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De V o o r z i t t e r deelt mede dat zjj'n ingokomen:
1*. eene missive van den directeur van het Kabinet des
Konings, houdende kennisgeving dat Zijne Majesteit de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, benevens
hare griffiers, tot het aanbieden van het adres zal ontvangen
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op 12 Mei aanstaande
des voormiddaga.

8te

94

Dit berigt wordt voor kennisgeving aangenomen.

ZITTING.

2°. van den Minister van Koloniën een exemplaar van
het verslag van het inlandscb onderwys in Nedorlandsch
Indie over 1870.
Dit boekwerk zal worden geplaatst in de boekory
der Kamer.

ZITTING VAN DIXGSDAG 5 MEI.

Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over
h e t VOORSTEL VAN WET VAN DEN HEER MR. S . VAN HOUTEN,
STREKKENDE OM OVERMATIGEN ARBEID EN VERWAARLOOZING
VAN KINDEREN TEGEN TE GAAN.

(GEOPEND TEN 1 1 URE.)

Beraadslaging over ART. 2, luidende:
H Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vergunning te
verkenen, om jongens van tien tot twaalf jaren in fabrieken
ten arbeid te stellen, mits:

Ingekomen: missive van den directeur van het Kabinet
des Konings; 2°. boekwerk; 3°. wets-ontwerp. —
"Voortzetting der behandeling en aanneming van het
wetsvoorstel van den heer van Houten, strekkende
om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan.

Voorzitter: de heer D u l l c r t .
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 70 leden, te weten
de heeren:
C. van Nispon tot Sevenaer, Begram, Schimmelpenninck
van der Oye, Sandberg , van Kerkwijk, Brouwer, Bredius,
van B a a r , de J o n g , van don Berch van Heemstede, Idzerda, Hingst, van Loon, Rombach, Heydenryck, Bichon
van IJsselmonde, van Houten , Lenting, Oldenhuis Gratama,
Jonckbloet, van Lynden van Sandenburg, Insinger, van
E e k , van Zuijlen van Nyevelt, Mirandolle, Blom , Cremers,
Godefroi, Wintgons, Borret, Kuyper, Blussé, Fabius, van
Reenen, Kerens de Wijlre, Dam, Haffmans, Arnoldts,
van den Heuvel, Luyben , Saaymans V a d e r , Lambrechts,
Teding van Berkhout, van Foreest, Gevers Deynoot,van
der Does de Willebois, Kion , van Nispen van Sevenaer,
Wybenga, van Naamen van Eemnes, van Wasseneer van
Catwück, Nierstrasz, Bergsma, Rutgers van Rozenburg,
Stieltjes, Moens, ' s J a c o b , Kappeyne van de Coppollo, de
Bruyn K o p s , Mees, Smitz, de Ruiter Zylker, Mackay,
de Bieberstein , Smidt, Verheijen , van Kuyk , Schimmelpenninck en van Zinnicq Bergmann;
en de heer Minister van Binnenlandscho Zaken.
De notulen van het verhandelde in de vorige zitting
worden gelezen en goedgekeurd.

» l c . zij niet langer dan zes uren eiken werkdag en niet
tusschen acht uur des avonds en zes uur des morgens
arbeiden;
» 2°. hun minstens gedurende drie uren eiken werkdag
onderwijs worde gegeven, en
i) 3°. aan alle verder aan de vergunning te verbinden
voorwaarden worde voldaan.
» De verleende vergunning kan ten allen tijde worden
ingetrokken."
De heer S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r Olje : Mijne
Heeren , ik heb tegen deze discussie opgezien en ik heb
er naar verlangd. Opgezien. Het zwaartepunt mijner
bezwaren ligt in de artt. 2 en 3. Ze maken voor mij
het ontwerp pernicieux. Verlangd. Thans heb ik de gelegonheid een punt te bespreken , mijns inziens , van uitnemend belang. Ik beschouw de artt. 2 en 3 onafscheidbaar aan art. 1 verbonden en zou gewenscht hebben dat
de artt. 1 , 2 en 8 één artikel hadden uitgemaakt. Dit
moot ik voorop stellen, daar anders mijn af keurend votum
over het eerste artikel niet zou zijn geregtvaardigd. Niet
wetende hoe de Kamer deze artikelen — 2 en 3 — zou
opnemen en hoe dus de uitzonderingen zouden worden
geregeld , mogt het beginsel niet door mij worden vastgesteld.
Mijne grieven tegen de alinea waarin de bedekte leerplijt
staat zijn bekend. Ik zwijg daar nu over. Maar de
voorafgaande alinea, over den nachtelijken arbeid, noopte
mij het woord op te nemen. In dit opzigt gaat, mijns
inziens, het ontworp niet ver genoeg, en is de geachte
voorsteller mij niet radicaal genoeg. Alleen nachtelijken
arbeid te verbieden in fabrieken van kinderen onder de
12 jaren is veel te beperkt. Ik wil dien nachtelijken
arbeid voor kinderen van 12 tot lf> jaren verboden zien.
Mijn g e a c h t e ' b u u r m a n , d e s p r e k e r uit 'sllortogenbosch,
heeft deze quaestio reeds naar aanleiding van eenen belangrijken brief over eene luciferfabriek ter sprake gebrngt.
Ik vraag dus den geachten voorsteller of het hem niet
mogelijk zou zijn den nachtelijken arbeid aan alle kinderen
te verbieden ; do wet zou er beter door worden, eene wet
die wol kans heeft te worden aangenomen.
Men heeft gesproken van het isolement van den heer
van Houten. Aangenaam isolement. Hij werd gesterkt door
45 loden dezer Kamer. Ook ik wensch de zaak tot stand
te brengen, in weerwil dat de dagbladen verkondigen dat
ik tegen het voorstel zou zijn omdat het van den heer van
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Houten komt. Maar ik heb zoo groote bezwaren tegen de
artt. 2 en 3 , dat ik mij genoodzaakt zal zien tegen het
gansche voorstel te stemmen, zoo zy niet worden opgeheven.
De hoer CSodefrol: Ik heb gisteren gestemd, niet_voor
de redevoeringen waarin de geachte spreker uit Groningen
zijn voorstel verdedigde, maar voor het zeer duidelijk beginsel in art. 1 nedergelegd, dat even duidelijk wordt toegelicht door den considerans, voor een beginsel dus dat
zijn humanitair en philantropisch karakter onverzwakt heeft
behouden.
Wy zijn genaderd tot de toepassing , tot de uitwerking
van het beginsel, en nu beken ik dat, als ik my afvraag
wat ik na do aanneming van art. 1 het liefst wenschen zou,
ik zou zeggen: laat ons nu het beginsel renvoyeren aan
de Regering, laat haar daarvan gebruik maken, om eene
goede wet op het onderwerp tot stand te brengen. Maar,
wij h'bben het voorstel nog voor ons en moeten het dus
booordeelen.
Ik heb meer dan één bezwaar tegen art. 2. Waarom
spreekt het alleen van »jongens"? Waarom kan ook niet
aan meisjes vergunning worden verleend om in fabrieken
te arbeiden, ten einde zij mede kunnen voorzien in het
onderhoud van het huisgezin ? Er zijn verschillende takken
van nijverheid waaromtrent de toepassing van hot beginsel
niet meer bezwaar oplevert voor meisje?" dan voor jongonsarbeid. E r zijn er zelfs, waarby zij met minder bezwaar
kunnen worden gebezigd. De jongste Fransche wet bepaalt
dan ook in art 3 dat meisjes, hoewol mot een ouderen
leeftijd dan hier wordt voorgesteld voor jongens, tot beperkten fabriekarbeid kunnen wordon toegelaten.
« I n fabrieken ten arbeid te stellen." Gisteren is reeds
gesproken over het gemis van hot begrip oener fabriek;
wij zijn daaromtrent geen stap verder gekomen. Hot amendement van don heer van Zuijlcn van Nyovelt is myns inziens
te regt verworpen ; men kan kwalijk aan een algemoenen
maatregel van inwendig bestuur de definitie van dat begrip
overlaten. En is zij mogelijk, dan kan zij ook in de wet
worden opgenomen. De heer van Houten verwees naar het
rapport der Staatscommissie, en het daarin aangeduide begrip
eener fabriek. Maar dat rapport kan immers nooit authentieke
interpretatie geven aan het voorstel, dat wij hier behandelen.
Is bijv., om ééne vraag te doen , een lijnbaan eene fabriok ? Raadplegen wij andere wetten , die van » fabrieken"
spreken, dan wordt, voor zoover ik heb kunnen nagaan,
het woord nooit alleen g' bezigd, maar vindt men öf de
meer algemeene benaming van i werkplaatsen", öf er wordt
gesproken van »fabrieken of andere werkplaatsen". Onder
anderen is dit laatste bet geval in de wet op hot genocskundig Staatstoexigt, waarbij aan de genooskundige ambtenaren bevoegdheid wordt verleend, om de in het belang
der openbare gezondheid aan hun toezigt onderworpen
inrigtingt n binnen te treden ; genoeg, ten betooge dat wij
met dit onbestendige begrip van »fabrieken" nog in dezelfde moeijelijklieid verkeeren als gisteren.
Maar nu eene zaak van meor belang.
Volgens art. 2 zullen burgemeester en wethouders bevoegd
zijn de vergunning te verleenen waarvan hier sprake is. Aan
een gemeentebestuur dus wordt do bevoegdheid gegeven om
van het verbod van art. 1 aan jongens van 10 tot 12jaren
dispensatie te verleenen. Ik geloof dat die bevoegdheid aan
vrij wat bezwaren onderhevig is. Waarop steunt die tusschenkomst van burgemeester en wethouders ? Weikon
regtsgrond weet de geachte spreker aan te wijzen voor die
tusschenkomst van het dagelijksch bestuur'eener gemeente?
Hebben wij hier mot plaatselijke omstandigheden to doon,
waaraan de vraag of do vergunning verleend behoort te
worden, moet worden getoetst? Ik zie hier een geheelen
ommekeer van de beginselen waarop de grens tusschen
locale on algemeene wetgeving aioet berusten. En eigentijk
geldt het hier niet eens locale wetgeving, maar eene admi- \
nistrative handeling, want dat eene plaatselyke verordening |
de zaak zou moeten regelen, daarvan is geen sprake. En
moot nu eene zaak, die in elko gemeente getoetst moet
worden niet aan plaatselijk, maar aan algemeen belang,
afhankelijk zijn van de plaatselyke autoriteit?
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Het is w a a r , in art. 2 worden voorwaarden gesteld. Mon
zou kunnen beweren, dat die voorwaarden een band zijn,
die het dagelijksch bestuur aan wettelijke regelen bindt»
by het verleenen van vergunning. Maar aoo kan en moet
het artikel niet worden opgevat. Burgemeester en wothouders zijn volkomen los van die voorwaarden, als zy de
vergunning verleenen of weigeren. Immers de voorwaarden
sub 1°. en 2°., de werktijd en het genot van onderwijs,
zijn geen voorwaarden, van wier vervulling do vergunning
afhankelijk kan worden gesteld. Het zijn voorwaarden
waarvan de vervulling eerst blijken kan na de verleende
vergunning. Werden nu voorwaarden gesteld van wier
vervulling blijken moest bij het verleenen der vergunning,
er zou een band , er zouden waarborgon zijn. Maar hier
hebben wij te doen met voorwaarden, dat karakter missende. Of het kind niet meer dan zes uren daags w e r k t ,
of het drie uren onderwijs geniet, kan eerst blijken, nadat
de vergunning verleend is.
Daarbij komt nog het volkomen onbestemde karakter
der derde voorwaarde: "Burgemeester en wethouders
kunnen de vergunning verleenen mits aan alle verder aan
de vergunning te verbinden voorwaarden worde voldaan."
Een vrijbrief dus voor burgemeester en wethouders om al
die voorwaarden te stellen , die zij verkiezen , ook al zouden
zij de verleende vergunning volkomen neutraliseren, tot een
wassen neus maken. Waar is do grens, welk is het karakter
van die voorwaarden, waarvan het stellen geheel afhankelijk
is van burgemeester en wothou.lers ? Ik zie hier inderdaad
niets anders dan willekeur en eene willekeur, te erger,
omdat, wordt dit artikel wet, in eene gemeente kinderen
van 10 tot 12 j a a r zullen toegelaten worden om met do ouders
mede te verdienen, terwijl in eene naburige gemeente die
kinderen zullen uitgesloten zijn ook al zijn de omstandigheden volkomen dezelfde. Het is volstrekt niet onmogelijk
zich voor te stellen het geval, dat in de eene gemeente
het dagelijksch bo?tuur de industriëlen in de gemeente
moet ontzien, terwyl in de andere gemeente die invloed
van het eigenbelang der industriëlen zich niet doet gevoelen. Het kan ook zijn, dat onder burgemeester en wetheuders zelven industriëlen zich bevinden. Men gelieve
dan eens na te denken over de onpartijdigheid, waarmede
hot beginsel van art. 2 zal worden toegepast. My dunkt,
wij zouden wel eens eene vrij zonderlinge werking kunnen
beleven van eene bepaling, die, is zij nuttig, gelijkmatig
over het geheele land zou moeton werken.
Ik heb rog eene vraag: Wat beteekent die vergunning,
wat is haar karakter ? Moet voor ieder kind individueel
door burgemeester en wethouders worden nagegaan of het
uit een physiek, moreel en intellectueel oogpunt vatbaar
is om ten arbeid te worden gesteld? Is dat het doel, dan
is het voorschrift zoo onpraktisch mogelijk.
En nu de voorwaarden.
Do eerste voorwaarde b r a g t m e d e , dat jongens, aan wie
de vergunning verleend i s , niet langer dan zes uren eiken
werkdag en niet tusschen acht uur des avonds en zes unr
des morgens mogen arbeiden. Togen deze voorwaarde kan
men geen bezwaar hebben ; zij heeft eene heilzame strekking.
Do tweede voorwaarde. Aan die jongens moet minstens
gedurende drie uren eiken werkdag onderwijs worden gegeven. Minstens gedurende drie uren eiken werkdag. Ik
geloof, Mijnhoer de Voorzitter, dat men a priori reeds kan
aannemen , dat dit minimum een flxum zal worden ; daaraan
behoeft men niet te twijfelen. Maar opmerkelijk is het dat
in art. 2 slechts dit minimum gevorderd wordt, en dus
beperkt onderwijs toegelaten; terwijl in art. 3 toelating tot
andoren arbeid afhankelijk wordt gesteld van het genot
van geregeld onderwijs. En nu heeft men in art. 2 te doen
met jongens van tien tot twaalf j a a r , terwijl in art. 3
verpligting tot het ontvangen van geregeld ondorwys kan
betreffen jongens beneden de tien j a a r . Ik vraag daarom,
of het wol consequent is en bevorderlijk kan zijn voor eene
goede opleiding van jongens van tien tot twaalf j a a r , van
een leeftijd dus, waarin intellectuele ontwikkeling het
meest noodig en het meest mogelijk i s , een minimum te
stellen van drie uren onderwys per dag, terwijl d a a r , waar
die intellectuele ontwikkeling, in relativen zin althans,
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minder roogelyk en noodig is, geregeld onderwijs, dus
normaal schoolonderwijs te vorderen, want wat onder geregeld huisonderwys verstaan moet worden, vnt ik niet.
Welke toch is de meest klemmende klagt omtrent het
schoolverzuim? Dat de kinderen te vroeg de school verlaten en juist op dien leeftijd, waarop geregeld «(inhoudend
onderwijs het meest noodig en mogelijk is. Welnu, art. 2
werkt dat gebrek in de hand. In die voorwaarde, vergeleken met die van art. 3 , ligt in olk geval eene niet te
miskennen inconsequentie.
Do derde voorwaarde eindelijk, dat aan ulle verder aan
•de vergunning te verbinden voorwaarden worde voldaan.
Mijnheer de Voorzitter, mij dunkt zoo iets is onmogelijk.
De wet knn riet aan de plaatselijke autoriteit overlaten,
hare uitvoering afhankelijk te stellen van voorwaarden,
waaromtrent geen andere rigtsnoer zou bestaan, dan de
willekeur dier autoriteit.
E n nu ton slotte nog een ander bezwaar. Zullen bepalingen als deze uitvoerbaar zijn, dan is controle noodig.
Waar is dia in deze wet te vinden?
Ik neem do eerste voorwaarde. Een werktijd van niet
meer dan zes uur, en alleen tusschen zes uur 's morgens
en 8 uur 's avonds. Hoe zal de vervulling dier voorwaardo worden gecontroleerd ?
De geachte voorsteller heeft gisteren eene solutie gegeven
die my voorkomt vrij onverklaarbaar te zyn. Indien ik hem
goed verstaan heb, wil hij burgemeester en wethouders bij
het verleenen der vergunning het toezigt laten regelen;
maar die regoling is in elk geval wetgeving, en kent men
aan burgemeester en wethouders zoodanige magt toe, dan
verheft men hen tot plaatselijke wetgevers. Afgescheiden
daarvan vraag ik: hoe zal men weten, dat de kinderen niet
langer dan 6 uren daags werken, dat zij niet werken tusschen acht uur des avonds en zes uur des morgens? Wie
ZHI dit onderzoeken? Hoe? Het onderzoek zal toch wel
meestal in loco moeten geschieden. .Hoe komt de ambtenaar
daarmede belast, in de fabrieken ?
Tot nog toe wordt in onze Grondwet een artikel omtrent
de onschendbaarheid der woningen gevonden, en opgrond
daarvan hebben wij in verschillende wetten bepalingen,
waarbij in de voorgeschreven vormen en met aanwijzing
van de bevoegde magt het binnentreden in de woningen
wordt toegestaan. E r is wel eene algemeene wet na de gemenntewet uitgevaardigd, waarbij voor de uitvoering van
plaatselijke verordeningen dat zelfde regt gegeven wordt,
Maar die wet is hier niet vantoepassing. Wij hebben hier
niet te doen met eene plaatselijke verordening, waarvan
in dat opzigt de uitvoering moet verzekerd worden. Ik vraag
dus aan don geachten voorsteller, wat zijn denkbeeld is
omtrent de mogelijkheid van zoodanig onderzoek in loco;
ZOT iets kan toch niet in de lucht blijven hangen. Hoe zal
do tweede voorwaarde, dat de kinderen minstens gedurende
drie uren eiken werkilag onderwijs moeten ontvangen, gecontroleerd worden?
In de school is die controle mogelijk , maar hoe zal men
het huisonderwijs controleren ? Immers hier wordt geen
onderscheid gemaakt, maar in 't algemeen gesproken van
onderwijs , dus huis- en schoolonderwys. Controle is onmogelijk , zonder op het voetspoor der vreemde wetten eene
goed georganiseerde inspectie van Rijkswege in te voeren.
Kn nu is het met het oog op het denkbeeld van den geachten voorsteller om het toezigt aan de gemeentebesturen
over te laten, opmerkelijk, dat in Engeland tot 1871 de
controle van het gemeentebestuur gegolden heeft voor do
uitvoering der fabriekwetgeving. Met welk gevolg ? Dat
menige bepaling dier wet eene doode letter is geworden.
Sedert is in Engeland dan ook het staatstoezigt ingesteld,
vertegenwoordigd door 4 inspecteurs en een twintigtal
onderinspecteurs. Men heeft daar dan ondervonden, dat
het niet mogolijk is de uitvoering aan de gemeentebesturen
over te laten. En dat men in Engeland aanving met gemeentelijke controle is niet te verwonderen. Bij zoo menig
ondorwerp van wetgeving was en is nog de uitvoering
daar te lande aan de plaatselijke autoriteiten overgelaten,
•laren lang was dit met de gezondheids-politie het geval.
Maar ook in dat opzigt heeft het beginsel schipbreuk ge-
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leden en is men tot het centraliserend Staatstoezigt moeten
overgaan.
Ik wil gaarne afwachten wat de geachte afgevaardigde
tot oplossing van dezo bezwaren in het midden zal brengen.
Hij zal, dunkt mij, moeten erkennen, dat zij niet van
gewigt ontbloot zyn. Blyft het artikel zoo als het voorgesteld is, het zal blijken in de uitvoering te falen. De geachte
afgevaardigde heeft èn in de stukkon, èn ook in de discussie gezegd, dat men niet vergeten moest, dat wy hier
een eersten stap doen. Het is zoo, Mijnheer de Voorzitter,
maar ook die eerste stap moet geen misstap zyn 1
De heer L e n t l n g : N a de uitvoerige rede van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, kan ik zeer kort
wezen.
Ik ben niet ingenomen met art 2 en hoogst waarschynlyk
zal ik er tegen stemmen.
Wat is de bedoeling van den geachten voorsteller ?
Ik lees in zijne rede van den 1 sten Mei: » dat het doel is
om niet de gelegenheid weg te nemen, dat reeds met 10jarigen leeftijd het half-time-systeem aanvangt." » Verder, zegt
hij , strekt dit artikel enkel om te veroorloven , dat een fabrikant kinderen van 10 tot 12 j a a r kan gebruiken, mits
hij aan zijne fabriek eene school oprigt. " » Niemand , zegt
hij al verder, zal toch in twijfel kunnen zijn, of het kan
alleen toegepast worden waar de fabrïekscholen bestaan."
Dit laatsto ontken ik. Het artikel is zeer algemeen;
waar dus geen fabriekschool bestaat, daar zal het kind
naar de gewone gemeenteschool moeten gaan, om het bewijs over te leggen , dat het geregeld onderwijs geniet.
Maar welke waarborgen hebben wij dat inderdaad aan die
verpligting zal worden voldaan ? Bovendien , wat zal een
onderwijs van drie uren geven ? Wanneer toch het kind
gedurende zes uren ligchamelijken arbeid heeft verrigt, zal
het dan nog geschikt zijn, om onderwijs te genieten. Zes
uren aan ligchamelijken arbeid en daarop drie uren aan
inspanning van den geest gewijd, is te veel voor kinderen
van 10—12 jaren.
Ik deel volkomen in het gevoelen van den heer Godefroi,
dat het onderwijs van kinderen eerst op 10—12jarigen
leeftijd, begint effect te sorteren.
Ik wensch vast te houden aan de bepaling van art. 1 ,
dat kinderen beneden de 12 jaren niet, en inzonderheid
niet op fabrieken , in dienst mogen worden genomen.
Elk voorwendsel dat het kind al zoo vroeg den kost moet
helpen verdienen, moet worden weggenomen.
Het half-time-sïe\se\ past niet in het kader dezer wet;
eert voor den leeftijd van 12—14—16 jaren kan dit in
aanmerking komen.
De voorsteller is zelf niet ingenomen met deze bepaling,
want hij zeide : » het effect van art. 2 zal ik niet sterk
verdedigen". Hij neme dan die bepaling uit zyn voorstel:
het zal daarbij zeker winnen.
Ik zal nu niet verder uitweiden over het begrip van het
woord fabriek, de geachte afgevaardigde uit Amsterdam
heeft dit reeds uitvoerig behandeld. Ik zal ook niet drukken op de bevoegdheid aan de gemeentebesturen bij dit
artikel gegeven en niet betoogen hoe leden van die besturen belang kunnen hebben bij het toepassen van deze
bepaling, wanneer zij zelven kinderen van 1^ tot 12 j a r e n
wenschen te gebruiken. Ik zal alleen nog dit zeggen , dat
zoolang men het gebruik van het kind zelfs boven de 10
jaren toelaat, het belang van den fabrikant er onder lijden
zal; want zoolang zal de geest zich er niet op spitsen om
uitvindingon te doen, die den arbeid van het kind en misschien ook dien van volwassenen door machinalen arbeid
vervangen.
De aanneming van art. 2 zal de heilzame bepaling van
art. 1 neutraliseren en bij slot van rekening zal het kind
er hot slagtoffer van zijn.
De heer d e B l e b c r s t e l n t By de algemeene beraadI slaging heb ik reeds op §§ 1 en 2 van dit artikel gewezen.
Ik geloof niet dat veel burgemeesters en wethouders zeer
I gesteld zullen zijn op de vergunning hun hier gegeven.
Wij hebben in ons midden burgemeesters, althans een
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van (jcno aanzienlijke gemeente, en hem durf ik afvragen
of hij van die vergunning ook wenscht gebruik te maken.
Ik geloof het niet.
Art. 2 spreekt niet van mijnen. Wij hebbon tot dusvere
nog slechts ééne mijn, en ik hoop dat de burgemeester en
wethouders van Kerkrade geen vergunning geven zullen
om kindoren beneden de twaalf jaren in de mijn toe te laten.
Gisteren ontving ik een brief van een deskundige in
mynzakon , die mij verzocht om er op aan te dringen, dat
de arbeid in mijnen niet alleen zou verboden worden aan
kinderen tot 12 j a r e n , maar tot 16 jaren toe, en dat althans noch meisjes noch vrouwen voor dien arbeid zouden
worden gebezigd.
Wat zullen die drie uren onderwys daags, waarvan het
artikel spreekt, beteekenen ? Wat zal dat voor schoolonderwijs zijn, wanneer er geen school in de fabriek zelve is
opgerigt; zoo als dat in Overijssel bestaat. In andere groote
fabrieken heeft men daaraan echter niet gedacht. De industrielen hebben wel gebruik gemaakt van de kinderen
om zich to verrijken , maar zij hebben niet aan de ontwikkeling dor kinderen gedacht.
De heer v a n B a a r : Na de krachtige bestrijding van
art. 2 door de geachte afgevaardigden, de hoeren Godefroi
en Lenting , zal ik weinig behoeven te zeggen.
Ik herinner dat ik reed* bij de behandeling van art. 1,
dit art. 2 bestreden heb. Ik wensch er nu slechts bij te
voegen , dat de fabrikanten veel liever zien dat de kindorarbeid geheel verboden , dan dat die tot eenige uren beperkt
wordt.
In de tweede plaats, wensch ik aan de Vergadering te
herinneren, dat de heer van Houten er herhaaldelijk op
gewezen heeft, dat het alleen zijne bedoeling is to spreken
van onderwijs in scholen, die aan de fabrieken verbonden
zijn. Maar dat blijkt niet uit de bewoordingen van het
artikel.
Ik heb'echter niet om deze reden het woord gevraagd,
maar omdat ik bemerk dat er voortdurend een principieel
verschil bestaat in de opvatting dezer Vergadering. De
vraag, reeds vroeger door den heer Heydenrijck gesteld,
of hier gesproken wordt van alle kinderen, dan wel allée'n
van kinderen die by andere personen in dienst zijn, is
nog niet uitgemaakt. Ik voor mij heb het wel dogelijk
alzoo opgevat, dat hier alleen sprake is van kinderen, bij
andere:) in dienst. Maar uit de rede van den heer Godefroi
vernemen wij, dat hij ook de kinderen, die bij hunne
ouders werken, bedoelt, en daartegen moet ik, om het
groote gezag dat die spreker in deze Vergadering uitoefent,
opkomen. Hij zeide uitdrukkelijk , dat op sommige plaatsen het werken van kinderen bij hunne ouders zou verboden zijn, en op andere niet, en ik van mijn kant houd
het er voor, dat kinderen altijd en overal met hunne
ouders mogen werken. Ik acht my vorpligt den heer van
Houten nadrukkelijk te verzoeken , zich daaromtrent duidolijk en kategorisch te verklaren.
De heer v a n H u y k : Na de belangrijke rede van den
heer Godefroi wensch ik eene korte opmerking te maken,
dio z'ch gcdooltelyk aansluit bij hotgeen hij heeft gezegd.
Ik lees in art. 2 : » burgemeester en wethouders", en
wensch den geachten voorsteller te vragen of dat niet eene
fout is? Vroeger, vdór de gemeentewet, werden de wethouders door den Koning benoemd en maakten burgemeester
en wethouders een collegie van Staatsambtenaren uit. De
Koning kon dus aan hen collegialiter de uitvoering van
wetten in al haren omvang opdragen. Maar sodert de invoering dor gemeentewet zijn de wethouders leden van den
rand , die door de lodon van den raad als zoodanig benoemd worden , en komt het mij dus voor, dat de Regoring niet aan zoodanige personen kan opdragen wat de
geachte voorsteller bedoelt. Daarom geef ik den geachten
voorsteller in overweging hier alleen van don «burgemeester" I
te spreken en de »wethouders " to laten vervallen.
Nu ik toch aan het woord ben een enkel woord tot den
hoer de liieberstein. Het geachte lid heeft van de mijnen
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gesproken ; maar die worden in art. 2 niet genoomd, zoodat
de gevaren, {die hij zich voorstelde, niet te duchten zijn.
De heer d e B l e b e r s t e l n t Ik heb zeer goed begrepen
dat do m|jncn niet onder de bepalingen van dit artikel
begrepen zijn , maar ik heb het hier willen te pas brengen ,
omdat aan deze wet nog wel eens eene annexe zal komen.
Nadat ik dus gisteren den reeds vermelden brief gekregen
had, heb ik dit heden gezegd, om de aandacht der Regering op dat punt te vestigen.
De heer v a n H o u t e n : In de eerste plaats de meest algemeene opmerking, door den heer van Baar bijgebragt. Ik kan
dien geachten spreker voor antwoord verwy zen naar het reeds
aangenomen art. 1, waarin voiboden wordt kinderen beneden
12 jaren in dienst te nemen , of in dienst te hebben. In die
woorden is niet begrepen het goval dat een kind bij zijne
ouders in huis werkt. Men zou er wel onder kunnen begrypen hot geval dat een kind met zyn vader in eene fabriek werkt. Indien dan de fabrikant mogt zeggen : dat
kind werkt niet bij mij , maar bij zijn vader , moet de regter
beslissen. Ik voor mij zou de straf op dien fabrikant toepassen. Maar door scherpzinnige leden kunnen allerlei
vragen van dien aard worden opgeworpen, waarop het
onmogelijk is te antwoorden. Veel moet altijd aan de j u r i s prudentie worden overgelaten. Het werken bij de ouders in
huis, hetgeen men huisarbeid noemt, is ook in de stukken
besproken, en daar is geantwoord, dat het door deze bepalingen niet getroffen wordt, en niet anders is to beperken
dan door invoering van leerpligt.
Aan den heer van Bieberstein is het, na zijne tweede
rede, onnoodig een antwoord te geven. Het is volstrekt
mijne bedoeling niet, de uitzondering van art 2 toe te
laten by mijnen ; dezo vallen onder art. 1.
De opmerking van den heer van Kuyk. Bij de opdragt
van een deel der uitvoering aan het plaatselijk gezag, ontstaat de vraag: wie moet worden aangewezen, de burgemeester of het collegie van burgemeester en wethouders?
De geachte spreker zegt: het is niet meer van dezen tijd,
de uitvoering van wetten op te dragen aan burgemeester
en wethouders; zij behoort by den burgemeester. Ik houd
mij steeds aan de gemeentewet, die in art. 126 bepaalt
d a t , wanneer ter uitvoering van wetten enz. door het gemeentebestuur moet worden medegewerkt, dit geschiedt
door burgemeester en wethouders. Het beginsel van dit
artikel is wel aangevallen, maar het is nog altijd in de
wet gebleven, en ik stol er prys op als een waarborg tegen
te groote centralisatie. De opmerking, dat het beter ware
den burgemeoster aan te wyzen, is ook in het Verslag
gemaakt, maar ik meende mij aa-i de bepaling van art 126
te moeten houden. Het kwam mij daarbij voor — ik heb
dit reeds gisteren gezegd — dat hetgeen krachtens art. 126
der gemeentewet door het collegie van burgemeester en
wethouders geschiedt ter uitvoering eener wet, per se aan
do controle van het algemeen uitvoerend gezag ig onderworpen. Dit punt is betwijfeld, ik weet niet op welken
grond. Ik meen dat voor hetgeen door een gomeentobestuur, als onderdeel van het Rijksbestuur wordt gedaan,
altijd beroep bij het hooger bestuur open staat. Evonwel
heb ik niet het minste bezwaar om de woorden: » Burgomeester en wethouders zijn bevoegd", te veranderen in:
i) Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd".
Maar het is moeijelijk voor my wanneer door niemand de
wensch naar die verandoring wordt to kennen gegeven,
die zonder eenige aanleiding in het artikel op te nemen,
want ik ben niet zeker dat dan geen oppositie zal ontstaan
van de nu zwijgende leden. Wordt het voorgesteld en ondersteund, dan zal ik die verandering gaarne overnemen.
Wat nu het artikel zelf betreft, ik heb reeds in mijne
eerste toelichting gezegd, dat ik met de opneming van dit
artikel eene concessie heb gedaan, en dat ik liever don
regel, die gisteren door do stemming der Kamor is bekrachtigd, wildo handhaven. Mij persoonlijk zal het dus geen
leed doen wanneer art. 2 wordt afgestemd. I k meende echter
bij het redigeren der bepalingen voorzigtig to moeten zijn,
vooral omdat ik mij toen niet kon voorstellen dat mijn
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ontwerp bestreden zou worden, op grond dat het niet ver na verhoor van een geneeskundige, schriftelijk worden
genoeg ging. Het is bekend dat in Engeland aan menige verleend.
fabriek is ingerigt het zoogenaamde
half-time-nynteem,
n Door burgemeester en wethoudors kan in het belang
waarvan het gevolg is dat do kinderen afwisselend arbei- der volksgezondheid worden bevolen, dat overledenen aan
den in de fabriek en onderwijs ontvangen, zoodat in die eene bepaald aangewezon ziekte , op eenen zelfs binnen de
fabrieken met twee ploegen kinderen wordt gearbeid Ik 36 uren na het overlijden te bepalen tijd, worden overheb daaromtrent gelezen, dat dit systeem niet allee» geene gebragt naar een lykenhnis , indien dit aanwezig is."
ongunstige uitkomsten geeft, maar dat zelfs kweekcliogen
Ziedaar een voorbeeld uit eene organieke wet, waarby
van dit systeem in ontwikkeling staan boven kinderen, die oen algemeene regel gesteld wordt, waarvan zoowel door
alleen de school bezoeken Zal dat systeem a priori worden den burgemeester , als door burgemeester en wethouders
geweerd? Op dit oogenblik bestaan hier te lande bij enkele dispensatie kan worden verleend.
fabrieken scholen, zoodat dnar het gemengd stelsel is ingeDo geachte afgevaardigde kwam ook terug op het denkvoerd. Ook op vroegeren leeftijd dan van 12 jaren worden beeld om Staats-inspecteurs aan te stellen. Dit zou slechts
daar nu kinderen in de fabriek en in de school bezig ge- aan zeer weinige bezwaren te gemnet komen; die inspechouden. Ik heb er echter — ik herhaal dit — geen bezwaar teurs kunnen ook niet overal zijn; bij mij ligt de waarborg
tegen dat het art 2 worde afgestemd', dan komen wij in omtrent de vergunning geheel in het toezigt van burgedenzelfden toestand van onzen oostelijken nabuur. Ook in meester en wethouders, die dit voor de weinige gevallen
Duiischland is alle arbeid van kinderen beneden 12 jaren welke het hier geldt zeer goed kunnen organiseren Gaat
in fabrieken verboden. Stemt men art. 2 af, dan zal dit men na dat in Engeland nu nog slechts sedert zeer kort
voor my geen reden zijn het voorstel in te trekken of een het locaal toezigt werd vervangen door dat van Staatsminder gunstig oordeel over mijn voorstel uit te spreken. inspecteurs, dan mogen wij het toezigt bij dezen eersten
Ik laat het dus aan de beslissing der Kamer over. Ik vind bepeikten stap gerust aan de locale autoriteiten overlaten.
het echter hoogst wenschelijk dat over het artikel gestemd
De hoer van 1'aar heeft mij gevraagd waaruit blijkt dat
worde , opdat aan de andere takken der wetgevende magt hier alleen scholen bedoeld worden die bij de fabrieken
blijke of deze Kamer den arbeid van kinderen beneden zijn opgerigt. Dat blykt uit den zamenhang van de tweo
12 jaren al of niet geheel wil weren. Dit zal blijken uit voorwaarden, welke aan de vergunning worden verbonden.
de stemming over art. 2.
Het zou , geloof ik, moeyelijk doenlijk zijn om met do gewone
Men kan natuurlijk op de redactie van het artikel ver- school hut half-time-ste\sel te combineren, zoo als het in
schillende ondergeschikte aanmerkingen ranken , maar wan- art. 1 en 2 is nedergelegd.
neer in eene Vergadering als deze een onderwerp dagen
Wanneer de Kamer dit stelsel niet voor het twaalfde
achtereen in discussie is, dan mag men aannemen dat leden, j a a r wil in praktijk zien brengen, en beslist dat geene uitdie niet tegen het beginsel van het artikel zijn , en de uit- zondering voor fabriekskinderen wordt gemaakt, dun zal
zoudering willen handhaven , maar op andere wijze dan ik mij dit niot onaangenaam zijn.
die heb geformuleerd , een amendement zouden hebben ingediend. Zij, die tegen art. 2 stemmeD, moeten dus geacht
De heer T a n H u y k : Mijnheer de Voorzitter, ik behoef
worden de uitzondering niet te willen.
den geachten voorsteller en de Vergadering niet te verzeZal i k , van dit standpunt uitgaande, antwoorden op al keron dat mij de artikelen der gemeentewet wel bekend zijn.
de ondergeschikte grieven en bezwaren, die door don
Nu heeft de heer van Houten aangehaald , dat de uitheer Godefroi tegen het artikel zijn opeen gehoopt ?
voering van sommige zakon is opgedragen aan burgemeester
Wil do geachte afgevaardigde de uitzondering niet, hij en wethouders. Zeker dat staat in de wet. Dat heb ik ook
verwerpe het artikel; wil hij haar anders geformuleerd niet betwist, Mijnheer de Voorzitter, maar er is een groot
hebben , hij legge zijn denkbeeld neder in een amendement. onderscheid tussclien uitvoering geven aan of uitzondering
Wat waat het bijv. thans in een betoog te treden over maken op eeno Rijkswet. De geachte spreker heeft straks
do vraag waarom alleen van jongens on niet van meisjes zelf het bewijs voor mijne stelling geleverd. De wet op
wordt gesproken ? Wenscht de geachte afgevaardigde ook het begraven aanhalende, zeide hy dat er binnen zekeren
deze op te nemen, welnu, hy stelle eenvoudig voor om tijd begraven moet worden, doch dat er uitzonderingen
n jongens" te veranderen in » kindoren". Ik voor mij zie op kunnen worden gemaakt, en leest daaruit voor dat die
geen reden om te bevorderen dat meisjes op zoo jeugdigen uitzondering niet door burgemeester en wethouders maar
leefiyd in fabrieken worden toegelaten. Het wordt ook door den burgemeester alleen kan worden verleend , terwijl,
in andere wetgevingen geweerd. Do deskundige leden der waar het bloot uitvoeren betreft, burgemeester en wethouKamer zullen daarvoor wel physiologische gronden weton ders worden genoemd. Dit is juist wat ik straks heb beaan te voeren. Eene sociale reden woet ik er wel voor weerd. Dit is geen uitvoering geven, maar uitzondering
aan te geven. In het algemeen ben ik zeer togen den maken, en deze moet verblijven bij den burgemeester, den
arbeid van vrouwen in de fabrieken. Ik acht daar voor eenigen Staatsambtenaar, die daarenboven ook alleen met
de politie belast is.
vrouwen geen geschikte werkkring.
Nog heeft de geachte voorsteller gezegd : wie tegen art. 2
De geachte afgevaardigde zoido omtrent het onderdeel
3°., dat het zoo verbazende willekeur zou scheppen als stemt, wil dus de uitzondering op art. 1 niet. Dit is mijns
men de vergunning verbindt aan voorwaarden door burge- inziens min juist. Dit kan wel gezegd worden van hen,
meester en wethouders te stellen , als of zy allerlei voor- die in het algemeen zeer ingenomen zijn met dit wotswaarden , die niet tot de zaak betrekking hebben, zouden ontwerp, niet van hen dio andere bezwaren hebben en ook
opleggen. In de eerste plaats heeft deze bijvoeging de daarom togen art. 2 stemmen.
controle in het oog. Daarin ligt het antwoord op het door
den geachten spreker op eene andere plaats gevraagde, op
De heer G o d e f r o i : Mijnheer do Voorzitter, aan de
welke wijze het toezigt zal geschieden.
uitnoodiging van den geachten voorsteller, om amendemenBij het vaststellen van een nieuw artikel kan men ten voor te stellen, kan ik niet voldoen. Op het standpunt,
natuurlijk vragen , waar de regtsgroDd is die aan burge- waarop ik by de beoordeeling en waardering van dit
meester en wethouders het regt van dispensatie geeft. De wets-ontwerp sta, kan ik dit niet doen. Alhoewel ik hulde
tusschenkomst van burgemeester en wethouders acht ik breng aan de goede bedoelingen van den geachlen vooihier te qualificeren als eene bepaling ter uitvoering van steller, aan de moeite en ijver en het talent, waarmede hij
de wet. Den korten t y d , die mij gegund wordt te midden zijn voorstel verdedigd heeft, kan ik toch dit wets-ontwerp
van eeno beraadslaging als deze, heb ik mij benuttigd om niet anders beschouwen dan als eene schets, als een
eens onze wetgeving na te gaan , en zoo vind ik onder schema van denkbeelden die in elk opzigt overweging
anderen in art. 6 der wet betreffende de begrafenissen i verdienen by het ontwerpen van eene volledige wot op
n Geen begraving geschiedt vroeger dan 36 uren of later dit onderwerp.
dan op den vijfden dag na het overlijden.
Het wets-ontwerp is in meer dan een opzigt te onvoln Ontheffing van deze bepaling kan door den burgemeester, ledig — ik herinner slechts aan het gemis van eene good
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geregelde controle, — dan dat ik mij bevoegd a c h t , het
door amendementen aan te vullen.
Ik heb gestemd vóór hot beginsel van art 1 en daardoor blijk gegeven, dat ik dat beginsel ben toegedaan.
Ik zou niets liever wenschen, dan dat do Kamer zich tot
de verhouding van dat beginsel kon bepalen en het aan
de Regering kon overlaten, om op den grondslag daarvan
een volledig, voor uitvoering vatbaar wets-ontwerp op
den arbeid van kinderen in te dienen.
De hoer M a c k a y t Ik heb reeds verklaard dat ik tegen
dit artikel zal stemmen. In mijn amendement was het ook
uitgesloten. Ik kan dit te eer doen omdat het voor den
voorsteller geen bezwaar oplevert, die in zijno Memorie
van Toelichting reeds verklaard heeft dat dit artikel oene
eoncesi-ie was. Echter het bezwaar dat de heor Godefroi
ontleend heeft aan de Engolsche wetgeving, is in zooverre
niet heel juist dat do wet van 1871, die strekte om de
wet van 1867 te wijzigen, alleen sloeg op werkplaatsen,
niet op fabrieken. Die wet van 1867 is gewijzigd hoofdzakelijk op grond dat zij omslagtige formaliteiten voorschreef
en dat de autoriteiten die zij voor het toezigt aanwees niet
in elke gemeente worden aangetroffen. Deze bezwaren zullen
natuurlijk niet rijzen tegen dit artikel, want de autoriteiten hier aangewezen zijn in elke gemeonte aanwezig.
Maar behalve hot bezwaar dat de autoriteiten in verschillonde gemeenten de wet verschillend zoudon kunnen toepassen , heb ik nog dit bezwaar, dat ik niet zeker ben,
dat het artikel zou voldoen aan de behoeften der nijverheid.
Blijkens het adres van do glasfabrikanton is het voor de
Kamer, met de bouwstoffen die zij nu heeft, niet mogolyk
deze regeling te ontwerpen op eene wijze die afdoende zou
mogen heeten. Daarom geloof ik dat wij beter zullen doen
dit artikel af te stemmen. Maar ik wil niet gebonden wezen ,
zoo als do heer van H tuten zeide, om door mijne stem
tegen dit artikel Iator ook te stemmen tegen een wetsontwerp, dat de Regering zou kunnen indienen ter regeling
der uitzonderingon voor fabrieken en werkplaatsen. Het
spreekt van zelf' dat met de bouwstoffen die do Regering
heeft en het oordeel dat zij kan vellen over de behoeften
van do nijverheid, bet gevaarlijk zou zijn nu roeds In do
afstemming van art. 2 de uitsluiting te zien van alle latere
bepalingen tut voorziening in de behoeften, die misschien
zouden kunnon blijken voort te vloeijen uit do toepassing
\au hut verbod van art. 1.
De heer v a n H o u t e n : Den heer van Kuyk moet ik
antwoorden dat door mij is aangehaald een artikel, waarbij
zoowel de burgemeesters als burgemeester en wethouders
zijn genoemd.
De heer Schimmelpenninck heeft mij gevraagd , of ik niet
den nachtarbeid tot 16 jaren zou willen verbieden; hij zou
daarop hoogen prijs stellen. Ik geloof echter dat dan toch
neg bezwaren bij den geachten spreker zouden blijven bestaan dio ik niet zou kunnen wegnemen, zoodat het mij
onmogelijk zou zijn om hem voor mijn voorstel te winnen.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat nu cog gevraagd
wordt: waarom beperkt gij u tot den 12jarigen leeftijd, na
eene discussie van eenige dagen over die quaestio? Ik heb
het reed-i aangetoond. Wij hebbon geen bouwstoffen voldoende voor eene arbeidsregeling voor de verdere jaren ,
maar wel om eene grens te stellen beneden welke de kinderarbeid op zich zelf als misbruik dient gequalificeerd te
worden. Om te blijvon bij hetgeen de heer Mackay het
laatst heeft aangevoerd, het voorbeeld van de glasfabrikanten. Deze industrie lijdt het wel, dat kinderen benoden
12 jaren niet worden opgenomen, maar niet dat de kinderen boven 12 jaren geen nachtelijken arbeid doen. Dan
zou onze industrie een zesde gedeelte van haar productievermogen verliezon en niet in staat zijn de concurrentie
vol te houden. Dit is een voorbeeld om aan te toonen d a t ,
wanneer ik toegaf aan het verlangen van den heer Schimmelpenninck, er van alle kanton stemmen tegen zouden
opgaan. Men zou zeggen: weet gij zeker dat de industrie
den nachtelijken arbeid van kinderen van 12-16 j a a r kan
m i l l M I Ik zal mij niet laten verleiden om te gaan buiten
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het kador van deze wet. Aan do Regering worde het overgelateu, om overeenkomstig hare verklaring bepalingen
voor fabrieken on werkplaatsen voor te stellen, waar toezigt ten behoeve der kindoren boven de 12 jaren noodig is.
De heer S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r Olje t Het
onderwerp betreffende den nachtelijken arbeid voor kinderen , zoo even door den geachten afgevaardigde uit
Groningen in antwoord aan mij ter sprake gebragt, acht
ik zoo gewigtig , dat i k , hoewel niet vergetende hetgeen
zeer onlangs een Belgisch staatsman aan een Kamerlid
toovoegde: dat de tijd der sierlijke redevoeringen voorbij
i s , toch zou wenschen de redenaarstalenton te bezitten
van den geëerden afgevaardigde uit Alkmaar, den heer
van Foreest, die men helaas zoo zelden hoort, om in de
quaestie van zulk oen uitnemend belang als de ondorhavige ,
den heer van Houten radicaler te maken.
De geachte afgevaardigde uit Groningen zegt dat de
1
industrie den nachtelijken arbeid van kinderen niet zal
kunnen missen. Maar als men by ondervinding weet— en
iedereen zal mij dit moeten toegeven — dat nachtelijke
arbeid voor kinderen in den vollen groei, tusschen 12 en
16 j a a r , allerverderfelijkst on doodend voor de jeugd is,
kan ik mij niet begrijpen dat een man als de geachte
afgevaardigde uit Groningen zulk een argument bezigt om
iets goeds , iets waar niets tegen is in te brengen, van de
baan te schuiven. Hoe gemakkelijk zou toch de bepaling
in het ontwerp zijn op te nemen , dat kinderen van twaalf
tot zestien jaar 's nachts niet mogen werken.
"Verder geoft de discussie over dit artikel my gelegenheid om mijn leedwezen te betuigen dat hier niet, even als
1
bij de behandeling van de munt wet, eene motie is aangei nomen in den zin van den heer Schimmelpenninck, afge! vaardigde uit ' s H a g e , om eerst de artt. 2 en 3 en daarna
i art. 1 te behandelen, want juist in de voorwaarden ligt
| mijne grief tegen het wets-ontwerp. Ik geef too, dat ik,
1
behalve dit punt van den nachtelijken arbeid, nog andere
bezwaren zou kunnen ontwikkelen tegen deze artikelen,
maar dat is toch geen reden om niet te trachten de voordragt zooveel mogelijk volledig te maken, en aan deze
artikelen de heelende hand te slaan.
De heer v a n / . u i j l e n v a n I V y e v c l t : Ik wensch slechts
met een enkel woord rekenschap te geven van de stem,
die ik over dit artikel zal uitbrengen.
Niettegenstaande de vele bezwaren die tegen het artikel
zijn aangevoerd, en waarvan ik de gegrondheid erken , zal
ik vóór stemmen , omdat ik hut zeer wenschelijk acht dat
omtrent don veldarbeid eene uitzondering zal gemaakt
worden. Wanneer nu eenmaal door de Vergadering zal
zijn vastgesteld dat er uitzonderingen zullen zijn vo'>r
arbeiders in fabrieken, wanneer slechts drie uur leertijd
por dag zal verstrekt worden, meen ik dat het verder van
zelf spreekt dat ook voor ligten arbeid, in huis of op het
veld, dergelijko gunstige bepalingen zullen moeten worden
ingevoerd, tenzij de wetgevor zich aan eene zeer groote
inconsequentio zou willen schuldig maken.
Om dio reden zal ik vóór art. 2 stommen.
De heer ' s «facob : Het doel, Mijnheer de Voorzitter,
waarop de tegenwoordige beraadslaging aanstreeft, wordt
meer en meer uit het oog verloren. Mij althans wordt
het gaandeweg niet helderder. Zoo even hoorde ik mijn
geachten vriend uit de hoofdstad spreken van eene schets,
door den geachten voorsteller geleverd, eene schets die
later misschien tot eene deugdelijke bewerking der slof zou
kunnen leiden. Den redenaar uit Tiel heb ik hooren zinspelen op eene wetsvoordragt, door het Gouvernement aan
te bieden , ter vervanging of verbetering van dit ontwerp.
Aan de eerste behield hij zich voor later zijn ondersteuning
te verleenen.
Waarlijk bij het vernemen dezer zoo verrassende uitlatingen, getuigende van wantrouwen, schijnt het twijfelachtig, of
bij de Vergadering het bewustzijn wel leeft en w e r k t ,
dat zij zich aan ernstigen wetgevenden arbeid bezig is te
wijden. Als men dan ook leest het thans tor tafel liggend
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art. 2 van het voorstel, en daarmede in verband beschouwt
de tot dusver gehoorde beraadslaging, rijst, dunkt rao,
onwillekeurig de vraag op ieders lippen : Zal h«t Gouvornemet, zal de Ministor van Binnenlandsche Zaken vol»
harden bij de gedragslijn tot hiertoe gevolgd , die ik zou
kunnen stempelen als eene onthouding niet zonder sympathie?
Zal <le Minister van Binnenlandsche Zakon zijn welsprekend stilzwijgen handhaven ? Ik geloof' dat dit wenschelijk
noch oirbaar is. Het geldt hier eene in de maatschappelijke huishouding ingrypende regeling. De gevolgen harer
uitvoering zijn, in hun vollen omvang, bij de geringe kennis
ons verschaft, niet te overzien. Bij dit en do volgende
artikelen blijkt het evident. Wij hebben voorlichting van
de Regering noodig. Zij moet licht werpen op toestanden
en feiten. De wetgevende besluiten welke do Staten-Goneraal
krachtens het aan deze Kamer toekomend regt van initiatief nemen, behoort zij te leiden, hetzij door uitoefening
van drijfkracht, hetzij door aanwending van weêrstandsvermogen. De Regering behoort de Kamer niet aan zich
zelve over te laten, opdat geen slecht werk het licht zie.
Wordt het tegenwoordig voorstel door de beide Kamers
aangenomen, het zal den Minister zeer moeijelijk vallen
om den Koning aan te radon het voorstel niet te bekrachtigen al komt het hem hoogst gebrekkig on kwalijk uit
voerbaar voor. J a dat zal hem moeijelijk vallen, indien —
wat ik vertrouw — de Minister geene politieke botsingen
en teleurstellingen in 't leven wil roepen.
En heeft de wetgevende magt — ik bedoel de drie deelen
waaruit ze bestaat — het voorstel goedgekeurd, straks zal
de volle verantwoordelijkheid voor de uitvoering uitsluitend
op de schouders der Regering rusten. Dan is er geen sprake
meer van initiatief, maar alleen van de wet Ik ben het alzoo
niet eens met de leer dos Ministers, dat waar oen of meer
leden van dit Staatsligchaam aan de Kamer een voorstel van
wetgeving onderwerpen, do roeping van het Gouvernement
bij de openbare overweging, in onthouding van advies en in
niet-inmenging zou zijn gelegen. Zoo doende wordt ten onmisbare factor voor wetgeving gemist. Anders werd het ook begrepen door den Minister van Finantien van 1871. Toen
in de herfst van dat j a a r in deze Kamer over eene voordragt werd beraadslaagd om door den Staat een subsidie
te doen verleonen ten behoeve eener stoompakketvaart tus'schen Noord-Amerika en Nederland, trad de Minister van
Finantien cordaat in het strijdperk met do exceptio non
numeratae pecuniae. Hij haalde zijne zakken uit maar
bevond ze leeg. Die verklaring had den val van het wetsontwerp ten gevolge. Weinig voorzeker — opdat ik dit
in het voorbijgaan opmorko — dacht destijds die staatsman dat oenige jaren later de millioenen als paddestoelen uit
den grond zouden rijzen tot het voeren van een onzaligen
krijg op Sumatra's Noordkust.
M a a r , dit daargelaten, nogmaals wend ik mij tot de
Regering met de vraag naar licht, advies en medewerking,
opdat iets goeds tot stand gebragt worde. Dat wij een en
ander niet ontberen kunnen — d a t , dunkt mij, leerde
reeds de beraadslaging over art. 1 zonneklaar. Vijf a zes j
dagen zijn wij aan het werk geweest om dit voorschrift
ter werold te brengen! Waarlijk, do Kamer vertegenwoordigt gedurende die bango zittingen het beold van o une
ame en peine" die, zwevende door allerlei hooge spheren, !
een idéé tracht to grijpen . . . . maar vruchteloos. Telkens 1
ontsnapt het haar als zij meent op het punt te zijn het te
vatten en te sluiten in het kleed der wet. En wat deed
de Minister van Binnenlandsche zaken ? Hij liet de Kamer
over aan haar lot. Hij liet ons tobben en dobberen. Hij
was als de wandelaar aan het zoestrand , die in de verte !
de schipbreukelingen met kalmte gadeslaat, zonder hun I
zelfs een hout toe werpen waaraan ze zich in do uro des l
gevap.rs kunnen vastklampen om er misschien hun behoud
aan te dankon.
De heer v a n L o o n : Mijnheor de Voorzittor, ik zou het
woord niet gevraagd hebben indien niet mijn geachte vriend
de afgevaardigde uit Arnhem een argument in het midden
had gebragt om art. 2 aan te doen nemen, dat ik niet
meen geheel en al in zijne waarda te mogen laten, omdat
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ik bevreesd zou zijn dat misschien anderen zijn voorbeeld
zouden kunnon volgen en dat men om der wille van art. 3,
art. 2 in de wet zou laten.
Ik moet tegen dit denkboeld opkomen. Ik heb gestemd
tegen art. 1 omdat het my te algemeen is en nu bevat
art. 2 , even als art. 3 , uitzonderingen. Nu zou men alligt
kunnen meenen dat degenen voor wie het eersto artikel te
algemeen i s , zich juist aangetrokken zouden voelen tot de
uitzonderingen, om daarmede het oerste artikel te temporen.
Maar, Mijnheer de Voorzitter, in dat geval moeten do
uitzonderingen zooJanig zijn , dat zij niet juist die zaken
bevatten, die men het minst gaarne uitgezonderd zou zien
en bepalingen nalaten to geven voor datgene waarvoor men
in de oerste plaats uitzonderingen zou willen zien vaststellen.
Art. 2 zoo als het thans hier ligt, geeft geen reden om
art. 3 al dan niet aan te nemen of to verwerpon , tenzij
dan omdat art. 2 voor sommigen verwerpelijker is dan
art. 3 , en dat men dus, na art. 2 te hebben aangenomen,
het tot eene soort van morelen pligt zou rekenen om ook
art. 3 to homologeren. Er zijn In art. 2 evenwel verschiU
lende bepalingen, bijna zou ik zeggen zooveel als er alinea's
zijn, die elk op zich zelfde vorwerping van het artikel
noodzakelijk maken.
In de eerste plaats, en het is reeds met kracht van
redenen door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam
aangetoond, de uitzondering die wordt toegelaten voor de
gemeentebesturen, waardoor wij niet alleen 1300 verschillende wetgevingen in don lande zouden hebben, m a a r , wat
nog veol meer zegt, personele vergunningen. E r wordt
thans volstrekt niet bepaald dat elke gemeente, waar zoodanige vergunning gevraagd wordt, bij wijze van algemeenen maatregel die vergunning bepalen moet, zoodat
ieder fabrikant aan dezelfde bepalingen onderworpen zal
wezen; maar de mogelijkheid bestaat dat ieder fabrikant,
ook waar meerdere fabrikanten dezolfde soort van nering uitoefenon , verschillende voorwaarden zal kunnon verkrijgen ,
naar mate van de wijze waarop hij bij don burgemoester
is aangeschreven, daargelaten of nog een persoonlijk onderzoek naar den gezondheidstoestand van ieder kind noodig
zal zijn.
Daarop volgt dat het kind zes uren zal moeten arbeiden
en drie uren onderwijs genieten. Men heeft reeds aangetoond dat die arbeid voor oen kind van 10 jaron , gedurende
negen uren — zij die ook afwisselend — zoodanig is ingerigt, dat het onderwijs, dat toch ook wel arbeid is voor
een kind, volstrekt geen vrucht zal kunnen dragon. Daarover zal ik niet uitweiden.
Ten derde, de geheel vreemde voorwaarden, die aan de
verschillende fabrikanten gesteld kunnen worden, waardoor
de zaak nog gebrekkiger, ingewikkelder en mooijelijker
wordt. Het eenige waarmede ik mij in art. 1 zou kunnen
vereenigon, is de laatste alinea, dat de vergunning ten
allen tijde kan worden ingetrokken, namelijk als de voorwaarden niet behoorlijk worden nageleefd, maar die behooft
natuurlijk niet geschreven to worden waar de overige
alinea's niot zijn voorafgegaan.
Ik zou art. 1 gaarne minder peremptoir hebben gezien,
en ik wensch dat vooral voor huissolijke en persoonlijke
diensten on voor veldarbeid eene uitzondering zal kunnen
worden gemaakt, gelijk in art. .'i principieel wordt aangegeven, dat, behoudons eene verandoring in de redactie,
mij aannemelijk voorkomt. Maar het ligt niet in mijne bedoeling om die uitzondering voor fabrieken to stellen , tenzij
— en dit kan alloen aan de zorg der Regering worden
overgelaten — die fabrieken eerst nominaal zouden kunnon
worden aangeduid, nadat men zich zal overtuigd hebben
dat de aard van het fabrikaat in de termen valt om door
kinderen van 10 tot 12 jaron geschikt te kunnen behandeld worden.
Ik geloof echter niet dat deze zaak bij de wet afhankelijk mag gesteld worden van het veranderlijk advios van
de zich opvolgende personen die tijdelijk aan het hoofd
van eone gemeente staan.
Ofschoon ik dus voor de uitzondering, opgenoemd in da
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eerste alinea van art. 3 , gestemd ben, zal ik mij tegen
art. 2 moeten verklaren.
Do heer d e B r u y n K o p s : Gaarne had ik gewenscht,
na de ontwikkeling van de bezwaren tegen dit artikel en
de verklaring van den goachten voorsteller, dat hij aan
het verleenen der vergunning door burgemeester en wethouders niet hechtte, dat wij thans zouden staan , óf voor eene
gewijzigde redactie van den voorsteller zelf óf wel voor
verschillende amendementen.
Dat is hot geval niet, en ik voor mij zie geen kans om
art. 2 door amendementen, die eene eenigzins geregelde
beraadslaging toelaten, te doen beantwoorden aan hetgeen
ik verlang.
Ik zal mijne bezwaren tegen het artikel, gelijk het nu
luidt, kortelijk opnoemen: vooreerst de reeds vroeger door
mij genoemde ongelijkheid die in verschillende deelen van
het land zou veroorzaakt worden door do uitvoering,
aan burgemeesters en wethouders over te laten ; ongolijkheid van toepassing bij tijdsverloop ook te verwachten in
dezelfde gemeente, naar gelang andere personen in het
bestuur komen.
Mijn tweede bezwaar is dat do werkplaatsen niet genoemd
worden. Werd dit artikel aangenomen, dan zouden jongens
van 10 tot 12 jaren in fabrieken kunnen werken, maar
dan zouden noch jongens, noch meisjes van dien leeftijd
in werkplaatsen mogen arbeiden , zelfs zoo die geheel goed
gerepeld zijn.
Mijn derde on grootste bezwaar is dat het beginsel voor
de uitvoering van art. 2 , een geheel ander is, dan hetwelk
aan art. 3 ten grondslag ligt.
Bij art. 3 wordt gezegd welke de voorwaarde i s , om
huiselijke en persoonlijke dianstcn en veldarbeid door kinderen te mogen laten verrigten; er is daar geene voorafgaande vergunning noodig. Art. 2 daarentegen eischt die
wel. De geachte voorsteller wil dat ieder fabrikant, die
kinderen van 10 tot 12 jaren te werk stellen zal, daartoe
van eene voorafgaande vergunning zij voorzien, (hetzij dan
dat die gegeven worde door burgemeester en wethouders,
hetzij dut die verleend worde door den Minister van Binnenlandsche Zaken.)
De fabrikanten zullen dus hier zijn in een soortgelijk
geval als voor de oprigting van fabrieken, bij het aanwenden van stoomtoestellen, bij het (vroeger) inslaan van
steenkolen met vrydom van accijns; zij zullen eone acte
moeten hebben, waarbij hun eenige aangewezen ban del ingen vergund wordt. Dat vindt ik hier een verkoerde wijze
van uitvoering. Naar mijne meeDing is de vermoedelijke
toestand deze: een fabrikant zendt zijn request aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken in; als er nu niet
iets bepaalds ten nadeelc van den fabrikant is, zal de Minister de vergunning natuurlijk verleenen, onder de wetsconditien, mits de kindeien niet langer werken dan C uren ,
mits zy 3 uren onderwijs genieten, en welligt nog eenige
verdere bepalingen. Met dat voorschrift van 3 uren onderwijs bedoelt de voorsteller de fabriekscholen, dat ia voorzeker een zeer nuttig doel, maar die worden toch niet verpligtend gesteld , en het kan ook zijn dat de fabrikant zich
verlaat op den zedelijken waarborg die hem gegeven wordt,
dat het kind gedurende 3 uren , dat het bij hem niet werkt,
ter school gaat. Het moeyelijke is nu, daar de hand aan
te houden. Stel dat een fabrikant die tusschen de mazen
der wet wil doorkruipen, voor de leus (ene fabriekschool
oprigt ? Of, wanneer blijkt dat de kinderen niet de bepaalde
3 uren onderwys ontvangen die de fabrikant overtuigd is
dat zij elders genieten, dan zal het ontzettend moeijelijk
zijn de strafbepalingen op hem toe te passen voor ie:s dat
geen handeling van hem zelf betreft, en waarop hij toch
inderdaad geen afdoend toezigt kun uitoefenen,
Ik geloof dat de speciale vergunningen een verkeerd bcginsel zij, en dat het de voorkeur verdiont, indien de volstrekt noodige uitzonderingen by algemeenen maatregel
van inwendig bestuur wierden geregeld , zoodat ieder wete
waar zich aan te houden, en er niet zij eene speciale acte
tusschen eiken fabrikant en de Regering over die zaak.
"Wanneer bij algemeene verordening de voorwaarden wier-
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den opgenoemd (waarbij dan welligt nog voor enkele punten
van localen a a r d , het toezigt van burgemeester en wethouders kon zijn voorbehouden), dan zou dat een toestand
zijn die mijns inziens verre de voorkeur verdiende.
Wat de hier vermelde uitzonderingen betreft, het zou
wel kunnen zijn, dat men ook bij nader onderzoek bevond
dat de uitzonderingen nog eenigzins uitgebreid moeten
worden, stel byv. voor den arbeid op schepen, op visschersschuiten en dergelijke, en 't geen thans verder tot
12jarigen let ftijd absoluut verboden blijft
Ik zou dus zeer genegen zijn om ter vervanging van art. 2
het voorstel te doen om na het uitspreken van het beginsel,
in art. 1 daarop te doen volgen ! » De uitzonderingen op
do bepalingen van art. 1 worden door ons gesteld bij maatre^el van inwendig bestuur." Ik vind echter bezwaar onj
dit in dezeu stand der zaak te doen, voornamelijk omdat
belangryke uitzonderingen spoedig genoemd worde in art. 3
der wet zelve. Het verbod van art. 1 wordt daar als niet
toepasselijk verklaard op huisselijke en persoonlijke diensten.
Ik laat den veldarbeid en do onderwijsquaestic dan nog
ter zijde, daartegen kan bij velen bezwaar zijn; maar die
uitzondering voor huisselijke en persoonlijke diensten ligt
in de rede en zal wel aangenomen worden. Als nu bij art. 2
wierd gesproken van een algemeenen maatregel van inwtndig bestuur, die in 't algemeen de uitzonderingen regelen
zal, dan kan daarop niet volgen art. 3 die een paar uitzonderingen in de wet zelve geeft. Daar nu de heer van Houten
verklaard heeft, er geen groot bezwaar in te zien om art. 2
te doen vervallen, kunnen zij die het artikel afkeuren
gerust met hem niedegaan. Intusschen kon het zijn dat men
zooveel prijs stelde op de zekerheid van althans eenige
uitzondering te behouden, dat men daarom, hoezeer ongaarne, zijne stem zelfs aan art. 2 zoude geven. Om nu
aan die leden te gemoet te komen, zou ik wenschen dat
na art. 3 het maken van verdere uitzonderingen aan een
algemeenen maatregel van inwendig bestuur wierd overgelaten. Na hetgeen de Minister van Binnenlandsche Zaken
Zaturdag, 11. naar ik meen, gezegd heeft, kunnen wy weiligt eenige verzekering van hem ontvangen , die een vaste
grondslag voor ons kon zijn.
Ik zou dus wenschen dat, na het vervallen van art. 2,,
achter het tegenwoordig art. 3 gelezen wierd: De regelen
voor de verdere noodigo uitzonderingen op de bepaling van
art. 1 worden door ons gesteld by algemeenen maatregel
van inwendig bestuur. Ik kondig dit amendement nu reeds
aan, omdat het van invloed kan zijn op de stemming over
art. 2.
De heei G c c r t s c m a , Ministervan Binnenlandsche Zaken:
De heer 'sJacob heeft tot den Minister van Binnenlandsche Zaken een verwy t gerigt wegens de houding,
door hem bij deze discussien aangenomen. Hoeveel waarde
ik ook aan de adviesen van dien geachten spreker pleeg te
hechten, hg heeft mij door zijne warme rede niet van
dwaling overtuigd. Ik heb reeds voor eenige dagen gezegd
dat, als een lid dezer Kamer van zijn regt van initiatief
gebruik maakt, de Regering zich steeds van het geven
van een bepaald advies pleegt te onthouden. De geachte spreker wees op eene uitzondering hierop, by gelegenheid van een wetsvoorstel, in deze Kamer gedaan ,
waardoor de schatkist zou worden bezwaard. De bepaalde verklaring toen door een Minister van Finantien
afgelegd, dat de schatkist op dat oogenblik de voorgestelde uitgaaf niet zou kunnen dragen, kan, dunkt m y ,
niet worden gelijk gesteld met een advies over ee,n voorstel
als thans behandeld wordt. De Minister van Binnen*
landsche Zaken zou, volgens dien goachten spreker, hier
de discussien hebben moeten leiden. Na de zeer duidelijke
en herhaalde uiteenzetting van den geachten voorsteller
omtrent aard en doel van zyn voorstel en omtrent het kader,
waarin hy dat wenscht besloten te zien, en na de vele en
degelijke redevoeringen, die hier over deze voordragt zijn
gehouden , mag als zeker worden aangenomen dut de K a m e r ,
geheel op de hoogte van de quaestie, geen nieuw liqht van
de Regering behoeft ten einde hare meening omtrent het
meer of minder wenscheJijke van de aanneming van bet
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voorstel des heeren van Houten te vestigen. Eene noodplank,
zegt de geachte afgevaardigde, had naar zijne meening
door de Regering aan dezo Kamer kunnen worden toegereikt. Er is, Mynheer de Voorzitter , een oogenblik geweest
bij de behandeling van art. 1 dat in die discussie zekere
verwarring scheen te heerschen waarop die geachte spreker
doelt. Wanneer men niettegenslaande die schijnbare verwarring , mogt ondervinden dat artikel 1 is aangenomen
met 46 tegen 26 stemmen, dan meen ik te mogen aannomeii dat inlichting, toelichting, dat een nader advies der
Regering voor de Kamer geheel overbodig zou geweest zijn.
Zoo meen ik ook dat wanneer zich bij de behandeling
der overige artikelen nu en dan een nevel over de discussie
mogt verspreiden, die spoedig zal opklaren en dat uit de
stemming over die artikelen op duidelijke wijze zal blijken ,
dat by de meerderheid der Vergadering omtrent het belungrijk onderwerp thans in behandeling, eene bepaalde
en gevestigde meening bestaat.
De lieer Tan H o u t e n : E r is eene tastbare en eene
niet-tastbare oppositie. Eene tastbare oppositie zou het
zyn wanneer men voorstelde de uitdrukking » burgemeester
en wethouders" te vervangen door: n Onze Minister van
Binnenlandsche Zaken", of om de zes uren arbeid en de
drie uren schooltijd te verlengen of te vorkorten. Dergelyke oppositie zou gelegenheid geven tot eene gedachtenwisseling en de Vergadering zou, na de toelichting van
beide zijden, kunnen beslissen. Maar eene oppositie als
die van den geachten spreker uit Alkmaar, dio in beginsel
niet tegen het artikel is m a a r , hoewel het een hem zeer
bekend onderwerp geldt, geene bepaalde punten van bezwaar aangeeft, en tegenover het artikel slechts stelt hetgeen een minister van binnenlandsche zaken zou kunnen
willen, is niet te bestrijden. Door zijne formule aan te
nemen zou men niet weten wat men vaststelde, en het
uitvoerend gezag zou de gelegenheid hebben. om het geheele beginsel van het voorstel op te heffen. De bepaling,
door den heer de Bruyn Kops gewenscht, past dus niet
in mijn voorstel.
W a t de opmerking betreft dat geenerlei waarborg bestaat voor eene rigtige uitvoering, zoo wijs ik op de laatste
alinea van art. 2 , die een waarborg geelt: » De verleende vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken."
Indien er misbruiken mogten ontstaan als thans door den
geachten afgevaardigde uit Alkmaar worden gevreesd, men
zal de laatste alinea toepassen.
De heer ' s J a c o f o : Ik dank den Minister van Binnenlandsche Zaken voor het welwillend antwoord mij gegeven. Het doet mij echter leed dat hij in dit opzigt van
my in meening verschilt. Vooreerst wijl ik veel waarde
toeken aan de zienswijze des Ministers. Ten andere wijl
ik vrees dat do ondervinding hem en mij zal leeron dat,
zonder de medewerkende kracht van het Gouvernement,
op parlementair terrein , geen deugdelijk wettolijk product
kan tot stand komen, eeno zoo teedere aangelegenheid als
de onderwerpelijke ten algemeenen nutte regelendo.
De heer d e B r u y n H o p s » Wel verre van oppositie ,
tastbare of niet tastbare, tegen het voorstel van den heer
van Houten te beoogen, is mijn voorstel veeleer een krachtige steun om te geraken tot verwezenlijking van zijn doel.
Dat aan den Minister van Binnenlandsche Zaken hierdoor
mogelijkheid zou worden gegeven om eenigzins terug te nemen
w a t de wet vaststelt, mng ons niet weerhouden. Wij zijn
op het moeijelijk terrein van nieuwe wetgeving; en do geachte voorsteller, die een van de weinige voorbeelden heeft
gegeven van het wel gelukken van het regt van iniatief,
zou niet aarzelen wederom van dat regt gebruik te maken
wanneer do maatregel van inwendig bestuur te veel van
zijn beginsel terugnam. Hij zou door de sanctie der wet
trachten te verbeteren wat door het uitvoerend gezag ondoelmatig ware geregeld.
Er zijn meer voorbeelden dat men, zeer voorzigtig, op
een nieuw terrein van wetgeving, eerst door maatregelen
van algemeen bestuur beproefde hoever de wet zou behooren
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te gaan. Ik zal er twee aanhalen uit onze belastingwetgeving,
waar diezelfde weg gevolgd is. Vooreerst de wet betreffende
de beetwortelsuikerfabrieken. Men heeft bepaald dat godurende eene reeks van jaren de fabricatie by maatregel van
inwendig bestuur zou worden geregeld, ofschoon in afwyking der bestaande wet; en dit is later gevolgd door opneming dier bepalingen in de wet.
Het tweede voorbeeld geldt de toepassing der algen.eene
wet van 1822 op den in-, uit- en doorvoer. Toen het
gaandeweg by het toenemend verkeer duidelijk werd dat al
hare bepalingen niet konden worden gehandhaafd, en
men aan den anderen kant huiverig was tot intrekking of
wijziging over te gaan, toen heeft wederom de wetgever
gezegd dat gedurende eenige jaren uitzonderingen op de
wet zouden worden toegelaten , bij maatregel van inwendig
bestuur te regelen.
Wy zijn bier op soortgelijk terrein: wij hebben nog geen
voldoende zekerheid omtrent de juiste grenzen der vcrbodsen uitzonderingsbepalingen; er moet dns een tijd van proefneming zijn.
Nu wat betreft het tot stand komen van hot voorstel.
Mij dunkt de gang van zaken is zeer eenvoudig. Hetzij
art. 2 aangenomen of verworpen, hetzij art. 3 al dan niet
gawijzigd wordt, steeds zal mijn amendement in het kader
van het voorstel passen. Wordt art 2 verworpen, dan biedt
het de gelegenheid aan dat het ontwerp van dat artikel
beter wordt geregeld. Maar , zegt men, de Minister zal
dan welligt veel verder kunnen gaan in vrylating. Zeker,
dat is mogelijk, maar dan vraag ik den geachten voorsteller
of hij uit vrees daarvoor, liever welligt het gansche beginsel zag vallen , dan het gedurende eenigen tijd te zien
toepassen op eenigzins andore wijze dan hij verlangt ?
Worden echter de vrijstellingen in de artt. 2 en 3 beide
aangenomen, dan staat het hun, die meenen dat er alsdan waarborgen genoeg zijn, vrij , om door afstemming van
het amendement , aan verdere uitbreiding perk te stellen.
Ik heb dus do eer voor te stellen om na art. 3 een
nieuw artikel in te voegen
De V o o r z i t t e r : Mag ik den geachten afgevaardigde
verzoeken zijn amendement voor te stellen als art. 3 aan
de orde is? Wij zijn thans nog aan art. 2: ik heb de
discussie tot dus verre alleen toegelaten, omdat die in
verband stond met de redenen waarom de heer de Bruyn
Kops zijn voorstel doen zou.
De beraadslaging wordt gesloten.
Art. 2 in stemming gebragt, wordt met 49 tegen 19
stemmen verworpen.
Tegen hebben gestemd de heeren: Heydenrijck, Bichon
van IJsselmonde, Lenting, Jonckbloet , van Lynden van
Sandonburg, Insinger, van E e k , Mirandolle, Blom,
Godefroi, Borret, Kerens do Wijlre, Haffmans, Aruoldts,
van den Heuvel, Luyben , Saaymans V a d e r , Lambrechts,
Toding van Berkhout, van Foreest, van der Does de
Willebois, Kien, van Nispen van Sevennor, van N a a n u n
van Eemnes. van Wassenaer van Catwijck, Nierstrasz,
Bergsma, Rutgers van Rozenburg, Moens, Wybenga,
Kappeyne van de Coppello, do Bruyn Kops, Mees, Sinitz,
M a c k a y , do Bieberstein, Verheijon, C. van Nispen tot
Sevenaer, Begram, Schimmelpenninck van der Oije, Sandberg, Brouwer, Bredius, van B a a r , do J o n g , van den
Berch van Heemstede, van Loon, van Kuyk en de Voorzitter.
Voor hebben gestemd de heeren : Rombach , van Houten,
Oldenhuis Giatama, van Zuijlen van Nyevelt, Cremers,
W i n t e e r s , Kuyper, Blussé, F a b i u s , van Reenen, D a m ,
Gevers Deynoot, Wybenga, Stieltjes, de Ruiter Zylker,
Smidt, van Kerkwijk, Idzerda en Hingst.
Afwezig waren de heeren Schimmelpenninck
Zinnicq Bergmann.
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Beraadslaging over ART. 8 , luidende:
» Het verbod van art. 1 is niet toepasselyk op huisselijke
on porsoonlyke diensten on op veldarbeid verrigt door kindoren , die geregeld onderwys ontvangen.
n Omtrent de afgifte van verklaringen, ten bewijze dat
de kinderen geroguld onderwy's genieten, worden door ons
bepalingen vastgesteld."
De V o o r z i t t e r : Op dit artikel is door den heer van
Zuijlen van Nyevelt voorgesteld een amendement strokkende om de woorden : i> verrigt door kinderen, die geregeld
onderwijs ontvangen" en wat verder volgt, weg te laten.
De heer v a n X u i j l c n v a n I f y e v e l t zegt tot toelichting van zijn amendement:
Mijulieer de Voorzitter, bet amendement dat ik gisteren
de vrijheid nam aan de Kamer voor te dragen, is bestreden op grond dat het niet in dit wets-ontwerp paste. Ik
erken dat er zekere waarheid in dit bezwaar gelegen was,
en d a t , in abstracto beschouwd, daartegen gewigtige bedenkingen konden worden aangevoerd; maar daarentegen ,
indien men het in concreto beschouwde, in verband met
de bep.ilingen van het voorgcJragen amendement van den
Berch , dan geloof ik dat men kon instemmen dat het op
zijne plaats was. Maar ik vrees nu dat men op dit oogenblik met meer regt tegen mijn tegenwoordig amendement
groote bezwaren zal kunnen aanvoeren. Ik ben de eerste
om te erkennen dat het eigenlijk een amendement is , dat
strijdt met een juist beginsel van wetgeving. Ik wil dus
de geachte sprekers die mij dat zullen willen tegenwerpen
de moeite besparen om zulks te doen. Ik erken dat de
verhouding tusschen hetgeen uitzondering on regel is door
dit amendement ten oenen male uit het oog verloren wordt.
Men zal bemerken, dat de bepalingen van de w e t , als
dit amendement werd aangenomen, slechts zouden werken
op een getal van ongeveer duizend kinderen en dat de
uitzonderingen zouden worden toegepast op ongeveer 200 000
kinderen die onder de 12 jaren op school gaan, zoodat
er inderdaad eene groote anomalie in de wet zou worden
geschreven. Maar desniettemin neem ik de vrijheid om
dergelijk voorstel te doen om een naar het mij voorkomt
grooter kwaad te voorkomen. Men heeft in den loop dezer
discussie gesproken over sociale toestanden en bij deze
gelegenheid belangrijke quaestien te berde gebragt, maar
nu komt het mij voor, dat, juist met het oog op dien socialen toestand, wij wel op eene zaak bijzonder onze aandacht moeten vestigen, dat namelijk een van de grondzuilen van de maatschappij door het wets-ontwerp in gevaar zou kunnen worden gebragt, het groote beginsel van
eenheid voor de wet. Dat zal iedereen mij toegeven, vooral
ook wanneor men wijst op het voorbeeld van Engeland,
waar dat beginsel gestrekt heeft om de grootheid en de
kracht van dat land zoozeer te bevorderen. Wanneor
men nu eene wet voorstelt, die zoo diep ingrijpt in de
maatschappij, in de innerlijke huishouding van hot volk,
en die, naar mijne bescheiden mooning, niet voor uitvoering vatbaar zal zijn, die aanleiding zal geven tot allerlei
ontduikingen, vervolgingen en moeijelijkheden, dan geloof
ik dat men een zeer onvoorzigtigen stap doet. Mijn amendement strekt om van het doen van dien stap torug te
houden. Indion men toch let op de strafbepalingen in dit
wets-ontwerp voorgesteld zal men tot de overtuiging komen
hoe gemakkelijk men aan die strafbepalingen zal onderwoipen zijn, hoe gemakkelijk overtredingen van deze wet
in 't leven zullen worden geroepen. Het komt dagelijks
voor dat men in de gelegenheid is om van de diensten van
kiudoren gebruik te maken al is hot ook maar voor eens.
Een reizigor ontmoet een kind, dat hem den weg wijst en
zijn pakjo draagt. Moet hij dan vragen: Toon mij een goboorto-acte, en van hem oischen een document waaruit
blijkt dat hij de school behoorlijk heeft bezocht? Doet
hij dat niet dan loopt hij gevaar onderworpen te worden
aau. de strafbepalingen van de wet en kan hij niet alleen
mot boute maar zelfs met gevangenis gestraft worden.
Ik erkon dat men aan een dergelijk geval niet te veel
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moet hechten, maar toch i s , batten het BOCÜM! belang'
dat op den voorgrond staat, het belang van het kind niet
te vergeten. Men moet by de opvoeding der kinderen toch
nimmer uit het oog verliezen hunne bestemming; en n u
is de bestemming van de groote massa kinderen, die het
lager schoolonderwijs ontvangen, om naderhand door han/denarbeid in hunne behoeften te voorzien. Ik meen derhalve
dat hot juist voor die groote klasse van kinderen zeer doelmatig is, als zy vd<5r hun twaalfde j a a r reeds eenigzhas
met den handenarbeid bekend worden, en alzoo nog beter
voor hunne aanstaande bestemming worden voorbereid.
Wanneer men zich toch rekenschap geeft van hetgeen doorgaans kinderen op de lagere school tot han twaalfde j a a r
leeren, dan wordt men overtuigd dat dit zooaeer een minimum
van kennis i s , dat het er wezenlijk weinig toe doen zal of
die school in de laatste jaren eenigzins minder geregeld bezocht is. In de theorie schijnt het zoo niet, doch in de praktijk
is het zoo. Men onderzoeke slechts wat een leerling die
trouw tot zijn twaafde jaar de school bezocht heeft, kent.
Er zijn natuurlijk uitzondoringen, maar die leerlingen
zullen, door de wetgeving daartoe in staat gesteld, op de
hoogere burgerscholen hunne opvoeding kunnen volmaken.
Mag ik nu nog wijzen op de gezondheid der kinderen;
inderdaad zal do gezondheid bevorderd worden, wanneer
het schoolgaan met arbeiden wordt afgewisseld.
Ik wensch nu nog terug te komen op hetgeen ik zoo even
met een woord heb te kennen gegeven, namelijk dat het
in hot denkbeeld vnn den voorsteller zeer zonderling klinkt,
dat hij juist voor arbeiders in fabrieken faciliteiten in do
wet heeft neergeschreven, die hij onthoudt aan veel minder
zware huisdienst en veldarbeid. Welke reden is er dat men
voor kinderen in fabrieken genoegen zou nemen met den
leertijd van drie uren per dag, en eene bepaling in de wet
opneemt, dat voor huisarbeid vijf uren daags onderwys
gevorderd wordt ? Ik wijs er ook op dat in de wet zoo als
die nu is neergeschreven, geen waarborg is om te voorkomen het groote kwaad, waarop voornamelyk door den
geachten afgevaardigde uit Deventer gewezen is, namelijk
den nachtelij ken arbeid.
De geachte voorsteller heeft zoo even gezegd, dat het
beste middel om huisarbeid tegen te gaan, zou zijn leerpligt. Ik ben dit niet met hem eens, Mynhoer de Voorzitter.
Wanneer die huisarbeid gevorderd wordt, zal dio ook gepraesteord wordon, al gaat het kind school; en daarvan zal
het gevolg zijn dat het van de school met zeer weinig vrucht
gebruik zal kunnen maken; daar waar in het gezin de hulp
van het kind volstrekt voreiïchte is, zal de wet dit niet
kunnen beletten. Maar do wensch om door deza bepalingen
het nuttig gebruik van de scholen te bevorderen, zal niet op
die wijze verkregen worden. Het kind zal op school komen,
maar door veld- of huisarbeid vermoeid , voor het ontvangen van onderwijs ongeschikt zijn. Ik moet er ook op
wijzen , en zij die met onzen landbouw bekend zijn , zullen
dit toestommen, dat arbeid van kinderen in vele gevallen
voor den landbouw eene wezenlijk bestaande behoefte is.
Een woduwenaar heeft dikwijls aan zijn dochtertje van
11 of 12 j a a r den grootsten stoun , dat kind moet dikwijls
de andere verzorgen
Mijnheer de Voorzitter, de geachte voorsteller doet my
opmerken dat ik hem verkeerd begrijp. Indien ik op dit
punt het wets-ontwerp verkeerd begrepen heb , doet mij
dit genoegen , maar ik heb er niets anders in kunnen lezen, dan dat met huisdiensten ook bedoeld worden , diensten van kinderen in hun eigen huis bewezen. Maar wat
hiervan zij , ik zal mij nu verder alleen tot den landbouw
bepalen.
De heer van Kuyk heeft de aandacht gevestigd op het
belang dat de landbouw er bij kan hebbon om gedurende
zekeren tijd van kinderarbeid gebruik te maken. Hij wees
daarbij op het plukken van aardbezien te Boskoop.
Ik wijs op een ander voorbeeld dat nog meer onze
sympathie zal hebben : de aardappelen ; wij weten allen
dat gedurende den oogst daarvan en ook bij het poten het
geheele gezin daarvoor naar het veld gaat.
Do geachte spreker duide het mij niet ten kwade indien
ik zeg dat hij ons, om daaraan te gemoet te komen, al
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een zeer zonderlingen uitweg aan de hand heeft gedaan ,
door te zeggen : Wat kwaad steekt er in om in zulk een
geral vacantie te geven ? Maar ligt daarin dan niet een groote
hardheid voor de overige scholieren, die daardoor dan voor
langen tijd van schoolonderwijs verstoken zyn? Ik moet
erkennen dat het wets-ontworp my zeer heeft teleurgesteld.
De geachte spreker weet dat ik van den beginne af mij
met veel sympathie omtrent zijn denkbeeld heb uitgelaten
en nu had ik gehoopt dat hij zich gehouden had aan
hetgeen ik meende dat zijn voornemen w a s , namelijk
het doen van een voorzigtigen eersten stap op een onbekend terrein en dat die stap zoude bestaan in regeling van
den arbeid van kinderen in de fabrieken, ook na den
leeftijd van 12 jaar. Ik ben daarin echter teleurgesteld nu
ik zie dat die eerste stap veel verder gaat in eene andere
rigting. Daar nu blykt dat de Kamer eenstemmig met my
denkt omtrent de noodzakelijkheid dat de arbeid voor kinderen op fabrieken zal worden beperkt, zou ik gewenscht
hebhen, dat deze zaak zoo volledig mogeljjk goregeld ware.
Indien men toch de namen van de leden die over de verschillende amendementen hunne stom hebben uitgebragt vergelijkt, zal men tot de slotsom komen, dat geen lid van
de Vergadering zich niet, opdeeone of andere wijze, voor
dat beginsel heeft verklaard, hetzij degenen die, met den
voorsteller, algemeene regeling wenschen, hetzij degeuen
die met do voorstellers der amendementen de wetgeving
wilden bopaald zien tot het punt van fabrieken of anderen
fabriekmatigen arbeid.
Ik zou wenschen dat gevolg wierd gegeven aan de gcdachte door don geachte afgevaardigde uit Amsterdam ,
den heer Godefroi, in het midden gebragt, namelijk dat
uit deze discussie een wets-ontwerp van de Regering moge
voortkomen, niet alleen tot behoorlijko regeling van den
arbeid van kinderen beneden 12 j a a r , maar ook daarboven.
Het amendement van den heer van Zuijlen van Nyevelt
wordt ondersteund door de heeren de Bieborstein, Niorstrasz, Lambrechts, Arnoldts en van Loon, on komt mitsdien in beraadslaging.
De zitting wordt voor een kwartieruurs geschorst.
Na de hervatting der zitting wordt de beraadslaging
over het voorstel van wet van den heer mr. S. van Houten,
strekkende om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan , voorgezet.
De heer A r n o l d t s : Mijnheer de Voorzitter, ik heb gestemd voor art. 1 van het wetsvoorstel van Houten, omdat ik overtuigd ben , dat de toestand van kindoren die
in fabrieken werken voorziening behoefde.
Ik ben evenwel gekant tegen art. 3 , 2de alinoa , van het
voorstel, omdat daarin , Mijnheer de Voorzitter , op den
voorgrond gesteld wordt leerpligt. Op dat glibberig pad zal
ik mij door den voorsteller niet laten brongen; ik zal
stemmen vóór het amendement van van Zuijlen; wordt
dat verworpen , dan stem ik tegen het artikel zelf, terwijl
ik mij voorbehoud mijne stem over het geheele wets-ontwerp.
De heer v a n d e n B c r c h v a n H e e m s t e d e : Met genoegen heb ik het voorstel van den heer van Zuijlen gehoord. Het was mijn voornemen om te verzoeken dat de
stemming over art. 3 in twee deelen mogt worden gesplitst,
omdat ik vóór het eerste gedeelte van de eerste zinsnede
wilde stommen , terwijl ik mijne stem tegen het overige
gedeelte van art. 3 zou willen uitbrengen. Daardoor zou
men tot eene zuivere stemming geraken.
Nu de heer van Zuijlen door zijn amendement mij de
gelegenheid gegeven heeft om over het eerste gedeelte afzonderlijk te stemmen , zal ik de Vergadering niet langer
bezig houden. De zaak is reeds van alle kanten besproken ,
dus ik behoef de redenen niet op te geven waarom ik tegen
het overige gedeelte ben na de gehouden discussien.
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De heer U l a c k a y : D J quaestie van den veldarbeid is
inderdaad de neteligste van het ontwerp. Ik heb re^ds
bij de beraadslaging over art. 1 gezegd , dat ik niot was
voor een absoluut verbod van veldarbeid van kinderen
beneden de 12 jaren. Echter moet ik er op wyzen , d a t
in Engeland deze quaestie een onderzoek heeft uitgelokt
van door de Regering daartoe benoemde commissarissen en
dat daarover zyn verschenen lijvige en belangrijko verslagen. De beide hoofdcommissarissen , die ieder een verslag
den 22sten October 1869 hebben uitgebragt, zyn het niet
mot elkander eens , maar het gevoelen van een van hen ,
den heer Tufnoll, is toch dat beneden de 10 jaren veldarbeid zou moeten verboden worden , en dat het verbod
naderhand zou kunnen worden uitgebreid tot 11 of 12 j a r e n .
Hij wenscht dat de wetgever op het gebied van veldarbeid
en op dat van fabriekarbeid gelijken tred zal houden w a t
de grens van uitsluiting van arbeid betreft. Ziedaar de
stelling, in dat verslag zeer juist uiteong'zet.
Anders handelende vervalt men in het groote euvel dat
men de kinderen aan het eene bedrijf onttrekt, maar hen
naar het andere drijft.
Nu heeft men echter bezwaar tegen dit art. 3 in verband
met de voorwaarde, verbonden aan het bezigen van kinderen voor veldarbeid, eene voorwaarde waarin men meent
te zien : indirecten leerpligt.
Ieder moet verlangen dat de kinderen op het platteland
meer onderwijs genieten dan thans. Ik beroep mij op de
redevoering van den geachten voorsteller van het amendement, die zelf gezegd heeft: n lot op de verkregen resultaten van het onderwijs op het platteland, op de geringe
kennis, door de kinderen van 12 jaren daar verworven".
Met die woorden vereenig ik mij geheel voor zoover mijne
ervaring strekt in de streek die ik bewoon, — ongaarne
zou ik spreken over deelen des lands die ik niet ken. In niet
minder krachtige bewoordingen dan de geachte spreker
wensch ik het bestaan van dit hoogst bedenkelijk verschijnsel te erkennen.
Nu de geachte voorsteller van hot wets-ontwerp echter
heeft gemeend do quaestie van den leerpligt van zijn ontwerp te moeten losmaken, on nu op dien grond verschillende leden gestemd hebben voor art. 1, goloof ik dat wij
van onze zijde bij dat stelsel moeten blijven en niet zijdelings moeten terugkomen op dat besluit. Om die reden zal
ik stommen voor het amendement van den geachten afgevanrdigde uit Arnhem.
Ik wil echter niet nalaten mede te deelen, dat de commissie uit do Fransche Nationale Vergadering, in haar
belangrijk verslag over het wets-ontwerp tot regeling van
den arbeid van kinderen en vrouwen in do nijverheid werkzaam , te vinden in het Journal Officiel van 30 Mei 1 8 7 2 ,
deed uitkomen: dat hoewel verschil kon ontstaan over
leerpligt als voorschrift voor de ouders, dit eenigzins
veranderde wanneer het eene voorwaarde w a s , verbonden
aan hot in dienst nemen van kinderen door den werkgever.
Ik deel dit mede, omdat daaruit blijkt dat ook die commissie zich — evenmin als de voorsteller — door dit bezwaar heeft laten weerhouden, waarover, ik erken h e t ,
van weerszijden veel te zeggen valt. Ik meen dus ook den
geachten voorsteller van het wets-ontwerp te moeten vrijspreken van de verdenking, dat hij hier met de oeno hand
zou terugnemen, wat by met de andere gegeven heeft.
Ik herhaal het: ten einde een bewijs te geven dat voorstanders van het ontwerp ook eene concessie willen doen
aan een bezwaar, dat misschien niet geheel verdedigbaar
is — zal ik stemmen voor het amendement, evenwol onder
dit uitdrukkelijk voorbehoud, dat nu de quaostie van b e perking van den veldarbeid daarmede niet van de agenda
zal afgeschreven worden; maar d a t , wegens de groote
daaraan verbonden moeijelykheden, deze ziak thans ook
in Engeland bij de wet geregeld even als, zoo noodig, de
uitzonderingen bij den fabriekarbeid van kinderen beneden
de 12 j a r e n , zal worden geregeld door de Regering , tot
wier taak het na de aanneming van dit wets-ontwerp,
mijns inziens door dit amendement bevorderd, zeer bepaald
zal behooren na de verklaring van den heer Minister van
Binnenlandsche Zaken.
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De heer B c r g s i u a t In mijne eerste rede naar aanleiding
van dit w e t s o n t w e r p , verleden week gehouden, heb ik
gezegd dat ik een groot voorstander van het beginsel van
deze wet was, en genegen tot groote concessien, wanneer
maar het beginsel in onze wetgeving werd opgenomen.
Dit art. 3 echter bevat voor mij een bezwaar, dat ik zal
trachten uit den weg te ruimen. Door de verwerping van
art. 2 met eene groote meerderheid heeft de Vergadering
uitgemaakt, dat zij het beginsel van art. 1 zuiver wil zien
toegepast, en nu zou art. 3 een groot aantal uitzonderingen
in het leven roepen, die verreweg het getal der gevallen,
waarvoor de wet geschreven was, zouden overtreffen. Het
is toch van algemeene bekendheid, dat het getal der fabriekskinderen, in verhouding tot dat der kinderen die tot
veldarbeid gebezigd worden, eene zeer minime proportie
uitmaakt. Nu is het niet twijfelachtig, dat, even als de
fabriekarbeid aan de ontwikkeling van het kind in den
weg staat, ook de veldarbeid dat doet. De heer Mackay
heeft reeds uit de streken, waar hij bekend is, zijne ervaring
medegedeeld en zich te regt ook beroepen op de ervaring
van den heer van Zuijlen, die zeide: «Het niveau van
kinderen van 12 jaren ten platten lande, die school hebben
gegaan, staat niet hoog." Volkomen juist; uit de streken
waar ik bekend ben zou ik hetzelfde kunnen zeggen. En
wat is daarvan de reden ? Niet dat er fabriekarbeid , maar
dat er veldarbeid bestaat, en deze de kinderen, kinderen
van 8 j a a r en minder, gedurende 5 of 6 maanden van het
j a a r van de school terughoudt. Ik heb het reeds in mijne
eerste rede gezegd: in dezen tijd des jaars vindt men geen
kinderen boven de 10 j a r e n , jongens noch meisjes, op de
schoolbanken; zij zijn allen op het veld.
Dat is een toestand waarmede wij medelijden moeten hebben en die niet mag voortduren. Willen wij aan de maatschappij
eene dienst bewijzen, eene dienst die van ons gevraagd wordt,
dan zal men de gelegenheid moeten geven dat die kinderen
aan hunne bestemming voldoen om nuttige leden der maatschappij te worden. Daartoe is onderwijs, geregeld onderwijs minstens tot 12 j a r e n , een onmisbaar vereischte.
Ik zal dus, al zal ik misschien weinig medestanders in
de Vergadering hebben, eene poging wagen om art. 3 in
mijn zin te wijzigen , en ik heb dus do eer een amendement
voor te stellen, strekkende om uit de eerste alinea van het
artikel de woorden: n en op veldarbeid'' to ligten.
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art. 1 , dan moeten wij niet blijven staan by een halven
maatregel en nu by de meerderheid dezer Kamer de
inkrimping van het bepaalde by art. 1, in het verworpen
art. 2 vervat, geen genade heeft gevonden, zou het niet
zeer consequent zijn , door aanneming van het amendement
van den heer van Zuijlen en het behoud der woorden » en
veldarbeid", een toestand te scheppen, dio mot betrekking
tot den kinderarbeid geen anderen naam zou verdienen
dan van losbandigheid. Hoezeer kinderen voor veldarbeid
niet alleen gebruikt maar ook misbruikt worden, is hier
reeds zoo dikwijls aangetoond, dat ik er niet verder bij
heb stil te staan. Het is genoegzaam erkend dat de voldarbeid voor vele kinderen veel zwaarder is dan de arbeid
in fabrieken en werkplaatsen, en wij zouden dus onzen
pligt slechts ten halve vervullen indien wij onze bescherming
niet evenzeer uitst ekten over de kinderen van het platteland als over die in de steden en fabriekplaatsen.

De heer S a a y m a n s V a d e r : Ik was voornemens mij
niet meer in dit debat te mengen , maar het voorstel van
den heer Bergsma en de nadere toelichting van den vorigen
geachten spreker noopt mij daartoe. Ik meen nojj al bekend te zijn met den landbouw, daar de provincie waar
ik woon, daarin een voornaam middel van bestaan vindt,
terwijl ik zelf den landbouw beoefen op een niet onbelangryk bedrijf. En nu moet ik verklaren dat het mij
onbegrypelijk i s , hoe men van veldarbeid kan spreken
voor kinderen van dien leeftijd. Niemand die met dien
arbeid bekend i s , zal toch kunnen beweren dat men daarvoor kinderen van zoo jeugdigen. leeftijd kan bezigen.
Het eenigo waarvoor zij gebezigd worden heeft plaats by
den aardappelenoogst, wanneer de kinderen de aardappelen
welke uitgespit zijn , helpen oprapen , of by het snijden van
het graan, om dan de ouders behulpzaam te zijn de aren
na te kzon. Maar wezenlijke veldarbeid is van te veel
belang dan dat men er ooit aan zou denkon die aan
kinderen van zoo jeugdigen leeftijd toe te vertrouwen.
Die arbeid wordt ook alleen verrigt door volwassenen of
door kinderen van 15 en 16 j a r e n , die ongeveer met volwassenen zijn gelijk te stellen. Ik acht dus het opnemen
van eene verbodsbepaling in de wet tot hot verrigten van
veldarbeid door kinderen, vrij onverschillig, omdat het
verbod den landbouw niet schaden kan. Maar ik acht de
bepaling geheel onnoodig, omdat de landbouw zelf aanHet amendement van den heer Bergsma wordt door de wijst welke soort van handen hij noodig heelt. Maar al
heeren Bredius, Moens, Lenting, Blussé" en Dam onder- kunnen daarvoor ook kindoren , als men hier op het oog
steund, en maakt dus een onderwerp van beraadslaging uit. heeft, gebezigd worden, dan nog is die arbeid geenszins
uitputtend voor het kind, terwijl het daarbij het voorregt
De heer B r e d i u s : Het bezwaar, door den vorigen heeft in do open lucht te vertoeven, dat voor de gezondspreker ontwikkeld , dat in dit artikel ook ten behoeve van hoid zeer heilzaam is.
den vt'ldarbeid eene uitzondering wordt gemaakt, bestond
Wat nu het schoolgaan betreft, in de stroken waar ik
bij mij ook. Intusschen zou ik mij onthouden hebben van bekend ben , is het gewoonte dat de kinderen tot den tijd
het voorstellen van een amendement om die woorden uit dat het graan gesneden wordt en dus gelegenheid tot ophet artikel te ligten , indien niet door don heer van Zuijlen lezen bestaat, ter school gaan , maar dan houdt dit o p ,
het voorstel ware gedaan om het laatste gedeelte van het zoodat ook van dien tijd af sommige scholen ten platten
artikel te doen wegvallen; zoodat, indien de heer Borgsma lando gesloten zijn.
zijn amendement niet had voorgesteld , het door mij zou
zijn gedaan. Ik zeg: ik zou het niet gedaan hebben,
Do heer Godeffrol: Naar aanleiding van hetgeen de
indien niet ware voorgesteld, de voorwaarde van genot geachte afgevaardigde uit Goos heeft gezegd, moot ik wijzen
van geregeld onderwijs uit het artikel te ligten, omdat op het bekende zeer belangrijk overzigt van den toestand
daarin een correctief ligt tegen dien arbeid. Daardoor van het lager onderwijs op ultimo December 1869, verbestond de zekerheid dat de kinderen slechts een klein geleken met dien op ultimo December 1857. Op bladz. 30
gedeelte van den dag voor den veldarbeid zouden worden vindt men opgegeven de oorzaken van het schoolverzuim,
gebruikt, of men h a d , om het artikel toe te passen, het en wordt geconstateerd dat daartoe niet alleen de fabriekvoorbeeld moeten volgen dat reeds sedert jaren in Enge- maar ook de veldarbeid heeft medegewerkt. Men leest daar:
land bestaat, waar in sommige landelijke streken de kin- » Zoo is in Drenthe en Overijssel de veenarbeid (veenarbeid
deren verdeeld worden in twee ploegen, die bij afwisseling is toch wel veldarbeid) oorzaak, dat de oudste kinderen
den eonen dag werken en den anderen dag schoolgaan , met hunne veelal behoeftige ouders een goed deel van het
zoodat dan die arbeid op zich zelf voor de kinderen niet j a a r in het veld zijn om turf te helpen graven of to leggen ;
schadelijk is en met het genot van onderwijs gepaard terwijl kinderen, die wat jonger zijn , to huis moeten blijven
gaat. Maar als het amendement van den heer van Zuijlen om op de allerjongsten te passen. Zoo geeft in Groningen
mogt worden aangenomen en daardoor de verpligting om de toenemende vlasteelt, bijkans het geheele jaar door,
i ndorviijs te ontvangen, vervalt, dan zal de ramp voor werk ook aan kinderen van tien j a a r en daarboven. Het
«ie landelijke kinderwereld even groot of nog grooter gevolg daarvan is dat de andere kinderen, wanneer zy
worden dan die, welke wij in art. 1 hebben weggo- dat werk kunnen verrigten, door de ouders uit de school
nomen. Willen wy effect hebben van de aanneming van worden gehouden, waartoo zij te meer worden verleid
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omdat de verdienste van een jongen van 10 tot 12 jaar soms
tot f 3 in de week kan stagen. Is die verdienste niet zoo
boog, en kan de moeder meer aanbrengen , dan neemt deze
dat werk op zich en worden vooral do meisjes genoodzaakt
de school te verzuimen, om te zorgen voor de jongure
kinderen." Mij dunkt deze feiten zijn afdoende. Daarom
begrijp ik ook niet hoe het ontvangen van geregeld onderw\js met het verrigten van veldarbeid kan zamengaan. Met
de eene hand geeft men de volle vrijheid om veldarbeid
te verrigten, maar met do andere hand ontneemt men die
door de verpligting om geregeld onderwijs te ontvangen.
Nog een woord over het amendement van den heer van
Zuijlen. Indien ik niet overtuigd wordt dat ik dwaal
zal ik stemmen vóór dit amendement. Nadat de heer van
Houten de materie van den leerpligt uit zyn voorstel heeft
geligt, is het inderdaad eene inconsequentie in dit artikel
— ik zeg niet schooldwang of leerpligt — maar toch iets
dat er zeer naar gelijkt, to behouden. Het is wel geen
regtstreeksche dwang door bedreiging van boete of gevangenisstraf om de kinderen naar school te zenden, maar zoo
het volgens den geachten afgevaardigde uit Groningen
alleen geldt een waarborg dat de Staat, den arbeid vrij
latende, hieraan de voorwaarde van het schoolbezoek verbindt, dan moet ik toch opmerken, dat wanneer ook de
ouders vrij blijven hunne kinderen niet naar de school te
zenden, de Staat, maken zij van die vrijheid gebruik, hun
ontzegt het rogt, zich van die kinderen te bedienen voor
eigen of anderer bedrijf, om te hunnen behoeve geld te
verdienen. Dat is nu wel geen regtstreeksche dwang, maar
het is toch ook geen vrijheid.
In deze Kamer is men het, geloof ik, daaromtrent tamelijk eens, dat, hoe men denke over leer- en schoolpligt,
thans de tijd tot invoering nog niet daar is; het werd zelfs
erkend door den hoer Moens, den warmen voorstander van
het beginsel. Maar dan moet men ook niet op indirecte
wyze, gelijk hier geschiedt, eene soort van leerpligt in de
wetgeving brengen. Als de arbeid van kinderen zal beperkt
worden; als voor de ouders de tot dusverre bestaande gelegenheid ophoudt om door middel hunner kinderen geld
te verdienen, dan is het te verwachten dat het schoolverzuira verminderen zal. Maar dan is het ook wenschelijk de
werking van dat indirecte middel om het schoolverzuim tegen
te gaan, af te wachten voor men verder gaat. Als alle indirecte middelen om het schoolbezoek te bevorderen blijken
zullen niet te baten, dan zal men het kwaad moeten keeren
door leer- of schoolpligt; niet, zoolang nog door indirecte
middelen beproefd kan worden het doel te bereiken. En
wanneer dit voorstel wet wordt, ligt daarin een niet te
versmaden, zelfs een krachtig indirect middel om »choolbezoek te bevorderen, Daarom ben ik gunstig gestemd voor
het amendement van den geachten afgevaardigde uit Arnhem.
De heer v a n L o o n : Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij
niet mengen in de discussie in hoeverre veldarbeid van
kinderen beneden de 12 jaren al dan niet wenschelijk wordt
geacht door do landbouwers, noch in de bbspreking van
de vraag, welke arbeid door kinderen kan worden verrigt,
voor welken arbeid ze ongeschikt zijn. Alleen meon ik dat
het voorstel moet hebben eene leidende gedachte, en dat
deze, in den considerans uitgedrukt, niet moet zijn een
middel ora door het schijnbaar ter hand nemen van de
eene zaak, eene andere te verkrijgen, waarvan ook de geachte voorsteller zelf heeft afgezien.
Het is hier niet de vraag of de kinderen , dio op het veld
arbeiden, al dan niet genoegzaam ontwikkeld worden bevonden ; of de school gedurende een groot gedeelte van het
j a a r stilstaat bij gebrek aan kinderen, omdat deze op het
veld werkzaam zijn. Het is de vraag of de kinderen beneden
een zekeren leeftijd bescherming behoeven tegen arbeid
die overmatig moet geacht worden, hetzij om het aantal
uren dat gearheid wordt, hetzij om het soort van werk.
Dit is do grondgedachte van dit wets-ontworp.
Het gaat niet aan om daar, waar de leerpligt in beginsel
uit dit wets-ontwerp is weggenomen, te spreken van de
wyze waarop een groot deel der jeugd van sommige distrieten, waar veel veldarbeid wordt verrigt, verwaarloosd
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en daardoor minder ontwikkeld wordt dan de jeugd der
steden, en daartoe eene wetsbepaling in het leven te roepen,
die de kinderen tot meer geregeld schoolgaan noopt. Daarvoor
zou eene geheel andere soort van wet moeten ontworpen
worden.
Daarom stem ik voor hot amendement van Zuijlon, dat
ook ik ondersteund heb.
Eeno enkele consideratie nog op praktisch gebied tegen
het voorstel van Houten , gelijk het is neergelegd in art 3.
Er wordt daar gesproken van het goregeld onderwijs ontvangen , doch daarbij wordt niet bepaald waarin dal bestaat.
Geregeld onderwijs ontvangen beteekent: onderwijs ontvangen naar een vasten regel. Maar hoeveel uren, dagen
of weken, welke tijden daartoe bestemd zijn — dit roert
men niet aan.
Wel wijst de 2de alinea op bepalingen die vastgesteld
moeten worden door de Regering, maar deze betreffen niet
zoozeer het geregeld onderwijs zelf als wel de wyze waarop
die verklaringen moeten worden afgegeven aan de hoofden
der gezinnen en aan hen die de kinderen in dienst nemen,
dat dezen geregeld onderwijs ontvangen ; terwyl het vóór
alles noodig is te bepalen wat a's geregeld onderwijs kan
beschouwd worden en wat niet; hoe dikwijls een kind
mag verzuimen wegens ziekte; hoe veel uren 's weeks het
op school moet doorbrengen wil niet het hoofd van het
gezin of van do fabriek vervallen onder de strafbepalingen
van art. 4 ; opdat daar waar alle mogelijke vrijheid aan
het kind gelaten wordt om van de school gebruik te maken ,
en de gelegenheid daartoe openstaat, door de traagheid
van bet kind zelf, andere personen niet aansprakelijk worden gesteld voor het schoolverzuim en daarom gestraft worden.
In art. 3 mis ik dus eene duidelijk omschreven bepaling
van hetgeen in art. 4 strafbaar gesteld wordt, terwijl het
toch een eerste vereischte is dat, vóór eeno strafwetgeving
kan toegepast worden, men nnauwkeurig alles opgeve
wat strafbaar gesteld wordt, en niet met een enkel woord
dat vatbaar is voor ontzettend uiteenloopende verklaringen, met het woord » geregeld onderwijs", alles als het
ware hier afgedaan worde.
In het voorbijgaan meon ik nog te moeten opmerken
omtrent het amendement Bergsma, dat het eigenlijk moest
wezen een sub-amendement op het amendement van Zuijlen, omdat er niet de allerminste reden is den veldarbeid
uit te sluiten, wanneer met dien veldarbeid het geregeld
schoolonderwijs gepaard kan gaan , maar alleen dan , wanneer het blijkt dat geregeld schoolonderwijs niet gegeven
kan worden daar waar veldarbeid van het kind gevorderd wordt. Ik kan mij ten minste niet voorstellen waarom de heer Bergsma zou willen verbieden dat gedurende
een paar uren op een dag, wanneer overigons de school
door het kind bezocht is, zoodanigen ligten arbeid door
het kind op het veld gedaan werd als met zijne kracht
on aanleg volkomen overeenstemt.
Ik meende dit te moeten aanmerken omdat ik geloof
dat het amendement Bergsma volgens den geest van den
voorsteller niet volledig genoeg is. In allen gevalle zal
ik stemmen voor het amendement van Zuijlen omdat bij
al de voorbeelden die aangehaald zijn omtrent den veldarbeid door kinderen beneden de 12 jaar verrigt wordende ,
een arbeid, die hunne krachten niet uitput, maar hen
zeer dikwijls geschikt maakt ora later landbouwer te
worden, waartoe velen van hen, die dien arbeid verrigten
bestemd zijn, ik geen reden zie om dien veldarbeid uit
te sluiten.
De heer d e B l e b e r s t e l n t Ik zal het niet lang maken,
Mijnheer de Voorzitter. Ik kan mij met zeer veel genoegen aansluiten bij het amendement van Zuijlen. De veldarbeid verschilt zeer veel in de onderschoidene provinciën
van het Rijk. Het blijkt uit het amendement Bergsma. De
heer Bergsma zoide bij de algemeene beraadslagingen tot
toelichting d a a r v a n , dat in Friesland de kinderen , althans
in dit saizoen en in den zomer, gebruikt worden tot het
wieden van het vlas. Daarentegen worden in Gelderland
bijv. haver, weit en andere producten gewied door meisjes
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en vrouwen. E r zyn weinig provinciën waar het regel is
dat kinderen dien arbeid verrigten.
Ik kan overigens de verzekering geven, dat de landbouwers zeer goed het belang van hunne kinderen begrijpen,
zoodat zij ze niet zonder noodzakelijkheid de school laten
verzuimen , want ze zien zeer goed dat de kinderen die
de school bezocht hebben in de wereld vooruitkomen. D e
landbouwers zyn zoo dom niet, misschien wel even wijs
als wij.
De heer v a n H o u t e n : Mijnheer de Voorzitter, reeds
bij vorige discussien heb ik verklaard, dat ik het amendement tot wegneming van de tweede helft van dit artikel
niet beschouw als een amendement 't welk de intrekking
van het ontwerp ten gevolge moet hebben, doch ik voeg
er dadelijk bij dat de voorgestelde wijziging zeer gerigt is
tegen de zaak die het wets-ontwerp beoogt, en dat ik
daarom moeijelijk kan begrijpen hoe leden, die zich tot
dusverre sterke voorstanders getoond hebben van art. 1 ,
nu in eens kunnen verklaren met het amendement van den
heer van Zuijlen genoegen te nemen.
Wanneer ik althans een goed oog heb op de zaak, zou
by aanneming van dit amendement voor een groot
deel het doel van het ontwerp gemist worden. In het
eerste wets-ontwerp had ik geene uitzondering opgenomen ,
noch voor huisselijke en persoonlijke diensten noch voor
veldarbeid, maar men heeft in het Verslag nagenoeg algemeen de opmerking gemaakt d a t , zonder aan het schooIbezoek te kort te doen, door kinderen huis- en veldarbeid
zou kunnen verrigt worden gedurende eenige uren daags.
Daarop nu heb ik mijne uitzondering geformuleerd. Het
doel, waartoe de voorgedragene bepalingen leiden, is
hetzelfde wat In Duitschland bereikt wordt door den leerpligt. Daar blijft ook geen andere tyd voor veldarbeid
over, dan buiten de schooluren. Mijne bepaling tracht hetzelfde te verkrijgen zonder leerpligt, dat is zonder strafbepalingen tegen de ouders. Ik heb hetzelfde willen bereiken door den arbeid aan de kinderen te verbieden, tenzij
zy geregeld onderwijs ontvangen. De uitdrukking: geregeld
onderwijs, k a n , dunkt mij, noch voor de Regering, noch
voor iemand anders, die met do uitvoering van de wet
belast zal zijn, eenige onduidelijkheid hebben. Die uitdrukking staat toch in verband met den maatschappelijken toestand waarin wy leven, waar de wetgever vordert dat de
Regering zorgt dat overal voldoend onderwijs worde gegeven ; zy zal dus niets anders kunnen bedoelen dan het
geregeld onderwijs dat volgens de Grondwet en de wetten
op het onderwijs gegeven wordt. Die uitdrukking is zoo
gekozen , opdat zy in beginsel niet zoude uitsluiten het geregeld onderwijs bij private onderwijzers, doch er zal toch
wel niemand zijn die denkt dat deze bepaling toepassing
zou kunnen vinden voor andere kinderen, dan die op gemeentelyke of op andere scholen gaan. Nu beweer ik niet
dat veldarbeid op zich zelf voor de physieke ontwikkeling
der kinderen nadeelig is; terwijl do gevallen gelukkig zeldzaam zijn waarin het kind gehuurd wordt, om voortdurend
op het veld te werken. Het spreekt bovendien van zelf, dat
veldarbeid nooit des nachts en nooit zoo onafgebroken kan
geschieden. Maar de veldarbeid is als groote oorzaak van
schoolverzuim schadelijk voor de intellectuele ontwikkeling
van het kind. En nu moge men, zoo als sommige loden
dezer Vergadering, laag op die ontwikkeling neerzien , maar
wanneer men zich niet weet bezig te houden, omdat men
niet heeft leeren lezen, zal er minder geneigdheid bestaan
tot huisselykheid. Men zal daarbuiten de gelegenheid zoeken
tot de eenige wyzo van gedachtenwisseling die overblijft.
Men schijnt zich geen waar denkbeeld te vormen van
den omvang van het schoolverzuim. Reeds bij de algemeeno
beraadslaging wees ik op eene opgave daaromtrent uit
Stadskanaal, waar V3 van de kinderen gedurende 8 maanden
van het jaar de school verzuimden. Ik heb eene andere
opgave nog uit de Provinciale Courant van October 1872,
ten bewijze hoe diep dit kwaad wortel geschoten heeft.
Van 141 schoolkinderen bezochten in een aanzienlijk dorp
slechts 80 en dan nog zeer ongeregeld de school.
Nog citeer ik het getuigenis van den heer Blaupot ten
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Cato, die gedurende een vijftiental jaren inspecteur van
het onderwijs was en die dus in de zaak als autoriteit mag
gelden. Op eene vergadering in Groningen over mijn voorstel verklaarde hij, dat de veldarbeid in ons land veel
meer schade aan de school doet dan de fabriekarbeid.
Ook uit de statistiek kan men den omvang opmaken.
De statistiek door de Regering ons overgelegd toont aan
dat op 15 January 30 900 kinderen meer de school bezochten dan op 15 October; 22 000 meer dan op 15 July
en 17 000 meer dan op 15 April.
Wanneer men er nu op let dat vele bezwaren tegen
schoolbezoek, daaronder vooral do slechte toestand van de
wegen , op 15 Januarij het grootst zijn , dan mag men zeker
dit verschil toeschryven aan den veldarbeid.
Nu kan men op praktische bezwaren wyzen, maar die
zijn niet zoo groot of onze naburen zijn ze te boven gekomen.
Het spreekt van zelf dat er eenige moeyelykheden ontstaan, maar hot doel is juist om den toestand te verbeteren.
Welken toestand verkrijgt men wyders by aanneming
van het amendement van Zuijlen in plattelands-gemeenten,
waar gelegenheid tot veldarbeid en fabriekarbeid beide
bestaat ? Denzelfden dien ik schetste bij mijne bestrijding
van het amendement van den Berch op art. 1. Vóór het
12de jaar zal het kind op het veld gaan, na het 12dejaar
in de fabriek. Niet dan verplaatsing van kwaad.
Wanneer ik dus zeg dat ik het wets-ontwerp niet terugneem wanneer het amendement wordt aangenomen, dan
is het niet omdat ik daarin zie eene reden van groot nadeel voor de goede werking van den maatregel.
Hier komt my in de gedachte een woord dikwijls door
leden aan de andere zijde gebezigd : de mensch wikt, maar
God beschikt. Men wil aan gene zijde elke bevordering
van schoolgaan weren. Maar van de aanneming van het
amendement van Zuijlen zal, zie ik wel, het gevolg moeten
zijn dat wy binnen weinige jaren in ons land een nog meer
afdoenden maatregel zullen hebben: den leerpligt. Zij die
dezen niet willen, laten de eenige gelegenheid voorbygaan
om daarvoor bewaard te blijven. Wil men geen leerpligt
dan moot men den weg inslaan die in art. 3 is getraceerd.
Ik heb de overtuiging dat wanneer men alleen in de steden
een beteren toestand in het leven roept, maar op het
platteland de onwetendheid en het schoolverzuim laat
voortwoekeren , binnen zeer korten tyd de behoefte aan
leerpligt zóó groot zal zijn, dat do vele stemmen, die nu
daarvoor reeds zijn opgegaan, tot eene meerderheid zullen
worden. In dien zin leg ik mij neer by het amendement
van Zuijlen.
Do heer B e r g s m a : E r zijn een paar sprekers opgekomen tegen de bedoeling van mijn amendement. Mijn
amendement strekt, het is volkomen juist door den geachten afgevaardigde, den heer van Houten, in het licht gesteld, om een grooter aantal kinderen dan tot dusverre
eigenlijk de bedoeling van de Vergadering w a s , te beschermen, namelijk tegen het misbruik, dat ook op het
veld van do kinderen wordt gemaakt.
De heer Saaymans Vader, de afgevaardigde uit Goes,
heeft gezegd dat het hem onbegrijpelijk voorkwam, dat ik
kon zeggen dat kinderen van den leeftijd beneden 12 j a a r
op het veld als wieders werden gebruikt. In do streken
die hij zelf kende — en hij voegde er bij om het gewigt van
het argument meer te doen klemmen: ik zelf ben landbouwer — in die streken zyn de landbouwers te veelontwikkeld om dat werk toe te vertrouwen aan kinderen ;
daar nomen zij jongelieden van 15 en 16 jaar en ouder.
Welnu, dan behoeft de spreker zich volstrekt niet te verzetten tegen mijn amendement. Wanneer in die streken
geen veldarbeid wordt verrigt door kinderen beneden den
leeftijd van 12 j a r e n , kan hij gerust met myn amendement
meegaan. Indien hij van oordeel is dat in de streken
waarover ik F preek, het kwaad bestaat, dan moet hy my
helpen om daarin te voorzien. Dit zal aan de landbouwers,
die hij op het oog heeft, geen nadeel doen.
De heer Godefroi heeft hem zeer juist beantwoord , door
te wyzen op statistieken , die hem zeker niet levendig wa-
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ren, en waaruit bleek, |dat de veldarbeid wel degelijk de
allergrootste factor is voor het schoolverzuim.
Het Hcliijnt inderdaad noodig iets van dien veldarbeid
van kinderen te zeggen. Hoe wordt die, met name het
wieden, uitgevoerd? In verschillende grootere plaatsen,
waar de landbouw in welvarende kleistreken wordt gedreven , huurt een werkman de kinderen van 8 jaren en
ouder van de ouders om ze, gedurende het geheele saizoen ,
op de velden, niet alleen de vlasvelden, maar al de nndere, te laten wieden.
Nu moge men zeggen, de heer van Loon zeide het, dat
geen overmatige arbeid van de kinderen op het veld wordt
gevorderd, maar mij komt het voor — en daarin verschil
ik ook in meening met den heer van Houten, — dat een
dergelijke arbeid dag in, dag uit, en maanden achtereen , een nadeeligen invloed op het physiek der kinderen
uitoefent. Dit zou ik met statistieke opgaven kunnen bewijzen. Wanneer men de lotelingen van de landb»uwstreken, waar de kinderen tot den veldarbeid worden
gebruikt, vergelijkt met die uit de oorden waar veeteelt en zuivelbereiding de hoofdbronnen van bestaan zijn ,
dan zal men zien dat vooreerst de lengte van de lotelingen uit de landbouwdistricten beneden die van de lotelingen uit andere streken blijft, en ten tweede dat zij veel
meer dan deze om ligchaamsgebreken moeten vrijgesteld
worden. Ik schrijf dit toe aan den te zwaren arbeid, dien
de knapen op te jeugdigen leeftijd op het veld hebben moeten
verrigten.
De Regering heeft in der tyd eene groote dienst aan het
land gedaan met het in het leven roepen van eene commissie tot onderzoek naar den toestand van kinderen in
fabrieken. Wanneer zij het mandaat van die commissie
had uitgebreid, of wel wanneer de Regering alsnog een
speciaal onderzoek naar den toestand van kinderen dio op
het veld arbeiden, deed instellen •— dan houd ik mij overtuigd dat de oogen van hen , die de kinderen goed gezind
zijn, open zouden gaan voor het kwaad, d a t , ik zal niet
zeggen even groot is als in do fabrieken, maar dat zich
over een veel grooter getal kinderen uitstrekt.
Ik zal niet veel zeggen over de bewering van den heer
van Loon, dat mijn amendement zou zijn een sub-amendement op dat van den heer van Zuijlen. Het komt mij
voor dat mijn amendement zelfstandig heeten kan. Wanneer de heer van Zuijlen zijn amendement niet voorgesteld
had, zou ik het mijne toch aan de Vergadoring in overweging gegeven hebben. Maar aan uw beleid, Mijnheer
de Voorzitter, laat ik de qualificatie van mijn voorstel
gaarne over.
Wat ik zal doen, wanneer het lot van het amendement
van den heer van Zuijlen, dat wel het eerst in stemming
gebragt zal worden, beslist zal zijn, wensch ik my te reserveren.

arbeid ent. van

kinderen.

hand te bedienen, het navolgende aanvoeren. Meermalen
heb ik my geërgerd by het bezoeken van de provincie
Utrecht, dat de veldarbeid daar over het algemeen op een
zoo geringen trap van ontwikkeling staat, vergeleken bij
dien in Zeeland; daar toch heeft men eene meer intensive
wys van landbouwen, die wel groote uitgaven voor het
bedrijf vordert, door meer zorgvuldige wijs van bebouwing
en vooral ook wieden, waarvan men in de omstreken van
Utreclit minder werk maakt; dit laatste vooral eischt vele
uitgaven, maar levert dan ook meer voordeel op door de
grootere opbrengst en betere soort van granen.
Een mijner vrienden dan te Utrecht, die zich met den
landbouw bezig hield , gaf ik daarom don r a a d , con zetboer te nemen uit de Zeeuwsche streken , ten einde dus
te beproeven den Zeeuwschen landbouw op zyne velden toe
te passen en zóó het bewijs te leveren , dat de Utrechtsche
gronden, wanneer dezelve slechts goed bearbeid worden ,
met de Zeeuwsche kunnen wedijveren. Hij gaf gehoor aan
mynen raad en ik bezorgde hem een bekwaam man, die met
de Zeeuwsche manier van bouwen ten volle bekend was ,
en zeer gezind deze op de bouwhoeve , welke hem aangewezen werd , in praktijk te brengen; doch wat gebeurt
er ? toen ik eenigen tyd daarna de bouwhoeve bezocht,
vond ik niets van hetgeen ik verwacht had, en het onkruid
tierde even welig daar als op de omringende velden, en
toen ik hierover mijne bevreemding te kennen gaf, als zoo
geheel in strijd met den Zeeuwschen landbouw, zoo zorgvuldig in dit opzigt, gaf de man mij ten antwoord : dat
hij wel genoodzaakt was geworden de wijze van het land
to volgen , want dat de arbeiders, welke hij aan het werk
gezet had , bleken geene de minste kennis te hebben van
wieden, immers dit zoo gebrekkig deden dat zulks meer
schade dan voordeel aanbragt, daar zij met het uitwieden
van het onkruid ook de vrucht zeer benadeelden , zoodat
hij , na herhaalde proefnemingen , dit eindelijk geheel had
moeten opgeven ; ik breng dit bij als een krachtig bewys
om aan te toonen dat het wieden van veld vruchten niet
eene zoo onverschillige zaak i s , dat men zulks aan elk
kind van dien jeugdigen leeftijd zou kunnen toebetrouwen;
maar aangenomen ook dat men, als de heer Bergsma b e weert, in Friesland de gewoonte heeft het vlas door jonge
kinderen, van den leeftijd als hier bedoeld , te laten wieden,
dan nog zijn de uren waarin de veldarbeid geregeld i s ,
zoodanig dat de arbeid nooit uitputtend kan geacht worden ;
in Zeeland toch is de arbeider gewoonlijk eerst halfzeven
uur des morgens op het veld , om tegen half twaalf van
daar weder terug te komen, gaat dan weder half twee
uur derwaarts en keert terug half zeven ; ondersteld nu
dat een kind, bij het vlas wieden op de knie liggende om
het onkruid uit te trekken , gedurende den opgenoemden
tijd hiermede bezig i s , dan kan die arbeid in de vrije
lucht toch niet geacht worden uitputtend voor het gestel
van het kind te zijn.

De heer S a a y m a n s V a d e r : Ik vraag verschooning
aan de Vergadering zoo ik nogmaals, voor een oogenblik,
De heer v a n Z a l j l e n v a n M y e v e l t : Met een enkel woord
het woord voer, maar ik ben door den geachten voor- wensch ik het genoegen te betuigen, waarmede ik gehoord
steller van het amendement te zeer in het debat geroepen. heb , dat de geachte voorsteller van het wets-ontwerp in
dan dat ik mij zou mogen onthouden hem met een enkel de eventuele aanneming van mijn amendement geene aanwoord te beantwoorden. Ik zal tegen zijn amendement leiding zou vinden om zijn ontwerp in te trekken. Hy zal
stemmen, niet omdat ik geloof dat het de'nigen invloed daardoor geheel in mijn geest handelen en het zal in dat
hebben zou op den landbouw, want die soort van kinderen geval mij ook aangenaam zijn voor het ontwerp te kunnen
gebruikt men niet tot den veldarbeid, als ik reeds zeide, stemmen on het bewijs te geven dat de zaak der fabriekmaar omdat ik vermeen, als ik reeds bij den aanvang van arbeiders mij niet minder dan hem ter harte gaat.
het debat te kennen gaf, aan den Staat het beginsel te
De quaestie van den leerpligt heb ik niet in bijzondermoeten betwisten, om te mogen ingrijpen in het regt van heden besproken. Anderen hebben dat gedaan. Ik wensch
het ouderly k gezag , door aan deze te ontnemen hetgeen hun mij neder te leggen by hetgeen daaromtrent in mijn geest
als bate uit den arbeid hunner kinderen zoude kunnen ten gezegd is; maar ik heb onder dit opzigt het ondorwijs begoede komen , tot ondersteuning van het gemeenschappelijk ! sproken , dat ik gemeend heb dat het doel, hetwelk de
gezin, zonder op eenigerlei wijze daarvoor schadeloosstel- ; voorsteller zich zeker voor oogen heeft gesteld, namelijk
ling te verleenen.
om op indirecte wijze het onderwijs te bevorderen, niet
Wat mijn beweren aangaande den veldarbeid van kin- zal worden beroikt, omdat do kinderen, die voor veldderen , en wel bepaaldelijk het vlaswieden betreft, waarop arbeid en huisselijke diensten gebruikt worden, toch die
de voorsteller met zoo veel nadruk wijst, als eenen voor diensten zullen bewijzen hoewel zy dan naderhand school
het kind uitputtenden arbeid, wil ik alleen, tot staving van gaan, maar als leerlingen weinig nut van die school
royn beweren , dat het niet in het belang van den land- zullen kunnen trekken.
bouwer i s , zich tot dat werk van eene onervarene kinderOp één punt wensch ik nog de aandacht van den voor-
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•teller te vestigen, omdat het mij voorkomt dat de voorstelling die hu' daaromtrent gegeven heeft, niet geheel
juist il. Hij hoeft gezegd, dat, indien mijn amendement
aangenomen w o r d t , men de zonderlinge anomalie zal
hebben, dat in stroken waar fabrieken gevestigd zijn,
de kinderen tot hun twaalfde j a a r op het veld zullen
arbeiden en daarna in de fabrieken zullen worden opgenomen , zoodat zij aldus geheel van onderwijs zullen verstoken zijn.
Die voorstelling is niet juist. Men moet wel in het oog
houden, dat het werk van kinderen in het veld eene uitzondering is die bepaald is tot een zeer ligt werk , cu dat
er doorgaans weinig tijden in het j a a r zyn , dat men van
die diensten in het veldgebruik maakt, terwijl daarentegen de
fabrieken eene voortdurende bezigheid aan het kind , dat daar
gobruikt wordt, verschaffen en beide zaken bovendien in dut
opzigt niet kunnen worden gelijk gesteld; dat, zoo uls ook de
heer van Houten zelf erkende, de veldarbeid voor de gczondhe ; d der kinderen niet, de fabrieksarbeid daarentegen wel
nadeelig is. Maar ik zie met genoegen dat de geachte
voorsteller myn amendement tot zekt-re hoogte niet verder
heeft bestreden en dat hij niet heeft kunnen verdedigen
wat mijns inziens zeer nadeelig zou zyn, namelijk de strafvervolgingen die daaruit zouden voortvloeien en de onaangename verwikkelingen die daaruit voor vele gemeenten
ten platten lande zouden ontstaan.
De heer v a n H o u t e n t Ik wensch alleen te herinneren
dat ik het amendement van den vorigen geachten spreker
met alle kracht bestreden heb. Stond ik hier als Minister
om eene wet te verdedigen, vertegenwoordigde ik hier een
zelfstandigen tak dor wetgevende magt, ik zou ten opzigte
van dit amendement gelijke verklaring afleggen als ten
opzigte van dat van dun heer van den Berch. Maar nu
het slechts het meer of minder geldt, staat het mij niet
vrij pressie op de Kamer uit te oefenen , door te verklaren
dat ik, bij aanneming van het amendement van Zuijlen,
mijn voorstel zal intrekken.

MEI.

overmaligen

arbeid eng. van

kinderen.

Het sub-amendement van den heer Bergsma op het amendement van den heer van Zuijlen , strekkende om uit art.
3 te doen vervallen niot alleen de woorden: » verrigt door
kinderen enz. — vastgesteld ", maar ook de woorden »en
op veldarbeid", zoodat het artikel dan zou luiden: » Het
verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselijko en
persoonlijke diensten,"
wordt met 58 tegen 17 stemmen verworpen.
Voor hebben gestemd de hoeren van Kek, Mirandolle,
Cremers, Wintgens, Blusse, Fabius, Wybenga, van Naamen
van Eernnes. Bergsma, Stielijes, Moens, Sandberg, Brouwer,
Bredius, Hingst, van Houten en Lenting.
Het amendement van den heer van Zuijlen van Nyevelt
strekkende om uit art. 3 te doen vervallen de woorden :
«verrigt door kinderen , die geregeld onderwijs ontvangen."
•> Omtrent de afgifte van verklaringen, ten bewijze dat
de kinderon geregeld onderwijs genieten , worden door Ons
bepalingen vastgesteld,"
wordt met 42 tegen 28 stemmen aangenomen.
Tegen hebben gestemd de heeren Rutgers van Rozenbnrg,
Stieltjes, Moens, de Ruiter Zylker, Sandberg, van Kerkwijk , Brouwer, Bredius, Idzerda, Hingst, Rombnch , van
Houten, Lenting, Oldenhuis Gratama, Jonckbloet van Eek ,
Mirandolle, Blom, Cremers, Wintgens, Blussé, Fabius,
Dam , Gevers Deynoot. Wybenga, van Naamen n t Eernnes ,
Bergsma on de Voorzitter.
De V o o r z i t t e r * Ten gevolge van deze stemming acht
ik het amendement van den heer Bergsma vervallen te zyn.
De heer B e r g s m a z Neen, Mijnheer de Voorzitter.
De V o o r z i t t e r : Het amendement van den heer van Zuijlen van Nyevelt is aangenomen, waardoor de Kamer heeft
beslist dat niet zullen wegvallen de woorden » en op veldarbeid. Het artikel luidt thans: » Het verbod van art. 1
is niet toepasselijk op huisselijke en persoonlijke diensten
on op veldarbeid."
Ik stel voor om het amendement van den heer Bergsma als
vervallen te beschouwen, omdat zoo even eene bepaalde
redactie van het artikel is aangenomen, en het moeyelyk
te veronderstellen is dat de Kamer onmiddellijk daarna
die redactie weder zou wijzigen.

De V o o r u i t t e n Alvorens de beraadslaging te sluiten,
moet ik aan de Vergadering mededeelen, dat de heer
Bergsma mij heeft to kennen gegeven dat door hem op
het amendement van den heer van Zuijlen wordt voorgesteld een sub-amendement, om daaraan toe te voegen de
woorden » en op veldarbeid", zoodat dan hot artikel zou
luiden: » Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op
huisselijke en persoonlijke diensten " , terwijl voor het geval
dat het amendement van Zuijlen mogt worden verworpen,
door den heer Bergsma een amendement wordt voorgesteld ,
De heer v a n N a a m e n v a n E e n m e s : Ik heb straks
strekkende om in het artikel te schrappen de woorden juist gevraagd om eerst het amendement van Zuijlen in
» en op veldarbeid ". N a de ondersteuning die het amen- stemming te brengen, daar de beide amendementen voldement van den heer Bergsma reeds heeft ondervonden, strekt niet bij elkander passen, en zelfs een geheel tegenacht ik het niet noodig het op nieuw als sub-amendement strydig karakter hebben, gelijk de geachte voorsteller van
te doen ondersteunen.
het eerste amendement zelf heeft gezegd. Ik heb die
vraag gedaan, omdat ik, bij verwerping van het amendeDe heer v a n A'aamrn v a n E e n m e s : Ik zou wenschen roent van den heer van Zuijlen, een correctief tegen don
dat het amendement van den heer van Zuijlen het eerst veldarbeid zie in liet schoolonderwijs. Nu dat correetief
in stemming wierd gebragt.
is weggevallen zou ik my voreenigon met het amendement
Bergsma.
De V o o r z i t t e r : Ik zal het eerst in stemming brengen
het amendement van den heer van Zuijlen, maar vooraf
De V o o r z i t t e r : Volgens art. 70 van het Reglement
moet volgens het Reglement van Orde en uit den aard der van Orde moet de Kamer beslissen, wanneer verschil bezaak over het sub-amendement van den heor Bergsma staat omtrent de vraag of door de aanneming eener voorworden gestemd. Wordt het amendement van den heer gestelde wijziging andere voorgestelde wijzigingen van zelf
van Zuijlen verworpen, dan komt in stemming het amen- vervallen.
dement van den heer Bergsma en eindelijk het artikel.
Ik stel dus voor dat de Kamer beslisse of door de aanneming van het amendement van den heer van Zuijlen van
De heer v a n Z u i j l e n v a n X y e v e l t : Ik wensch alleen Nyevelt dat van den heor Bergsma al dan niet vervalte doen opmerken dat het amendement van den geachten len zy.
spreker uit Friesland geheel in strijd is met den geest van
mijn amendement. Wel moet het volgens het Reglement
Op verlangen van den heer van Naamen van Eernnes
van Orde als een sub-amendement op myn amendement wordt dio vraag in stemming gebragt en toestemmend beworden beschouwd , maar het is niettemin daaraan zoo antwoord door 64 togen 4 stemmen.
vijandig mogelijk.
Tegen hebben gestemd de heeren Sandberg, Brouwer,
Da beraadslaging wordt gesloten.
van Naamen van Eernnes en Moens.

Vel 385.

Tweede Kamer.
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By deze stemming waren afwezig de heeren Bergtma
en 's Jacob.
Art. 3 , gelijk tut is gewijzigd door het amendement ran
den heer van Zuijlen van Nyovelt en nu luidende:
» Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselyke
en persoonlijke diensten en op veldarbeid ,
wordt zon Ier hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Ue V o o r z i t t e r : Door den heer de Bruyn Kops is voorgesteld om na art. 3 in te voegen een nieuw ART. 4, luidende:
"Du verder noodige uitzonderingen op het verbod van
art. 1 worden door Ons gesteld by aljcmeenen maatregel van inwendig bestuur."
De heer d e B r u y n K o p s zegt tot ondersteuning van
zyn amendement: Mijnheer de Voorzitter, na hetgeen ik
straks reeds zeide omtrent dit amendement, dat inonmiddellijk verband stond met de stemming over art. 2, kan
ik nu zeer kort zijn. Ik goloof dat het doel zeer duidelijk
is: steun en volmaking van het stelsel van dit wets-ontwerp.
Welke is de toestand waarin wij ons bevinden ? Dat door
verwerping van art. 2 het verbod volstrekt algemeen is
gesteld, en dat de, ook door den voorsteller verlangde
toelating onder reserve op fabrieken, vervallen is.
De mogelijkheid om hot Aa//"-tim«-stelsel in te voeren
met dit wets-ontwerp, zoo er niets wordt bijgevoegd, vervalt dus , en toch geloof ik dat het noodig is daaromtrent
voorzieningen .mogelijk te maken, ook omdat thans door
de stemming over art. 3 , de veldarbeid in het algemeen
geheel vry is gelaten.
Daardoor wordt een toestand geschapen, waarop reeds
do heer van Houten heeft gedoeld , dat namelijk streken
waar fabrieksnijverheid en veldarbeid beide bestaan, do
omstandigheid van het kind inderdaad meer dan ooit voorziening vereischt. Tot die voorziening wensch ik nog mede
te werken. Voor beperkten arboid en onder voorwaarden
k a n , by den algemeene maatregel de gelegenheid nog worden
gegeven en de toestand geregulariseerd.
Ik meen dat tegen dezen weg weinig bezwaar kan zijn
bij de voorstanders van het beginsel dezer wet. Immers,
hoezeer de toepassing in elk geval minder scherp zal zijn
dan zoo als het wets-ontwerp thans ligt, zal een hoogst
belangryk beginsel zijn aangenomen. Het eenige gevaar is,
dat de inzigten der Regering welligt later vrijgeviger bleken
dan wenschelijk, maar in dat geval zal het ligt doenlijk
zijn van de zijde der Kamer redres aan te brengen, hetzij
door het middel van interpellatie, hetzij door initiatief
van wets-voorstel. Men zal dan daarbij zijn voordeel
kunnen doen mot velerlei onderzoek door de Regering in- .
gesteld. Zoo wy de uitvoering geheel bij deze wet regelen,
kunnen wij niet wel anders dan » absoluut verbod" of
«absolute toelating" uitspreken; onze discussie bevat daarVRii het duidelijk bewijs. Maar als men de toestanden in
do byzonderheden kent, kan men dikwijls volstaan met op
bepaalde punten de misbruiken te kecren. Vooral bij zulk
een teeder en diep ingrijpend onderwerp is dat van belang.
Maar dat kunnen wij thans niet, daarom beschouw ik eene
voorafgaande regeling van regeringswego als de beste voorbereiding voor latere regeling bij de wet, doch alsdan met
de noodige kennis van zaken, die ons thans ontbreekt.
Het amendement van den heer de Bruyn Kops wordt
ondersteund door de heeren: Oldenhuis Gratama, van
Was8enaer van Catwijck, de Bieberstein , Mees, Nierstrasz
en Godefroi, en maakt dus een onderwerp van beraadslaging uit.
De heer v a n H o u t e n : Mynheer de Voorzitter, ik
wensch alleen te zeggen dat dit amendement mijns inziens
art. 1 omverwerpt. Zal men aan de uitvoerende magt de
onbeperkte bevoegdheid geven om van den daar gestelden
regel af te wyken? Op die wijze wetten makende, zou
men de eene bepaling door de andere opheffen.

MEI.

overmatigen

arbeid ent. van

kinderen.

De heer d e B r u y n K o p s i Mynheer de Voorsit'.er,
één enkel woord om de twee woorden van den heer van
Houten te beantwoorden. De voorsteller zelf heeft eenige
voorbeelden aangehaald, waarbij het eene artikel een regel
stelt, terwijl een volgend artikel uitzonderingen aangeeft.
Als sterker voorbeeld dan dat, verwees ik op de gevallen onzer wetgeving, waarbij krachtens speciale \ottsuitspraak wijziging eener bestaande wet, tijdolyk aan de
uitvoerende magt bij algemeene maatregel van inwendig
bestuur wordt overgelaten.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het amendement van den heer de Bruyn Kops in hoofdelyken omvraag gebragt, wordt met 54 tegen 16 stemmen
verworpen.
Voor hebben gestemd de heeren: de Bieberstein, van
K u y k , C. van Nispen tot Sevenaer, Begram, de J o n g ,
Idzerda, Rombach, Oldenhuis Gratama, Kuyper, D a m ,
van Foreest, Kien, van Wa-senaer van Catwyck, Nierstrasz, de Bruyn Kops en Mees.
Beraadslaging over ART. 4 , luidende:
ii Wegens overtreding van art. 1 zyn aansprakelijk de
hoofden van gezinnen en de hoofden of bestuurders der
ondernemingen , in of bij welke het kind in dienst is bevonden.
» Heeft de indienstneming plaats gehad buiten weten van
de bij het vorig lid aansprakelyk gestelden, en bewijzen
dezen, dat zij de overtreding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt
degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft
genomen."
De V o o r z i t t e r : Op dit artikel was een amendement
voorgesteld door den beer van den Berch van Heemstede,
strekkende om uit de eerste zinsnede weg te laten de woorden : n de hoofden van gezinnen e n " ; daar do heer van
Houten verklaard heeft dit amendement over te nemen,
komt art. 4 in boven aangegeven zin gewyzigd in beraadslaging.
Niemand vraagt daarover het woord, en het gewijzigd
art. 4 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
De ARTT. 5 en 6 worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over de BEWEEGREDENEN, luidende:
H Alzoo Wy in overweging hebbon genomen, dat eenige
maatregelen behooron te worden genomen , ten einde overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te
gaan."
De V o o r z i t t e r : Op de beweegredenen was een amendement voorgesteld door den heer Kuyper; ik meen echter
dat dit door hem is ingetrokken, te gelijk met zyn amendement op art. 1.
De heer K u y p e r : Mijnheer de Voorzitter, by de eerste
mentie door mij gemaakt van de wijziging die ik in dit
voorstel verlangde, heb ik i n d e zitting van 1 Mei gezegd :
»Bij een anderen considerans komt natuurlijk een ander
artikel 1". Nu echter de Kamer voor art. 1 de redactie
heeft aangenomen die door den hoer van Houten was voorgesteld, moet natuurlijk ook den considerans in den geest
van het voorstel spreken. Bleef ik thans mijn amendement
op den considerans handhaven, dan zou de considerans in
strijd met het ontwerp geraken. Ik ben dus geheel van
uwe meening dat mijn amendement op den considerans na
de gehouden stemming over art. 1 van zelf vervalt.
De heer l i c y d e n r l j c k : Mynheer de Voorzitter, ik
geloof dat door het amendement van den heer van Zuijlen. . . .
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De V o o r z i t t e r : Ik verzoek den geachten spreker bij
den considerans van het wets-ontwerp te blijven.
De heer I l e y d e i i r l j e k : Mijnheer do Voorzitter, ik
meen met een enkel woord te mogen zeggen dat naar mijne
meening, doordat de geachte voorsteller zich bij het amendement van den heer van Zuijlen en de verwerping van
art. 2 heeft nedergelegd, hij het grootste gedeelte van het
door hem hier dikwijls verdedigde stelsel, ik bedoel het
opvoedingssysteem, verlaten heeft, en dat alzoo ook mijn
standpunt tegenover het wets-ontwerp ten eenen male veranderd is. Ik stem nu voor.

MEI.

betreffende overmatigen

arbeid enz. van

hinderen.

De V o o r z i t t e r : Ik herinner aan de Vergadering dat
morgen aan de orde is het onderzoek in do afdeelingen van
de mededuelingen der Regering betreffende den census;
tevens dat overmorgen de beraadslaging zal aanvangen
over de volgende wets-ontwerpen:
beschikbaarstelling van de gelden wegens door het Departement van Oorlog gedane verstrekking over 187-1;
wijziging van hoofdstuk V I I I der Staatsbegrooting voor
1873;
wyziging der bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
over de beperkto handligting; en

De heer C . v a n IVlspen t o t S e v e n a e r : Ik vraag het
woord.

wijziging in do wettelyko bepalingen omtrent de regterlyke tucht.

De V o o r z t l t e r : Ik verzoek den leden zich er van to
willen onthouden om bij de behandeling van den consider a n s , te treden in beschouwingen over de artikelen. Dit
voorschrift is altijd van deze plaats gehandhaafd, en ik
wensch mij er dus ook aan te houden.

Niets meer «an de orde zijnde wordt do vergadering
gescheiden tot Donderdag aanstaande, des voormiddags ten
11 ure.

De heer C. v a n IVlspen t o t S e v e n a e r : Mijnheer
de Voorzitter, ik wensch alleen te verklaren, dat ik stemmen zal vóór de wet, ofschoon ik haar niet in allen opzigto
goed vind; indachtig daaraan, dat do zaak nog door de
Regering moet worden beoordeeld, en dat wij niet stemmen
over oeD Regeringsvoorstel.
De beraadslaging wordt gesloten.
De beweegredenen worden zonder hoofdelyke stemming
goedgekeurd.
Het voorstel van wet van den heer mr. S. van Houten,
strekkende om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan, in stemming gebraet, wordt met 64
tegen 6 stemmen aangenomen.
Tegen hebben gestemd de heeren Verheijen, Begram,
Idzerda, Kuyper, Luyben en Saaymans Vader.
Da V o o r z i t t e r deelt mede dat is ingekomen eene Koninklijko boodschap ten geleido van een wets-ontwerp tot
wyziging der begrooting voor den aanleg van Staatsspoorwegen voor 1873.
Deze stukken zullen gedrukt en rondgedeeld en de
wets-ontwerpen naar de afdeelingen vorzonden worden.

VERBETERINGEN.

In de rede van den heer Lambrechts, voorkomende op
bladz. 1338, kol. 1, reg. 14 v. b . , staat: merkelijke misbruikeD ; lees : » werkelijke misbruiken ".
In de rede van den heer Mackay, voorkomende op:
bladz. 1354, kol. 2, reg. 36 v. b . , moet vóór het cyfer
1°. een aanhalingsteeken (») geplaatst worden;
aldaar, reg. 14 v. o., staat: Rundella; lees: » Mundella".
I n de rede van den heer Wintgen», voorkomende op:
bladz. 1359, kol. 1, reg. 38 v. b . , staat: niet beantwoord; lees: «niet wordt beantwoord";
blad^. 1360, kol. 1, reg. 20 v. b . , staat: weinigsten;
lees: »wenigsteo";
aldaar, reg. 21 v. b . , staat: den Bibel; lees: » der Bibel";
aldaar, kol. 2 , reg. 19 v. b., staat: magt niet kan; lees:
» magt kan " ;
bladz. 1361, kol. 1, reg. 16 v. o , staat: derzelben; leei:
» derselben " ;
aldaar, kol. 2, reg. 11 v. b . , staat: Bradfort: lees:
» Bradford";
aldaar, reg. 32 v. b , staat: wegent; leea: »jegena".

