van f' 50
tot f 200 en eene gevangenisstraf van 7 dagen tot ééne
maand gestraft worden; terwyl de vcerarts z--lf, als hij
niet voldoet aan de bepalingen omtrent de vergiften , slechts
tot eene boete van f 5 tot f 50 zal kunnen worden veroordeold. Ik weet wel, dat in de overgangsbepalingen voorzorgen zijn genomen om tijdelijk niet te kort te komen in
de hulp voor de veehouders, maar die tijdelijke maatregel
houdt eenmaal op , en wanneer wy dan staan tegenover hen
alleen die wetenschappelijk de bevoegdheid hebben verkregen om als veearts te fungeren , vraag ik of de mannen ,
die zich dan zullen opdoen , wel zoo talrijk zullen zijn , dat
rij in de bestaande behoefte kunnen voorzien ?
Ik wil niet vergelijken dit wets-ontwerp met de bestaande
wet omtrent de geneeskunde , en aantoonen dat de treurige
gevolgen daarvan zijn, dat vooral het platteland verstoken
wordt van geneeskundige hulp , doch als wij nu letten op
het groote getal zoogenaamde empirici, dat volgens de statistieke opgaven wel 700 bedraagt , vrees ik dat het monopolie, gegeven aan de veeartsen, te groot is en de moeite,
om hulp te bekomen, nog veel grooter zal worden.
Dit zijn de motiven die mij zullen nopen , togen dere
"wetsvoordragt mijne stem uit te brengen.
De heer S a s s e v a n Y s s e l t » Ik ondersteun het gevoelen van den vorigen spreker. Ik heb ook de overtuiging,
dat wy , als dit ontwerp wet wordt, gedurende vele jaren
verstoken zullen blijven van genoegzame, bekwame veeartsen , vooral omdat de Regering aan die veeartsen hoegenaamd geen subsidie of ander geldelijke tegemoetkoming,
althans in de eerste jaren , verleent. Het feit bestaat nn
reeds , dat men ten platten lande, wil men bekwame genees- en heelkundigen hebben voor menschen , aan die
geleerden een groot subsidie uit de gemeentekas moet
verleenen. En de veearts staat niet met hen gelijk en zal de
behandeling van eenige kwalen missen , die aan den medicinae doctor, bij menseben, eene goede remuneratie
aanbrengen. Immers een veearts zal niet de malades imaginaires te behandelen hebben, waarvoor een doctor goed
en lang betaald wordt. Hij zou ook niet aan de kwalen
van den ouden dag zijne zorgen te besteden hebben, want
zeer bejaard vee wordt in den regel afgemaakt en daarmede is het uit Daarom zal ik tegen stemmen.
De heer T o n c k e n s : Ik behoor onder de leden dezer
Vergadering , die in vroegere jaren hebben aangedrongen
op eene wet zoo als deze. Dit is de eerste maal, dat zoodanige wet aan het oordeel dezer Kamer wordt onderworpen.
Ik zou dus al heel veel bezwaren tegen het ontwerp moeten
hebben , eer ik er mijne stem aan zou onthouden.
Ik ontken niet, dat deze wet onvolkomen is. Ik ontken
de bezwaren niet, door mijne geachte ambtgenooten , die
het woord vóór mij hebben gevoerd , geopperd ; maar die
bezwaren , door den heer van Ryckevorsel voorop gesteld
en ook, voor een deel, door den heer van Sasse van Ysselt
oudersteund , betreffen in de eerste plaats het monopolie
voor de veeartsen, die wij hier zullen creëren.
Ik ontken niet dat dit verkeerd zou kunnen werken ,
maar ik vind toch nog al dispensatien in deze wet.
In art. 1, alin. 2 , toch lees i k : » Uitoefening der verloskunst van het vee en het doen van heelkundige operatien
op gezond vee , zijn , met uitzondering van inenten , aan
ieder geoorloofd." Het is genoegzaam bekend dat de verlossing van het vee een.i der voornaamste zorgenvoorden
landman is. Als hij dus geen veearts, volgens deze wet
gecreëerd kan of wil nemen, dan mag hij in het onderwerpelijke geval, nemen wie hy wil.
I n de tweede plaats mogen de bestaande veeartsen — en
dit is trouwens allezins regtvaardig — de praktijk blijven
uitoefenen. Ook vind ik, in art. 1 5 , do bepaling dat » aan
allen, die gedurende de laatste 10 jaren vóór het in werking treden dezer wet een patent hadden als veearts,
zonder een diploma vau veearts te bezitten, de uitoefening
der veeartsenijkunst vergund bly'ft, indien zij zich binnen

der

veeartsenijkunst.

drie maanden na het in werking treden dezer wet met een
daartoe strekkend verzoekschrift tut den Minister van
Binnenlnndsche Zaken wenden. Bij dit verzoekschrift moeten
zij een bewijs overleggen dat zij gedurende den in de eerste
zinsnede van dit artikel vermelden termijn een patent als
veearts hebben gehad."
Voorts bepaalt art. lfi dat zy , die voor den lsten Mei 1874
als veearts gepatenteerd zyn , zonder een diploma als veearts te bezitten, tot de uitoefening der veeartsenykunst
gedurende nog twoe jaren na het in werking treden dezer
wet bevoegd blijven
Zoo zijn er meer gunstige bepalingen
in deze wet. Bezwaren zullen er aan verbonden zyn
en blijven, maar het zijn, naar my'n oor<leel, geen hoofdbezwaren tot afstemming der wet.
In du tweede plaats heeft de heer van Rijckevorsel gewaagd van de zware straffen vastgesteld voor de onbevoegde uitoefening van de veeartsenijkunst Zw*re straffen
zijn het, ik erken het. Gevangenisstraf van 7 dagen tot
ééne maand en geldboete van f 50 lot f z"00, te zamen
of afzonderlijk , is niet ligt. Maar men bedenke wel dat
er voor deze kwaal een geneesmiddel in de wet zelve ligt.
Ik bedoel art. 1 3 , waarbij art. 4R8 Wetboek van Strafregt
toepasselijk wordt verklaard in gevallen waarin van
circonstances attémtantes sprake kan zijn Deze verzachtende
bepaling is niet eens opgenomen in de zoo gewigtigo wet
van den heer van Houten zoo even door deze Kamer aangenomen bij de daarin voorkomende en aangewezen straffen.
In mijn landbouwbedrijf, dat niet bijzonder groot, maar
toch groot genoeg is dat ik onderscheidene veeartsen heb
moeten raadplegen, heb ik consulten genomen mot veeartsen
van de veeartsenijkunJige school te Utrecht en ook met
empirici. Ofschoon er bekwame empirici onder waren, gal"
ik toch aan de artsen, die te Utrecht gestudeerd hadden , de
voorkeur. Ik houd mij overtuigd dat ik do genezing vau
menig dier aan hen te danken hel) gehad. Daarom zeg ik dat
de jongelieden , uit Utrechts school afkomstig, met succes
hun ambt uitoefenen, Ouk het belang der justitie vordert
eene klasse van wetenschappelijke vee-artsen.
In de regterlyke betrekking, die ik jaren achtereen bekleed heb, heb ik menigmaal getuigen mooten hooien in
zake waarvan het gold verborgene gebreken van vee.
Menig proces is gewonnen of verloren alleen door de wetenschappelijke voorlichtingen der getuigen door beide partijen
gedagvaard. Hunne wetenschappelijke kennis en ik bedoel
die van gediplomateerdo veeartsen, was veelal in staat het
gevoelen van den regter te vestigen.
Ik voor my ben dus overtuigd dat deze wet noodzakelijk is en herhaal de woorden van den Minister, die
deze wet in de andere Kamer zeer goed naar mijne meening
heeft verdedigd, en aan het slot v an zijne eerste rede zeide:
nik ben volkomen overtuigd dat door aanneming van dit
wets-ontwerp aan een belangrijken tak van welvaart van
Nederland eene groote dienst zal worden bewezen."
Op den Minister van Binnenlandsche Zaken berust de
verpligting deze wet te verdedigen , maar alleen om het
belang dat ik in haar stel heb ik gemeend dit weinige in
het midden te mooten brengen , onder verklaring dat ik
gaarne haar zal aannemen.
De heer S c h o t : Ik behoor tot die leden die meenen
dat bij uitsluiting van de empirici van de uitoefening der
veeartsenijkunde de veehouders binnen kort buiten de
mogelijkheid zullen zijn om hun vee geneeskundig te doen
behandelen. Men zal mij tegenwerpen dat wanneer de
empirici verdwijnen anderen zich op de veeartsenijkunde
zullen toeleggen. Ik betwijfel dit. De ervaring heeft geleerd
dat na de oprigting der veeartsenijkundige school te Utrecht
geen voldoend aantal leerlingen k w a m , zoodat men genoodzaakt is geweest in de eerste jaren aan de uitoefening
der veeartsenijkunde eene soort van premie of subsidie te
verbinden ten einde jongelieden te lokken zich aan de
uitoefening der veeartsenykundo te wijden. Dit heeft eenige
jaren geduurd, maar het schijnt later te zijn ingotrokken, althans het is mij niet bekend dat dit subsidie
nog wordt toegekend. Wanneer op dit oogenblik eeu gemeen tebestuur in de noodzakelijkheid is een geëxamineerd
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veearts te roepen, dan gebeurt het niet zelden dat men 3
of 4 dagen mout wachten eer die geëxamineerde veearts
verschijnt, alleen ten gevolge van het kleine getal. 1 'ut
dit groote moeijelijkheden kan opleveren in een gewest
waar veel vee aanwezig is, laat zich denken. Wil men dus
de empirici verwijderen, dan zal men aan de veoartseny'kundii>en een goed middel van bestaan moeten verzekeren
en zal men moeten beginnen jongelieden to trekken door
hun eoiige hulp te geven. Ik behoor alzoo tot die leden
dezer Vergadering, die meenen dat het goed kan zijn aan
de veeartsen eenig subsidie toe te kennen, on zulks alleen
om een totale behoefte aan hen te voorkomen.
De heer B u c h n e r : Ik deed straks blijken van mijne
ingenomenheid mot het wets-ontwerp tot regeling van het
veeartsenijkundig onderwijs; ik stel my van die regeling
ooedfl vruchten voor, en vertrouw dat als dat onderwys
gedurende eenige jaren gegevon is, er voel wetenschappelijk gevormde veeartsen zullen zyn. Wat daarvan zijn
moge, ik meende dat de Regering niet verder behoefde te
gaan dan te zorgen voor een voldoend aantal ervaren mannen , om dezen het groot belang van den veestapel veilig
Ie kunnen toevertrouwen, terwyl men ook hier den eigenanrs van vee en den veehouders de vrijheid moest laten
die hulp te nemen die hun bet beste voorkomt. Da wetenschap kan het steeds wel uithouden in de concurrentie
met de empirici; de veehouders weten reeds nu zeer goed
to beoordeelen wien zij hun veestapel kunnen toevertrouWM, wien niet. Waarom dun nu meer gedaan dan het
geven van de gelegenheid? Kik moet dan maar weten
wat zijn belang vordert.
Maar — zegt men — andere streken en landen kunnen
er onder lijden, want de empirici zullen de besmottelijke
ziekten niet kunnen onderkennen, en aldus kunnen gansche landen besmet worden.
Kan dan de veearts die ziekten in den beginne onderschoiden? Kan hij in het eerste tijdperk der ziekte tot
meer komen dan tot eeno gissing? Wanneer eenmaal het
ziekteproces zich heeft ontwikkeld zal ieder, die zoodanig
geval heeft gezien, do ziekte terstond kunnen herkennen.
Welke is dan de ultimo ratio? Dat men daardoor de besmetting zou voortplanten en het middel aanwenden, dat
tot hiertoe wordt toegepast, afmaken, vrees ik geenszins;
zelfs al ware de grens tusschen hetgeen do empirici wel
en niet zullen mogen doen, wel te stellen. Vat ik dit
wets-ontwerp good, dan wordt hun vergund alles te doen
behalve het behandelen van besmettelijke ziekten; heelkundige operatien op gezond vee zijn geoorloofd. Ik kan
mij alleen voorstellen dat die zullen bestaan in het slagten
en in zekere kunstbowerking op mannelijke dieren; maar
daartoe behoeft bij de wet geen vryheid verleend te worden,
want die vrijheid zal toch wel niet twijfelachtig zyn geweest.
Maar nu zal de empiricus moeten beslissen, of dat vee
gezond is of niet, en men outzegt hem de kennis daarvan.
Het is immers niet uit elkaar te houden, Daar is eeno
zekere haltheid in ; men moet hut öf geheel vrij laten of
geheel verbieden. Ook vind ik het eene groote inconsequentie dat men iemand die 10 jaren een patent heeft,
bevoegd verklaart. Waarop steunt dat? Is die tienjarige
ervaring voldoende? Is het voor een krijgsman voldoende,
dat hij tien jaren soldaat is geweest om generaal to zijn,
al heeft hij nog zoo vele veldslagen bijgewoond? Alleen
zij die daarvoor geschikt zijn, zullen wel binnen twee of
d r i e j a r e n die geschiktheid verkregen hebbon; de niet geschikten worden het nooit, al haddon zij 30 jaren het
patent
Hot hangt geheel af van het individu, en nu zal
uan die personen , waaronder zijn bekwame en minder
bekwame, als zij tien jaren hun patent hailden, onbedingd6
bevoegdheid worden toegekeud. Zij, die een paar j a a r
patent hebben gehad, zullen nog een paar jaar gelegenheiJ hebben om examen to doen. Wanneer men uitgaat
van het denkbeeld dat die menschen nog later van hunne
geschiktheid door een examen moeten doen blijken, mag |
men dau zulk oene belangrijke zaak aan die menschen toe- j
vertrouwen ? Geen d a g , Mijnheer de Voorzitter, veel j
minder een paar jaar.

der

veearttenyMttusi.

Het doet mij loei), dat ik voornamoljjk *>m die redenen»
mijne stem aan dit wets-ontwerp niet zal kunnen geven.
Ik beaam geheel wat men omtrent hol subsidie aan geexamineerde vee-artsen te geven gezegd' heeft. Ik zou dat
ook weuschen, opdat aij geheel in staat waren, zich aai»
de zorg van den veestapel te wijden , opdat zij niet allooi»
het besmette vee behandelen, maar on» ook voor die be—
smettelijke ziekten vrijwaren.
De heer C e e r f s e m a , Minister van Binnenlandsche Zaken t
Mijnheer de Voorzitter. ik heb dit wets-ontwerp hooren
qualificeren als een wets-ontwerp strekkende tot bescherming van den veearts. Met zulk eeno opvatting komt men
noodwendig tot de verschillende bezwaren van de geacht»
sprekers uit Noordbrabant.
Ik beweer daarentegen dat het wets-ontwerp strekt tot
bescherming van den veehouder en den veestapel, en du»
tot bescherming van een groot algemeen maatschappelijk
belang.
De heer Bochner wijst op de moeijelijkheid van het
onderkennen van besmettelijke ziekten , oene mneijelijkheid
die, zijn inziens, evenzeer bestaat bij den geëxamineerden
veearts als bij den empiricus, maar de geachte spreker
veroorlovo mij hem te wijzen op verschillende verslagen ,
omtrent het veeartsonijkundig toezigt, die aan deze Vor- '
gadering bekend zijn. Daaruit blijkt dat op verschillende
plaatsen verspreiding van de besmettelijke ziekten onder
het vee, een gevolg is geweest van de onkunde der
empiristen. Even als vroeger in den strijd togen de veepest , worden thans in den strijd tegen de longziekte de
door de Regering genomen maatregelen in hooge mate
belemmerd door den verkeerden r a a d , welks empiristen
aan de landbouwers geven. Dat strekt zeer ten nadeele
van de veehouders, van den handel on van 's Rijks schatkist. In menig geval werd do besmottelijke ziekto verzwegen,
juist daar waar do zoogenaamde empirici werkzaam w a r e n ,
niet wanneer men de behandeling van het vee had toevertrouwd aan een veearts.
Is het inderdaad te vreezen, gelijk door sommigen wordt
beweerd , dat men door aanneming van deze wet zeer
spoedig zou komen in de omstandigheid dat de veehouders
niet meer in de gelegenheid zullen zijn om goede hulp bij
het vee te verkrijgen? Die vrees, Mijnheer de Voorzitter,
schijnt ongegrond Vooreerst lette men op de overgangsbtpalingen, die in dit wets-ontwerp zijn opgenomen. N u
noemt do heer Buchner dat wel eene inconsequente handelwij,:e, eene zekere halfheid, die hy afkeurt, maar hij
zal toch wel niet tegenspreken dat bij het invoeren van
verbeteringen, en zelfs van radicale verbeteringon , de wetgever heeft te letten op den bestaanden toestand. Die b e staande toestand brengt mede dat er thans nog geen g e nocgzaam aantal geëxamineerde veeartsen in ons land zyn
en het in e ns verbieden van nlle hu'p door empirici zou
ons juist brengen in don toestand , door den geachten
spreker uit Friesland geschetst. Daarentegen kan men verwachten dat met het behouden van hen, die op eenige
ondervinding kunnen bogen bij het langzamerhand uitsterven van die klasse van empirici, bij het uitzigt op een
werkkring, die een goed bestaan zal opleveren in de toekomst , het aantal geëxamineerde veeartsen genoegzaam
zal toenemen om in al de behoeften te voorzien.
Men meende dat het nu reeds noodig zou zyn om het
gaan naar de veoartsenijkundige school t« bevorderen door
subsidien Dat schijnt mij nu nog niet raadzaam. Eerst
later wanneer de ondervinding mogt aantoonen dat dat
getal niet genoeg is om in de behoeften voor de toekomst
te voorzien , zal het noodig zijn om door het geven van
subsidien de veeartsenijkundige studie aan te moedigen.
Ken lang tijdsverloop, misschien wel 10 a 12 j a r e n , moet
verloopen eer de empirici, die er nu zijn , verdwenen z y n ,
en dan zullen langzamerhand wel gekomen zijn degenen,
welke diplomuta van de school hebben. Al die schrikbeelden , welke men zich nu m a a k t , zijn inderdaad ongegrond.
Juist het stelsel dat de Regering bij dit wets-ontwerp
voorstelt, is de eenige weg om voor do toakomst eena
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der wet van 1 Jumj

1868 regelende de voorwaarden lot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige,

goede uitvoering aan de wet op het veeartsen y kundig
.Staat stoezigt en do veoartsenijkundigo politie te verzekeren.

enz.

by het examen do blijken moet levoren, vangt reeds aan
met het uitgebreid lager onderwijs. Zij moeien blijk geven
van met de Nederlandsche en Fransche talen bekend te
De beraadslaging wordt gesloten.
zyn, wanneer zij het zoogenaamde natuurkundig examen
wenschen af to leggen.
Het wets-ontwerp tot regeling van de uitoefening der veeDe bedoeling van den voorgaandon wetgever is wel
artsenijkun.it, in stemming gebrngt, wordt met 23 tegen goweest: vrijhe d van stand met eenheid van bevoegdheid ^
10 stemmen aangenomen.
maar met verschillende mate van kennis , met verschillenden
Tegen hebben gestemd de heeren van Sasso van Ysselt, graad van wetenschappelijke ontwikkeling. Ik word daarin
van Ryckevorsel, Thooft, Cremors, Hengst, Nobel, Viruly, te meer versterkt dat dit het doel is geweest, omdat het
onderwys to Amstordarn naar aanleiding van die wet ia.
Vos de Wael, Schot en Buchnor.
hervormd. De professoron hebben in hun schrijven aan
Afwezig waren bij deze stemming de heeren Tonckens, den gemeenteraad van Amsterdam, om die reorganisatie te
Durobar eu van Aylva van Pallandt.
bevorderen , bet volgende gezegd :
» Het doel dezer wet, die de verkryging der bevoegdheid
V.
HET WETS-ONTWERP TOT WIJZIGING DER WET VAN DEN
tot uitoefening der geneeskunde en der artsonymengkundo
ISTEN J U N I J 1865 (STAATSBLAD N°. 59), REGELENDE DE
regelt, is kennelijk de vorming van wetenschappelijke en
VOORWAARDEN TOT VERKRIJGING DER BEVOEGDHEID VAN
bekwame geneeskundigen en apothekers to bevorderen;
GENEESKUNDIGE, APOTHEKER, HULP-APOTHEKER, LEKRLINGdat praktisch doel met de minste kosten voor de leerlingen en
APOTHEKER EN VROEDVROUW.
in den kortst mogelyken tijd bereikbaar t e m a k e n , ziedaar
wat wij meenen dat de strekking van het door ons te
De beraadslaging wordt geopend.
geven onderwijs behoort to zijn."
De heer B u c h n e r : De wet van den lsten .Tunij 1865
Eene ruime en degelijke wetenschappelijke opleiding tal
heb ik nooit bewonderd , en het bevreemdt mij dan ook minder als hoofddoel van het onderwijs moeten beschouwd worgeenszins dat over die w e t , die over het algemeon minder den, dan om do leerlingen tot hunne maatschappeljke begunstig beoordeeld wordt, verwachtingen zijn opgewekt, stemming te brengen.
die niet bevredigd zijn.
Nu het toch noodig is goweest om verandering in de
Wat nu betreft het gedeelte waarin thans eonige wijzi- wet te brengen , zou ik veel liever gezien hebben dat zij
gingen worden voorgesteld, het ia spoedig gebleken dat dit, in hoofdbeginsel ware gewijzigd , dat men niet had verzoo als het daar lag, voor uitvoering niet geschikt w a s , wezen naar de a instaande regeling van het hooger onderzoodat bij Koninklijk besluit binnon do grenzen der wet wijs, eene quaestie die nu zachtjes aan vijftig jaren aan
daaraan zulk eene uitbreiding is moeten gegeven worden, de orde is. Ik herinner mij nog zeer goed dat in 1828
dat men zich er mede behelpen kon Intusschen is gebleken reeds eene commissie is benoemd om de zaak to regelen ,
dat dit niet voldoonde w a s , maar dat in do wet z.-lf wyzi- en, bedrieg ik mij niet, dan zullen do 50 jaron ongeveer
ging moest plaats hebben , wat het examen betreft.
wel vol komen, vóór dat de zaak is tot stand gebragt.
Tot aanbeveling van die wyziging wordt door de RegeIntusschen hebben wy hier met een toestand te doen , die
ring bijgebragt dat zij het hoofdbeginsel der wet onaan- niet blijven kan. Reeds is het gezogd in de Memorie van
geroerd laat.
Toelichting, dat het getal geneeskundigen in do laatste
Dat is juist te betreuren, want het hoofdbeginsel is juist j a r e n , door de werking van de wet, op eene schikbarende
te laken en daarom zal het middel dat thans beproefd wordt wyze, met 173 is afgenomen. Wannoer ik nu naga hoe
om verbetering in den bestaanden toestand te brengen vol- groot het getal studenten in de geneeskunde aan de hoogestrekt niet baten. Voor dit beweren beroep ik mij op het scholen is en hoe gering dat g e t a l , behalve de militaire
getuigenis van een der zamen stellers der wet, den heer geneeskundigen, aan het athenaeum te Amsterdam, is het
dr. Penn, die in de raadszitting te Amsterdam in 1869 voor my uitgemaakt, dat wannoer niet spoedig afdoende
verklaarde dat het euvel niet lag in de w e t , maar aan de maatregelen worde genomen, het niet lang duren zal of
onbillijke examen-commissien die de wet niet wilden be- het platteland geheel zal verstoken zijn van geneeskundige
grijpen.
hulp, dat zich nu reeds groote opofferingen moet getroosten
Hij is daarop teruggekomen in het Tijdschrift voor ge- om die to verkrijgen, terwijl dit voor sommigo plaatsen
neeskunde en ofschoon het wat minder sterk geaccentueerd eene onmogelijkheid is.
is wat daar voorkomt, zal ik toch do vrijheid nemen eene
Daarbij is het niet gemakkelijk, naar het schijnt, om
kleine passage daaruit onder de aandacht der Vergadering voor de marine geneeskundigen te verkrijgen, want e r
te brengen.
worden reeds premien uitgeloofd van f 6000 on van f 4500
» De goede student moet zonder vrees voor een examen voor de koloniën, wanneer men zich voor eenige jaren
zijne studiën kunnen vervolgen, moet niet gejaagd zijn verbinden wil. Bij mij bestaat gegronde twijfel, — Mijnheer
door do voorstellingen, van wal men hem niet al vragen de Minister van Oorlog zal mij daaromtrent kunnen i n kan op zijn examen. Hij moet er volkomen gerust op kunnen lichten, — dat ons corps officieren van gezondheid bij het
zijn , dat, als hij zijn tijd goed besteedt volgens een goed leger voltallig is.
studieplan, dat bij het examen ook blijken zal, dat hij
Ik geloof niet dat het corps compleet i s , en in elk geval
goed gestudeerd heoft." De door alle examen-commissien dreigt het incompleet te worden.
gevraagde splitsing acht hij niet voordeelig voor de studio.
Miju advies zou derhalve zijn, dat zij, die zich bezwaard
Het zal, volgens hem, het werken om examen te kunnen achten het examen af te leggen voor die commissie, hun
afleggen bevorderen en dit acht hij een kwaad.
examen gingen doen aan de akademie. Do kennis, gevorDit is het oordeel van eon der zarnenstellers van de wet derd om hon als student to doen inschrijven , is niot groot,
dip dus *elf in den geest daarvan was ingedrongen.
en het natuurkundig en geneeskundig examen, dat zij nu voor
Naar miju gevoelen is dit oordeel volkomen juist.
de commissie moeten afleggen, komt ongeveer overeen met
Bij die wet is wel is w a a r , bij art. 1 , vastgesteld dat het propaedentisch en candidaals-examen aan de akademie.
er zou zijn eenheid van stand met eenheid van bevoegdheid ,
Men zou dus mijns inziens dit wets-ontwerp moeten afmaar blijkbaar is toch de bedoeling geweest tweeërlei stcmmen en den Minister moeten verzoeken om eene iuwyzo van opleiding. Wanneer dit de nevengedachte niet rigting tot stand to brengen, waardoor kan voorzien worden
ware geweest, dan ware het du eenvoudige weg geweest, in de zeer dringende behoefte.
dat men de jongelieden naar de akademie had verwezen ,
Daartoe zullen wij, geloof i k , het spoedigst geraken,
om als studenten zich te laten inschrijven om daar examon wanneer wij dit wets-ontwerp niet aannemen ; want d a a r af te leggen. Dat heeft men niet gedaan. Men heeft in door bestaat er dan op dit oogenblik eene leemte, waarin
art. i voorgeschreven welke vakken zouden worden ge- moet worden voorzien. Daarbij komt, dat, gelijk in h e t
vorderd, wanneer en waar blijken van die kennis zouden Eindverslag gezegd is, het voor de personen, die in deze»
behooren te worden afgelegd en de kennis waarvan men commissie tot het afnemen van examen benoemd worden»
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der wel van 1 Junij 1 8 6 5 regelende de voorwaar den lot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige,

haast ondoenlijk is om, behalve liet nadeel dat er voor
het onderwijs, door hen te geven , uit voortvloeit, waken
achtereen gedurende 5 a 6 uren daags te examineren. Dat
is van geen mensch te vergen, en toch, het geschiedt. De
Minister zul het weten, en ik heb stukken voor my , waaruit
het officieel blijkt.
Voor het oogenblik wensch ik my hiertoe te bepalen;
mogelijk zal het antwoord dat ik van den Minister te gemout
zie, mij uuuleiding geven, op enkele punten nader terug
te komen.

enz.

willen weten waar de man is en waar hij ooit zal gevonden
worden, die geschikt en bevoegd kan worden geacht om
de geneeskunst in haren geheelen omvang uit te oefenen.
Die is er nooit geweest en zal er nooit komen. Wanneer
Boerhave weder opstond, zou hij zeker do eerste zijn om
te zeggen dat hy geen heelkundige was en dat hij de goschiktheid miste, en zoo zijn er velen. Men heeft bij de
behandeling van de wet waarover wij nu spreken mijn»
inziens uit het oog verloren, dat wel de grondslag der
studie eenheid moot zijn, maar dat zij op zekere hoogte
en waar het op praktijk en uitvoering aankomt, verscheiden
moet wezen. Dit gaat zelfs zoo ver, dat ik weet dat onder
de nieuwe wet personen zijn gevormd on in gemeenten
zijn aangesteld met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij,
wanneer zich zoogenaamde heelkundige gebreken voordeden,
dan uit eene naburige plaats voor gemeenterekening hulp
zouden mogen ontbieden, omdat zij zich zelven noch geschikt noch bevoegd achtten voor de uitoefeniug der geni'6s-, heel- en verloskunst in haren geheelen omvang.
Dat is de praktijk.
N u wonscht de Minister niet op dio wet terug te komen,
maar ik wil nog eene kleine aanhaling doen uit de brochure
van professor Heinsius, die in 1865 de wet krachtig heeft
voorgestaan e n , even als de andere Amsterdamsche professoren, tot hare totstandbrenging heeft bijgedragen. En
wat zegt hij nu in zijne verschenen brochure?
« M a a r indien die verwachting niet werd verwezenlijkt?
Dan is er slechts één afdoend middel om in de behoefte aan
geneeskundige hulp in Nederland te voorzien. Dun rust
op de Regering de verpligting om eene school voor do
opleiding van artsen te stichten."
Daarin ligt dus reeds het bewys dat de tegenwoordige
toestand door een Leidsch hoogleeraar als twijfelachtig
wordt beschouwd, dat men op het beginsel der wet zal
moeten terugkomen, wil men niet in de ongelegenheid geraken , dat het platteland van geneesheeren verstoken
wordt, en hoe hot bij do militairen , bij de marine en in de
koloniën zal gaan , als er geen afdoende maatreten worden
genomen, is zeer gemakkelijk to zeggen.

De heer G e e r t s e m a , Minister van Binneiüandsche Zaken:
Mijnheer de President, men kan geon voorstander zijn van
de wet van den lsten Junij 1865; men kan met den geachten afgevaardigde uit Noordholland wunschen dat aan
de Staten-Generaal voorstellen gedaan worden, strekkende
om de beginselen, waarop die wet rust, te wijzigen —
en men kan toch een voorstander wezen van de thans voorgestelde wijziging. Die wijziging is in het belang van hen,
die den titol van arts wenschen te verkrijgen, een belang
dat ook de geachte spreker voorstaat.
In het stelsel van den geachten afgevaardigde moet elk
middel, dat het studeren voor arts gemakkelijker maakt
en bevordert, hom welkom zijn.
Het middel, bij dit wets-ontwerp voorgesteld om te
voorzien in het bezwaar, dat zich gedurende de laatste
jaron zeer sterk beeft doen gevoelen — dat middel zou,
volgens den geachten spreker, weinig baten. Hij beriep
zich, ten betooge daarvan, op het oordeel van een deskundige , die mede behoorde tot de ontwerpers van de wet
van 1865.
Uit de voorlezing van de enkele zinsneden uit het stuk, dat
de geachte spreker heelt aangehaald, zal het, dunkt mij,
gebleken zijn , dat ook dr. Penn behoort tot hen die alleen
heil zien in het laten afnemen van de natuurkundige
examens door de hoogleeraren van het athenaeum te Am
sterdam.
Nu me n ik, dat — gelijk ook uit de gewisselde stukken blijken kan , — een groot gedeelte van dat bezwaar
reeds weggenomen is, doordat in de laatste jaren de meerderheid van de leden der commissie, met het afnemen van
de natuurkundige examens belast, bestond uit hoogleeraren
van het athenaeum te Amsterdam.
Zij die zoo bepaald wijzen op het groote voordeel, dat er
voor de examinandi in gelegen is om te worden geëxamir.eerd door hunne eigene professoren , zien dunkt my over
het hoofd, dat de jongelieden, die te Amsterdam aan het
athenaeum studeren verpligt zijn de examens af te leggen
te Leiden of te Utrecht. Het is toch, naar ik meen,
niet gebleken , dat die jongelieden zooveel meer moeijelijkheden ondervinden bij het afleggen daarvan, dan de studenton die aan de universiteiten worden opgeleid. Die
jongelieden nu staan volkomen gelijk met hen die door de
Staatscommissie, worden geëxamineerd, terwijl deze laatsten het voordeel hebben. dat de meerderheid van die commissie bestaat uit hoogleeraren van het Amsterdamsche
athenaeum
De geachte spreker is teruggekomen op een oud thema:
de eenheid van stand onder de geneeskundigen. Herhaaldelijk heeft hij gewezen op de behoefte die zich ten platten
lande voordoet met betrekking tot de artsen. Zou het nu
i n d i d a a d de wensch zijn van het meerendeel van het land
om weder terug te komen onder het oude systeem en het
beginsel aan te nemen , dat men het op het platteland wol
met veel minder ontwikkelde, met minder bekwame artsen
zou kunnen afdoen dan in de groote steden? Ik geloof
dat het verlaten van het stelsel, dat met betrekking tot
de eenheid van stand in de wet van 1865 is aangenomen,
een grooten tegenstand zou ontmoeten; en indien het mij
gegeven ware thans van deze plaats nog eenige belofte voor
de toekomst af te leggen , zou ik zeker den geachten spreker
uit Noordholland de belofte niet kunnen geven , dat van
mij eene wijziging van de wet van 1865 in den door hem
bedoelden zin te verwachten ware.

De notulen van het verhandelde in deze zitting worden
gelezen en goedgekeurd.

De heer B u c h n e r : » Eenheid van stand, eenheid van
Jwvoegdheid" zijn groote woorden; maar ik zou wel eens

Daarna wordt de vergadering tot nadere bijeenroeping
gescheiden.

De beraadslaging wordt gesloten.
Het wets-ontwerp tot wijziging der wet van den lsten Junij
1865 (Staatsblad n°. 59) , regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, leerling-apotheker en vroedvrouw, in stemming geb r a g t , wordt met 26 tegen 3 stemmen aangenomen.
Tegen hebben gestemd de heeren Rahusen , Buchner en
Smit.
Bij deze en de volgende stemming waren afwezig de
heeren van Golt?tein, Dumbar, van Aylva van Pallandt,
Prins, Cremers , Borsius en Huydecoper van Maarsseveen.
VI.
H e t WETS-ONTWERP TOT BEKRACHTIGING DER MET
DEN NoORD-PoLDF.R BEOOSTEN MUIDEN GESLOTEN RUILING
VAN KADEN.

Dit wets-ontwerp wordt zonder beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen.
De V o o r z i t t e r verandert de zitting in comité-generaal
tot behandeling der raming van huishoudelijke uitgaven
voor de Eerste Kamer in 1875.
De openbare zitting wordt heropend.
De V o o r z i t t e r deeld mede dat in de zitting met gesloten
deuren door de Kamer benoemd is tot klerk ter griffie van
de Eerste Kamer de heer A. H. \V. Jacobze, tot dusver
voorloopig tot klerk aangesteld, en dat daarna de raming
van huishoudelijke uitgaven voor de Eerste Kamer in 1875
door de Vergadering is goedgekeurd.
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Eerste Kamer.
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In de redevoeringen van den heer Buchner, voorkomende op:
bladz. 286, kol. 1 , rog. 18 v. b . , staat: Muller; lees:
» Mulder " ;
aldaar, reg. 21 v. b . , staat: 500 wigtjes eiwit; lees:
» 100 wigtjos eiwitachtige stoffen";
aldaar, reg. 22 v. b . , staat: 500 wigtjos eiwit; lees:
» 100 wigtjes oiwitachtige stoffen " ;
aldaar, reg. 26 v. b . , staat: punctum; lees: » q u a n t u m " ;
aldaar, reg. 29 v. b , staat: Ned. ponden wordt gebruikt; lees: » Ned. ponden jaarlijks wordt gebruikt";
aldaar, reg. 30 v. o., staat: 52 Ned. ponden wordt gerekend te gebruiken; lees: » 52 Ned. ponden per j a a r wordt
gerekend te gebruiken " ;
bladz. 294, kol. 1 , reg. 36 v. o., achter ultima ratio?
in te lasschen: » Het middel aanwenden, dat tot hiertoe
wordt toegepast, afmaken.";

bladz. 295, kol. 1 , reg. 32 v. o . , staat: in de w e t ; lees:
»aan de w e t " ;
aldaar, kol. 2 , reg. 7 v. b . , s t a a t : vrijheid van stand;
lees: «eenheid van s t a n d " ;
bladz. 296, kol. 2 , reg. 23 v. b . , staat: Heinsius; lees:
«Heynsius".
Op bladz. 295, 1ste kol., reg. 10 v. b . , is abusiveltjk
vermeld, dat, bij de stemming over het wets-ontwerp tot
regeling van do uitoefening der veeartsenykunst, afwezig
was onder andoren do heer Tonckens. Die heer was daarbij
wel tegenwoordig maar niet de heer Prins, zoodat de
naam van den laatste in de plaats van dien van den eorstvermelde moot voorkomen.

Bijblad van de Nctlerlandschc Staats-Courant. — 1873—1874

I.

