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Voorstel van wet van den heer v. Houten, strekkende oin overinatigen arbeid en verwaarloozing vau kinderen tegen te gaan.
[3*.

1.]

V E R S L A G der Commissie van Rapporteurs voor het
voorstel van tvtt. van den heer mr. S. van Houten,
strekkende om overmatigen arbeid en verwaarloozing
van kinderen tegen te gaan.

[De vroegere stukken zijn gedrukt onder n*. 1 1 3
der zitting 1872—i873.]

§ 1. Bij de overweging in de afdeelingen der Kamer van
het door den heer VAN HOUTEN ingediende wetsvoorstel,
strekkende tot het tegengaan van overmatigen arbeid van
kinderen en van hunne verwaarloozing door schoolverzuim ,
deed men algemeen hulde aan de goede en menschlievonde
bedoelingen des geachten voorstellers Ook voor zoover
men met het voorstel, zoo als het daar ligt, niet was
ingenomen, vorheugde men zich, dat het was ingediend.
Het kon aanleiding geven tot opzettelijke behandeling in
de Kamer van een hoogst gewigtig maatschappelijk vraagstuk, hetwelk tot nu toe slechts ter loops, vooral bij do
beraadslagingen over de Staatsbegrooting, is aangeroerd.
De vraag rees echter al dadelijk, of op een onderwerp
als het tegenwoordige, dat zoo diep ingrijpt in velerlei
belangen en in hot maatschappelijk leven van een groot
deel der bevolking, het regt van initiatief met vrucht kan
worden toegepast. Is het daarvoor niet te veel omvattend
on is oene goode regeling hier te lande wel genoegzaam
voorbereid? Men bezit, j a , het uitvoerig rapport der in
1863 van Staatswege benoemde commissie; maar deze heeft
?ich moeten beperken tot het onderzoek naar den toestand
der M fabrieken arbeidende kinderen, terwijl het voorstel
veel verder gaat e n , behoudens eene bepaalde uitzondering,
het in dienst nemen van kinderen beneden de twaalf jaron
in volstrekten zin, dus ook voor veldarbeid en huiselijke
verrigtingen, verbiedt. Het in 1872 in het licht verschenen rapport van het Nederlandsch Schoolverbond heeft
iusgelijks enkel betrekking tot het onderwijs der kinderen,
die in of voor fabrieken arbeiden. Nu kan wel de wetgevin^ van andere landen, waar men ons in de regeling
vau den arbeid van kinderen of in maatregelen tot het te
keer gaan van schoolverzuim is voorgegaan, hier eenigermate tot rigtsnoer strekken. Maar daarbij moeten dan
toch de in ons vaderland geldende omstandigheden in aanmerking worden genomen. In de bedoelde wetten heerseht
onderling groot verschil. Het gedane voorstel komt met
geen daarvan volkomen overeen. Het gaat in sommige
opzigten verder, in andere niet zoo ver. De heer VAN
HOUTEN beperkt zich bijv. tot de zorg voor de kinderen
beneden de 12 jaren. Elders neemt de wetgever ook kinderen of jongelieden van later leeftyd onder zijne hoede
of heeft hij verbodsbepalingen tegon fabriekarbeid door
vrouwen in het leven geroepen. Heeft do voorsteller zich
van dergelyke voorschriften onthouden, omdat hij die voor
Nederland minder noodzakelijk rekende, of dacht hij daaraan, toen hij in zijne Memorie van Toelichting schreef,
dat het ontwerp niet alles bevat wat gewonscht is en dat
het zich bepaalt tot hetgeen thans bereikbaar geacht wordt?
Te vergeefs zoekt men in do bedoelde memorie naar antwoord
op deze vragen.
Er waren leden, die ook daarom eoiie wet als de tegenwoordige liever van de Regering hadden zien uitgaan,
omdat men dan op eene meer afdoende toelichting daarvan
had kunnen aandringen en inzonderheid een volle lig overzigt verlangen van de wetgeving in vreemde landen ome
tront den arbeid van kinderen en den leerpligt. Men deed
daartegen opmerken, dat voor de booordeeling van het
tegenwoordig voorshd zulk een overzigt niet volstrekt veroischt wordt, daar men onder de parlementaire stukken
van de Belgische Kamer van vertegenwoordigers een met
zorg bewerkt Verslag van dien aard vindt, waarop ook
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i reeds in de zitting der Kamer van den 22sten November 11.
| de aandacht gevestigd werd. Het bedoelde verslag draagt
I tot opschrift: Documents re'latifs au travait des enfants et
j des femmes dans les manufaetures, les mines etc. Etat de la
qwstion en Betgique et a l'e'tranger. Het is wel reeds van
1871 gedagteekend, doch wat sedert in sommige landen,
bijv. Frankrijk on Denemarken, op dit gebied is verordend ,
kun gemakkelijk uit andere bronnen worden aangevuld.
Overigens kan men er den heer VAN HOUTEN geen verwijt
van maken, dat hij zelf handelend is opgetreden en niet
voorstellen der Regering tot bescherming van het kind
tegen de zucht der industriëlen en werkgevers naar gocdkonpon arbeid heeft afgewacht. Hij doet te regt uitkomen,
dat de Regering zich daartoe ongeneigd heeft getoond, en
doelt daarbij blijkbaar op het verhandelde in de reeds
aangehaalde zitting der Kamer van 22 November 11. Daartegen deden sommigen gelden, dat do Minister van Binnenlandscho Zaken in de bedoelde zitting zich geenszins
onvoorwaardelijk tegen alle tusschenkomst des wetgevers
in deze aangelegenheid heeft verklaard. Hij heeft te
kennen gegeven, dat het in hot loven roepen van het
door de Staatscommissie voorgesteld middel van herstel , de invoering van den leerpligt, in ons land niet
zeer spoedig te verwachten is. In dat opzigt staat hij
zoo ver niet af van den voorsteller, die zelf erkent voor
de invooring van leerpligt, als algemeenen voor het geheele
land geldenden maatregel, terug te deinzen. En wat het
togengaan van den fabriekarbeid van kinderen door verbodsbepalingen betreft, heeft de Minister verklaard daarvan
voor alsnog teruggehouden te worden, alleen uit vrees ,
dat het aangeprezen middel van genezing in zijne gevolgon welligt erger zou zijn dan de kwaal zelve.
§ 2. Maar is het dan toch niet, ook in ons land , volstrokt noodzakelijk , dat de arbeid van kinderen , vooral
ook in fabrieken, door wettelyke maatregelen zooveel
mogelijk worde belet ? Eenige leden toonden zich van die
noodzakelijkheid niet overtuigd , achtten de zaak uit meer
dan een oogpunt bedenkelijk en betwijfelden of het hier
wel een onderwerp geldt, waartoe de Staatszorg zich behoort uit te strekken. Do S t a a t , zeidon zij, is geen voor
allen wakende voorzienigheid. Het behoort tot zyne roeping de meest mogelijke vrijheid , ook vrijheid van arbeid ,
te doen heerschen. De hier in aanmerking komende maatregelen zijn met dat beginsel in stryd en kunnen als een
stap op den gevaarlijken weg der organisatie van den
arbeid worden beschouwd. Zoo ligt laat men zich, wannoer men kinderen ziet arbeiden , door een gevoel van meêwari»heid wegslopen, maar verliest dan ook wel eens
uit het oog, dat beperking van dien arbeid door den wetgovor niet denkbaar is , zonder in te grijpen in het natuurlijk regt der ouders; zonder eeno verkorting der ouderlijke
magt, die ongeoorloofd kan worden geacht. Die bedenking klemt te meer, omdat de ouders in de meeste gevalfen geenszins uit vrye verkiezing hunue minderjarige
kinderen voor eonigon win.^tgevenden arbeid bestemmen,
maar daartoe gedwongen worden door de behoeften van
het gezin, Zij kunnen de daarin gelegen tegemoetkoming
in de kosten van het huishouden , hoe gering die ook in
het oog van den meervermogende schijnen moge, niet
missend Is het billijk en regtvaardig aan de huisgezinnen
der min gegoede burgers dien steun te ontnemen , en dat
in een tijdsgewricht als het tegenwoordige, nu de prijs
der eerste levensbehoeften gestadig stijgt on do werkloonen
niet in gelijko evenredigheid toenemen? Het wegvallen
van een middel van levensonderhoud voor arme gezinnen
mag, volgens den heer VAN HOUTEN , geen bezwaar tegen
zijn voorstel zijn, w a n t , zegt hij in zijne Memorie van
Toelichting, waar de gezondheid en de opleiding van
kinderen voor de vervulling van de allereerste levensbehoeften zouden moeten worden opgeofferd, schijnt de
tusschenkomst der armenzorg niet misplaatst te zijn. Ligt
in dit gezegde niet een nieuw bew s , dat mei opzigt
tot eene aangelegenheid als do tegenwoordige, het kwaad
niet te keeren is , zonder in oen ander van weinig rainder bedenkelijkon aard te vervallen ? Beperking der Staatsarmenzorg is steeds als oeue voor het welzijn der maatschappij en de onafhankelijkheid en zedelijkheid der gezinnen
hoogst wenschclijke zaak beschouwd. Volgens het denk-
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beeld van den heer VAN HOUTKV zou de Stuat bevoegden
geroepen zyn , om aan een arbeidend gezin een deel zyner
inkomsten te ontnemen en dit gemis dan door onderstand
uit armenkassen te vergooden. Wat do voorsteller verder
zegt omtrent eeno vermoodelijko rijzing dor loonen voor
de meer volwassenen, als van jeugdigo kinderen geen
arbeid meer kan worden gevergd, zal wel alleen waar
zyn voor enkele takken van f'abriokarbeid; meestal zal
daaro]) niet kunnen wordon gerekend. Wanneer de ouders
belet worden hunne kinderen buiten 's huis te laten
arbeidon , zullen zij alligt trachten door huisselijken arbeid
hen iets te laten verdienen. Het tegengaan daarvan —
de voorsteller erkent dit zelf— is zoo goed als onmogelijk.
Hij ziet geen ander hulpmiddel dan een. 't welk slechts
zijdelings en partieel kan werken, namelijk het verpligt
schoolbezoek, maar vermits dat verpligt schoolbezoek,
ook indien de door hom ingediende wet do volledigste
uitvoering erlangde, slechts in een zeker aantal gemeenten zou worden ingevoerd, zou het bezwaar in de overige
ten volle blyven bestaan.
Nu beroept men zich wel, tot bestrijding van deze en
andero bedenkingen, op het bestaan van wetten tegen den
fabriekarbeid van kinderen in verscheidene andere landen
en op de goode werking daarvan. Maar is die goede
werking wel boven allen twijfel verheven ? In Engeland ,
waar de wetgever zich het eerst met iüt onderwerp heeft
bezig gehouden, zijn sedert 1802 oen groot aantal wettelijke
bepalingen daaromtrent in het loven geroepen. Sommige
daarvan hadden geen andoren oorsprong dan de verkregene
ondervinding, dat voor het te keer gedane misbruik een ander
van nog stuitender aard ia de plaats t r a d , of dat de gemaakte
bepalingen op zeer in 'toog loopende wijze werden ontdoken. Indien, in weerwil van die ondervinding, op het door
Engeland gegeven voorbeeld, ook do wetgevende magt in
andere landen zich in de laatste jaren toenemend met dit
onderwerp heeft bezig gehouden, mag dit wel voor een
deel op rekening worden gesteld van navolgingszucht, van
de neiging der philantropen om zich bij voorkeur met oene
maatschappelijke kwaal bezig te houden, die voor het oogenblik de algemeene aandacht trekt. In België, dan toch een
fabriekland bij uitnemendheid, heeft men zich sedert 1843
met onderzoekingen omtrent de misbruiken, waartoe de
arbeid van kinderen en vrouwen in fabrieken en mijnen
aanleiding kon geven, bezig gehouden, maar is men er
nog niet in geslaagd eenige wet deswege tot stand te brengen. Tot nu toe bestaat daar geene wetsbepaling van dien
aard dan art. 29 van het Keizerlijk decreet van 3Januarij
1813, waarbij verboden wordt kinderen beneden de tien
jaren in de mijnen te doen afdalen of daarin te laten arbeiden. Niet eens heeft men het daar zoo ver kunnen
brengen van de bedoelde verbodsbepaling tot vrouwen en
meisjes boven de tien jaren uit te strekken. De in België
gedane voorstellen tot beperking van den fabriekarbeid van
kinder'en zijn zolfs van liberale zijde, onder anderen in
1869 door de ministers Pirniez en Frère-Orban, bestreden.
De hoofdargumenten dier ministers waren: vrees voor benadeeling van het fabriekwezen en voor verplaatsing van
het kwaad; beduchtheid dat de kinderen, die men uit de
groote fabrieken verwijderde, waar althans eenig toezigt,
zekere mate van openbaarheid heerschte, in kleino werkplaatsen of in de wonÏDg hunner ouders met overmatigen
arbeid zouden worden bezwaard. Vooral echter werd door
hen en anderen op den voorgrond gesteld, dat de zeer
stuitende misbruiken, die de in Engeland genomen maatregelen hebbeu uitgelokt, in België nimmer hebben bestaan.
Dit laatste schijnt ook hier het criterium te moeten zijn.
De toestand van het fabriekwezen in Nederland is met
dat in Engeland zelf3 in de verte niet te vergelijken. Uit
het verslag der Staatscommissie van 1863 blijkt wel, hetgeen men trouweus wist of kon onderstellen, dat fabriekarbeid op de ligchamelijke en intollectuele ontwikkeling
van hen, die zich hun loven lang daarmede bezig houden,
een ongunstigen invloed uitoefent, maar daarvan is hier
geen sprake. Bij de beoordeeling van het gedane voorstel
geldt het de vraag, wat er zij van den fabriekarbeid van
kinderen beneden de 12 j a r e n , en dan geeft het verslag
den indruk, dat in dat opzigt in ons vaderland de toestand
wel niet zoodanig is als men wenschen zou, maar dat het
kwaad toch niot is van zoo bedenkelijken en veelomvattenden aard, dat de tusschenkomst des wetgevers, die om

de aangevoerde redenen zoo mogelijk moot worden vermeden , volstrekt vereischt wordt. Onder de 32 000 arbeidors, dio op hot tijdstip van het onderzoek in de NederIandscho fabrieken werkzaam waren , bevonden zich slechts
ruim 1000 kindereu beneden de 12 jaren; terwijl voor de
intellectuele ontwikkeling van een deel hunner hier door
gemoedelijke fabrikanten, elders door den invloed der
Roomsch-katholijko geestelijkheid zorg wordt gedragen.
Tegen deze voorstelling dor zaak kwamen vorscheideno
loden met nadruk op. Huns inziens hebben de verslagen
dor Staatscommissio en van het Schoolverbond genoegzaam
aan hot licht gebragt, dat ook in ons vaderland van jeugdigo
kindoren niet zelden eeu arbeid gevergd wordt, verre boven hunne krachten, en dio misschien ruim zoo afmattend
en verderfelijk naar ziel en ligchaam is als die der voormalige West-Indische slaven. Men beriep zich daarbij op
de steon- on pannenbakkerijen, waar kinderen gedurende
de zomermaanden, onder den heeten zonneschijn, van
's morgens ten vier uro af tot den laten avond gevormden
stoen moeten afdragen of ander hard work verrigten, dat
niet dan in eene gebogene houding kan wordon volvoerd;
op de sigarenfabrieken, waar van hen een zittend werk
gevergd w o r d t . d a t meestal geheel den langen dag duurt;
op de lijnbanen, waar kinderon onafgebroken het wiel
moeten draaijen; op do beetwortelsuikerfabrieken, waar
van tijd tot tijd de arbeid 's nachts wordt voortgezet; op
de fabrieken van wollen, katoenen en linnen stoffen
enz. Sommige dezer fabrieken, zoo als die van sigaren
en beetwortelsuiker , vermeerderen ook in ons vaderland
gestadig of breiden zich u i t , zoodat het aantal daarin
werkzame kinderon moet toenemen en dus de vroeger opgegeveno cijfers geen genoegzaam vertrouwen meer verdienen. Ook wat veldarbeid betreft, wordt van kinderen
hier en daar veel te veel gevergd. Men wees daarbij op
het wieden, gelijk dit in sommige streken van ons vaderland op groote schaal door kinderhandeu plaats vindt.
Daartegen werd echter aangevoord , dat waar de landbouw
naar do oischen van onzen tijd gedreven wordt, het wieden
der akkers niot meer met do hand , maar door werktuigen
on zeker niet door kinderon geschiedt; zoodat het hier
bedoelde misbruik allengs van zelf zal verdwijnen. Ook
waren or laden. die den door kinderen verrigten veldarbeid volstrekt niet op ééne lijn met den fabriekarbeid
wilden hebben gesteld. Met name werd beweerd, dat het
werk van kinderen in de veenderijen de gezondheid in
geenen deele benadeelt, maar integendeel, voor zoo ver het
hen aan tucht en geregelden arbeid gewent. eene nuttige
strekking heeft; zoodat het alleen is af te keuren, in zoo
ver daarmede schoolverzuim gepaard gaat.
Wat daarvau zij, er bestaan, naar dit gevoelen, met
opzigt tot den kinderarbeid, inzonderheid in fabrieken,
ook in ons vaderland, zeer stuitende misbruiken , die onzer
beschaving oneer aandoen en niet langer kunnen worden
geduld. Tusschenkomst des wetgevers was dus noodzake*
lijk. Deze behoorde zich daarvan niet terug te laten houdon door de bedenkingen , aan het voorbeeld van Engeland
ontleend. Daar moge men in den beginne verkeerde maatregelen genomen hebben , allengs is men op beteren weg
gekomen. Wanneer men de rapporten der inspecteurs voor
het fabriekwezen in dat land leest, zoo als die aan het
Parlement worden medegedeeld , dringt zich de overtuiging
op, dat in Engeland het lot der fabriekarbeiders, met
name der in fabrieken arbeidende kinderen , in de laatste
jaren onberekenbaar is verbeterd. Evenmin behoeft do wetgever zich te laten afschrikken door de vrees, dat hij,
zich wagende op dit gebied, zijn werkkring zou te buiten
gaan; want — men zeide het den heer VAN HOUTEN na —
de zorg voor kinderen , die niet voor zich zelven kunnen
handelen , behoort uit den aard der zaak en volgens alle
rogtstheorien tot de bevoegdheid van het Staatsbestuur.
De wetgever laat die zorg in de eerste plaats aan de
ouders over en sanctioneert de op deze van nature rustende pligten. Maar wanneer do ouders hunnen pligt verzuimen , van hunne magt misbruik maken ten nadeele van
het kind, dan is de wetgever bevoegd , j a verpligt tusschenbeide te treden.
§ 3. De meeste leden , dio niet slechts het doel van den
beer VAN HOUTEN toejuichten, maar ook hem voor het
bereiken daarvan gaarne de hand zouden reiken , konden
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zich met zijn voorstel, zoo als het daar ligt, niet ver- arbeid aan jeugdige werklieden of' aan vrouwen worde opeenigen. Vooral wanneer men het met de wetten , in andere gelegd onz. Hier schijnt alles te zullen afhangen van den
landen omtrent dit onderwerp tot stand gebragt, vergeleek , ijver der politio-ambtenaren. Maar kan men daarop gescheen het te onbestemd, te weinig uitgewerkt, te veel noegzaam rekenen on zal ook om deze reden do wet geen
gelijkende naar eeno proefneming om hot terrein te ver- gevaar loopen onuitgevoerd te blijven ? Welligt is de gekennen. De in art. 1 nedergesclirevene verbodsbepaling achte voorsteller van meening, dat voor de gezondheid
tegen het in dienst nomen van kinderen beueden do twaalf' dor fabrieklocalen door het geneeskundig Staatstoezigt gojaren is zoo algemeen mogelyk. Zij strekt zich niet slechts noegzame zorg zal worden gedragen; maar kan dat Staatstot f'abriek-, maar ook tot veldarbeid uit, en omvat tevens toezigt zich in den fabriekarbeid zelven mengen ? Misschien
al die kleine dienstverrigtingen, waardoor kindoren uit ! ook hangt de aangeduide leemte daarmede zamon, dat bij
den behoeftigen stand eeuig loon verdienen. In de steden den voorsteller, ook blijkens zijne Memorie van Toelichting,
zou h e t , wierd het voorstel w e t , niet meer geoorloofd zorg voor de opleiding der kinderen op den voorgrond
zijn, dat het minder dan twaalfjarig kind in zijne vrije staat, zoodat zorg voor de gozondheid van het kind, dat
uren voor anderen boodschappen deed, couranten rond- op te vroegen leeftijd tot fabriekarbeid gedwongen wordt,
bragt , jongere kinderen geleidde en dergelijke, ofschoon by hem slechts in de tweede plaats in aanmerking komt.
het. daardoor zelf geen enkel schooluur verzuimde. Op het Maar moet niet het een met hot andere zamengaan ?
platteland zou de knaap of het meisje niet meer , al ware
Bij het 2de artikel van het wets-voorstel wordt eene
het slechts weinige uren daags , als koewuchter , ganzen- uitzondering op den algemeenen regel vastgesteld, daarin
hoeder , of wat van dien aard méér zij , kunnen dienen. bestaande, dat jongens van 10—12 j a r e n , mits zij daags
Onmogelijk is het dan toch niet, dat met dergelijke ver- drio uren onderwija ontvangen, gedurende zes uren van
rigtingen een geregelde schoolgang gepaard ga ; en waarom eiken werkdag in fabrieken kunnen werkzaam zijn. De
zal men dio dan onvoorwaardelijk verbieden ? Door de al- voorsteller erkent, dat hij met leedwezen deze concessie
gemeenheid van het verbod worden de vroeger geschetste aan de oischen van sommige takken van industrie en aan
bezwaren omtrent liet berooven der armoedige huisgezinnon den wensch om armo gezinnen zoo weinig mogelijk in hunne
van de schamele verdiensten der kinderen noodeloos ver- bestaanmiddolen te belemmeren heeft gedaan. Inderdaad
groot. De door kinderen verrigte veldarbeid is van zeer is togen die concessie .veol te zeggen. E r j i s iets stuitends
onderscheiden aard , heeft op zeer verschillende tydstippen in, dat de tienjarige knaap reeds tot fabriekarbeid zal
plaats. Hier geldt het meer arbeid op den akker of op do kunnen worden gedwougen, terwijl de plattelandsbewoner
weide, elders in tuinen , bijv. te Boskoop, gedurende de twaalf jaren oud moet zijn , om veldarbeid in dienst van
weken van het aardbezien-plukken. Zou, indien alle arbeid anderen te kunnen verrigten. Het meer gezonde werk in
van dien aard voor kinderen beneden do twaalf jaren ver- de open lucht wordt dus achtergesteld aan ^*lat in een
boden wierd , de wet niet gevaar loopen tot de zoodanige te dompig locaal. Gesteld echter de concessie aan het fabriokbehooren, waarvan de voorsteller in een ander verband spreekt, wezen is onvermijdelijk, dan zou men toch het al of niet
de wetten namelijk , die van hare uitvaardiging af eene doode verleenen daarvan in geen geval afhankelijk hebben willen
letter zijn 'i Zou, indien men dat gevaar wil voorkomen, do gesteld van het gemeentebestuur. Zoo or begunstiging der
wet niet zoodanig moeten zijn ingerigt, dat veldarbeid door fabrieken moet plaats hebbon, behoort deze algemeen ,
kinderen mogelijk bleef, maar beperkt, zoodat getrouw niet plaatselijk te zijn. Geen aanleiding mag worden geschoolbezoek daarmede gepaard kon gaan ? In Noordholland geven , dat de fabrikant door het genot van het voordeel van
zijn gemeenten , waar de schooluren naar den veldarbeid goodkoopen loonarbeid op de eene plaats onderj gunstiger
worden goregeld. Zoo ver men dit heeft kunnen nagaan, voorwaarden werko dan op de andere. Bij de strenge
strekt geen der wetten op het onderwerp in andere landen eischen der concurrentie zouden daaruit grove onregtvaartich ook tot veldarbeid uit. Hoogstens wordt daar die digheden ontstaan. Indien bij de gemeentewet het leggen
arbeid beperkt door den verpligten f-choolgang. De Fransche van plaatselijke opcenten op de patenten verboden i s , ligt
wet, die in de eerste maanden van het loopondejaar door daarin een bewijs, dat de wetgever niet gewild heoft, dat de
de Nationale Vergadering is vastgosteld, komt het gedane nijverheid op do eono plaats meer bezwaard wierd dan elders.
voorstel nog het meest nabij. Art. 1 dier wet is zoo algemeen
Ook in andere opzigten geeft de ton behoeve der fabrieken
mogelijk gesteld. Het beperkt den arbeid van kinderen,
meisjes en vrouwen in fabrieken, werkplaatsen of buiten gemaakte uitzondering tot bedenkingen aanleiding. Terwyl
het ouderlyke huis onder de bevelen van eon patroon. De in Engeland byna voor iedere soort van fabrieken afzonoverige bepalingen der wet slaan echter blijkbaar op fabriek- derlijke werktijden der kinderen zijn vastgesteld, wordt
arbeid ; zoodat daarbij aan veldarbeid niet gedacht schijnt hier onveranderlijk voor allen dezelfde werktijd van zos
te zijn. In Engeland, het vaderland van al de wetten uren aangenomen, onverschillig of do arbeid zwaar of ligt
van dezen aard, is men begonnen met de regeling van den zij en des zomers of des winters plaats hebbo. Vooral
arbeid in de wol- en katoenfabrieken en heeft men allengs echter heeft het bevreemd, dat de voorsteller, op zijn
de bepalingen tot andere fabrieken on werkplaatsen en tot de standpunt, van den tienjarigen knaap, die in een fabriek
mijnen uitgestrekt. Van veldarbeid vindt men in de talrijke ten arbeid wordt gesteld , niet het bewijs wil govorderd
Engelsche wetten geen spoor. Alleen hoeft men daar in hebben, dat hij tot dien tijd toe lager onderwijs heeft geden laatsten tijd onderzoekingen ingesteld omtrent het tegen- noten. Is dit toch niet het geval, heeft zoodanige knaap
gaan van het misbruik, aan do zoogenaamdo agricultural tot zijn tiende jaar het schoolgaan verzuimd , dan zullen
gangs verknocht, waardoor men vrij talrijke ploegen van do drie uren daags, gedurende welke hij voortaan ondervrouwen en kinderen verstaat, die uit speculatiezucht door wijs zal ontvangen, voor zijne intellectuele ontwikkeling
een ondernemer worden aangeworven om onder zijne leiding weinig baten. In andere landen, waar de leerpligt voor
van het eene punt dos lands naar het andere te worden allen "bestaat, is zulk eene bepaling minder noodzakelijk.
gevoerd en dan door de pachters gezamenlijk in huur te Toch leest men in art. 131 dor Pruissischo Gewerbeordnung
worden genomen tot het verrigten van bepaalden veldarbeid. van 29 April 1869 , dat geen jeugdig werkman tot gereZulke ploegen veldarbeiders tellen somtijds een honderdtal gelden arbeid mag worden toegelaten , dan wanneer hij een
personen. Vooral ook uit het oogpunt der zedelijkheid werkboekje (livret) vertoont, waaruit niet slechts blijkt,
meent men in Engeland het vormen van deze agricultural dat hij de lagere school bezocht hoeft, maar ook welken
gangs te moeten tegengaan. Zoo ver men weet, is dit mis- graad van bekwaamheid hij in de onontbeerlijkste kundigbruik, althans in den vorm, dien het in Engeland heoft heden bezit.
aangenomen, hier te lande geheel onbekend.
Men herbaalde hier voorts de aanmerking, dat het wetsvoorstel , in strijd met hetgeen in vreemde wetgevingen
Naar veler oordeel is het al verder eene zeer wezenlijke is bepaald, do zorg voor het kind niet verder dan tot het
leemte in het wetsvoorstel, dat door geenerlei bepaling de volbrengen van den twaalfjarigen leeftijd uitstrekt. Van
uitvoering daarvan verzekerd is. Elders, bijv. in Frankrijk het bowijs van genoten onderwijs tot dien leeftijd; van
en Engeland , wordt do nakoming der bepalingen tegen den matiging van fabriekarbeid in do volgende levensjaren ; van
fabriekarbeid van kinderen zooveel mogelijk gewaarborgd bijzondere bepalingen omtrent meisjes en vrouwen; van
door gouver nements-inspecteurs, die niet slechts zorg dragen geheel of gedeeltelijk verbod van nachtarbeid in eenigzins
dat geen kinderen boneden den vereischten ouderdom werk- Tateren leeftijd is hier geen sprake.
zaam zyn, maar ook dat de fabrieklocalen niet nadeelig zijn
Ten slotte werd in sommige der afdeelmgen do vraag
voor de gezondheid, dat geen gevaarlyke of overmatige gesteld, hoe ver, indien oene wet als de tegenwoordige
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Voorstel van wet van den heer v. Houten, strekkende om ovennatigen arbeid en yerwaarloozing van kinderen tegen te gaan.
dit aantal zou zoo groot niet zijn, en al ware het anders,
de wetgever moet aarzelen maatregelen voor te schreven ,
waardoor de toestand van behoeftige gezinnen nog pijnlijker
zou worden, dan hij nu reeds is. Men moet voorts, al
hecht men — en to regt — groote waarde aan het volksonderwijs, de daardoor verkregene uitkomsten niet overdrijven. Hoe velen zijn er onder den arbeidenden stand,
die, ook wanneer zij degelyk lager onderwijs genoten
hebben,. na een luttel aantal jaren de verkregene kennis
weder verleerd hebben, naauwelijks hunnen naam kunnen
schrijven on bijna nimmer een boek in handen nemen!
Weder anderen kwamen terug op het beweren, dat de
voorgestelde wet eigonlijk op twee gedachten hinkt. Is het
don voorsteller te doen om de intellectuele ontwikkeling
der natie te verhoogen en het genot van volksonderwijs
meer algemeen te maken; ziet hij daarvoor geen ander
middel dan do invoering van leerpligt, dan trachte hij dat
beginsel ingang to doen vinden en late het tegengaan van
fabriekarbeid ter zijde. Geldt het daarentegen hier een
vraagstuk van hygiëne; moet men, zoo als oorspronkelijk
het donkbeeld in Engeland w a s , den arbeid van kinderen
in fabrieken tegengaan, omdat daardoor hunne gezondheid
te zeer benadeeld, hunne ligchamelijke ontwikkeling tegengehouden of verstoord wordt, dan lette men alleen op dit
gewigtig volksbelang on late de school buiten de voorgenomen regeling.
Door de voorstanders der invoering van verpligt schoolbezoek werden deze beschouwingen met nadruk bestreden.
Het naauwe verband, herhaalden zij, tusschen verbod van
kinderarbeid en het opleggen der verpligting aan de ouders
om hunne kinderen onderwijs to doen geven, valt niet te
loochenen. Dat van do zy'de des wetgevers iets gedaan moet
worden om het schoolverzuim tegen te gaan, springt in het
oog. Men staat in dat opzigt voor het betreurenswaardig
feit dat, volgens de berekeningen van den heer VAN KERKWIJK, waarop ook de heer VAN HOUTEN zich beroept, hier
to lande tegenwoordig van de vier kinderen tusschen de
6—12 jaren e'én van de school wegblyft, en dat dus een
§ 4. Met opzigt tot de invoering van leerpligt heerschto vierde der bevolking, zoo niet van alle onderwijs, dan
groot verschil van gevoelen. Aan de eene zijde hechtte toch van zoodanig geregeld en onafgebroken onderwijs,
men er zeer aan , dat een beginsel als dit in onze wet- dat werkelijk vrucht kan dragen, verstoken blijft. In dien
geving wierd opgenomen. Het heerscht, als men België toestand moet verbetering worden gebragt. Men vreeze
uitzondert, in allo beschaafde landen van Europa, wordt niet door de invoering van leerpligt den toestand van beook in Engelend toenemend toegepast en kan als een nood- hoeftige gezinnen nog ondragelijker te maken. In het genot
wendig corollarium van het verbod van arbeid door kinderen van onderwijs ligt een behoedmiddel tegen armoede. De
worden aangemerkt; w a n t , gelijk do voorsteller te regt knaap, die wèl onderwezen, op twaalfjarigen leeftyd de
opmerkt, daarin ligt het eenige middel om te voorkomen school verlaat, zal zijno ouders in den regel veel meer tot
dat niet de loonarbeid buiten 's huis door arbeid in huis steun kunnen strekken dan het verwaarloosde kind, dat
vervangen worde en dus de verwaarloozing van het kind naauwelijks voor eenigeu ruwen handenarboid geschiktheid
nog toeneme. Van eene andere zijde kwam men ten sterkste bezii. Dat hier van verkorting van het regt der ouders of
tegen de invoering van leerpligt op. E r zijn, zeide men, zelfs van gewetensdwang sprake zou zijn, kon men niet
een aantal ingezetenen in den lande, die, zoo als de hoer toegeven Aan zulke tegenwerpingen ligt miskenning van
VAN HOUTEN ook niet onvermeld Iaat, zeer tegen de Staats- den aard der Staatsschool ten gronde. De Staat is evenzeer
school zijn gekant en die nog liever hunne kinderon van bovoegd om te beletten dat de kinderen intellectueel als
allo onderwijs verstoken zouden zien, dan dat zij hen op dat zij ligchamelijk mishandeld worden.
die school eene opleiding zouden laten genieten, strijdig,
Maar ook in zoo ver men met het invoeren van leerpligt
naar zij meenen, met hunne godsdienstige overtuiging. Mag was ingenomen, kon men zich nagenoeg algemeen niet
men zulke'gemoedsbezvaren gering achten, en in gemeenten, vereenigen met net denkbeeld om die invoering facultatief
waar geen bijzondere scholen bestaan, de ouders dwingen te stellen en van de willekeur der gemeenteraden afhanhunne kinderen naar de openbare school to zonden ? Zou Vjlijk te maken. Gaat men er toe over om de verpligting
dit niet, nog meer dan de overige bepalingen dor wet, tot het doen onderwijzen der kinderen in de wet te schrijven ,
eene inbreuk zijn op de ouderlijke raagt ? Zou daardoor dan moet die verpligting bij algemeen werkenden maatregel
het regt der ouders om aan hunne kinderen de opvoeding «vorden opgelegd , voor allen evenzeer verbindend zijn. De
te geven, die zy het meest wenschelijk achten, niet op uitvoering van art. 5 van het wets-ontwerp zou zeker verre
hoogst bedenkelijke wijzo worden verkort; j a , de vrijheid blijven beneden de verwachting des voorstellers en aan
van geweten worden aangeraud?
zijno bedoeling volstrekt niet beantwoorden. Wat toch zou
Bij andere leden was het meer de vraag, of ook, indien het geval zijn ? In sommige der groote steden, in eene
maatregelen tegen overmatigeu arbeid van kinderen moesten enkele volkrijke gemeente zal de gemeenteraad zich haasten,
worden genomen, het wel volstrekt noodzakelijk was het o:.dor bedreiging van straf, de verpligting tot het doen geverpligte schoolbezoek, waartegen dan toch zeer wezenlijke nieten van voldoend onderwijs door alle kinderen op te
bezwaren bestaan, daarmede gepaard te doen gaan, en of leggen. In de groote massa der plattelandsgemeenten zal
het aanging, zoo als volgens het voorstel het geval zoude men zich echter wol daarvoor wachten, vooral ook omdat
zijn, oen beginsel als dit in te voeren, niet wegens zijne men terugdeinzen zou voor benadeeling van den veldarbeid.
innerlyko deugdelijkheid, maar als middel van controle of Wat zou dan gewonnen zijn ? Het schoolverzuim is in onze
dwang. Wierd de fabriekarbeid van kinderen zooveel groote steden van weinig beteekonis. Op enkele uitzondemogelijk tegengegaan, zij zouden van zelven de school be- ringen na heeft men zich daar over niets anders te beklagen
zoeken. Uitzonderingen zouden er zijn. Zeer behoeftige dan dat de kinderen soms een of twee jaren- te vroeg van
ouders zouden , ook bij he: bestaan van verbodsbepalingen de school worden genomen. Ten platten lande daarentegen
tegen fabriok- of veldarbeid, hunne kinderon van de school heeft het schoolverzuim steeds grooten omvang. De afverwijderd houden, om dezen iets te laten verdienen Maar schrikwekkende cyfers van kinderen die geen voldoend en
moest worden tot stand gcbragt, de daarin vervatte verbodsbepalingen zich moeston uitstrekken. De meeste leden ,
die zich daarover uitlieten , wilden de zaak tot fabriekarbeid beperkt hebben. Anderen wilden de verbodsbepaling
zoo algemeen mogeljjk hebben gemaakt en zagon er niet
tegen op om ook den veldarbeid aan kinderen beneden de
twaalf' jaren te verbieden. De daartegen bestaande bezwaren zullen, gelijk reeds is aangemerkt, door den tijd
van zelven uit den weg worden geruimd. Meer en meer
leert de landbouwer inzien , dat het gebruik van machines
veel gunstiger resultaten oplevert dan handenarbeid. Werktuigen voor hot zaaijen, wieden , koren- en grassnijden en
dorschen komen toenemend in zwang, en waar de bebouwing
niet uitgestrekt genoeg is om het eigen bezit dier machines
toe te laten, begint men hieraan meer en meer te gemoot
te komen door hot gebruik daarvan in huur beschikbaar
te stellen. Bij die beschouwing mag echter de in Engeland
verkregen ondervinding niet uit het oog worden verloren ,
dat het gebruik van machines voor den landbouw het
vervangen van den daarbij toch altijd noodigen handenarbeid door vrouwen en kinderen, in plaats van volwassen
mannen zeer bevordert. Zie de aangehaalde Belgische
documents, bladz. 64.
In eene der ai'deelingen werd de vraag geopperd, of het
doel, dat men beoogt, niet tot zekere hoogte te bereiken
ware door uitbreiding te goven aan hot Koninklijk besluit
van 31 Jauuarij 1824 [Staatsblad u c . 19) en dus aan het
verleenon van toestemming tot het oprigten van fabrieken
ook voorwaarden omtrent den daarin te vorrigten arbeid
te verbinden. Men deed daartegen opmerken, dat genoemd
besluit van geheel andoren aard is dan het thans behandeld
onderwerp. Het strekt alleen om hinder voor derden to
voorkomen en voor de openbare veiligheid te waken. Voorschrifton tot bevordering van den gezondheidstoestand en
tot regeling of beperking van don fabriekarbeid behooreu
niet partieel, maar door den algeraeenen wetgever genomen
te worden.

Bijlagen,
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Tweede Kamer. 5

Voorstel vait wet van den heer v. Houten , strekkende om overinatigcn arbeid en rerwaarloozing van kinderen tegen te gaan.
geregeld ondurwij'9 erlangei), zijn vooral aan do plattelands* I
gemeenten ontloond. Goun onkele wezenlijke verandering
zal daarin worden gebragt, al erlangde ook art. 5 van !
bet wetsvoorstel ruime uitvoering. Gaat bet daarenboven '
wel aan eene verpligting als deze van den plaatselijken
wetgever atbankelijk to maken, zo in de eene gemeente i
in vollen nadruk te doen heerschen, terwijl in do onmiddellijk aangrenzende volkomen vrijbeid bestaat om zijne i
kinderen al dan niet to laten onderwijzen ?
Art. 1. Bij de afzonderlijke overweging van dit artikel
kwam men terug op de bedenkingen tegen do algemeenheid
en onbestemdheid van 'het daarin vervatte verbod. Velen
konden niet inzien dat hot hoofddoel des voorstellers niet
te bereiken zou zijn door hot maken van bepalingen, (
volgens welke f'abriek- en andere arbeid van kindereu, j
niet slechts bij wijze van uitzondering ot' gunst, maar in ;
't algemeen met hot ontvangen van schoolouderwijs gepaard
zou moeten gaan. Hun kwam b t tevens voor dat, als men
dit onderwerp wilde regelen, de zorg des wetgevers zich
niet tot hot kind beueden de 12 jaren moest beperken, j
maar zich verder, althans tot don 10jarigen leeftijd, uit- j
strekken. De voorsteller geeft in zijne Memorie van Toe- '
lichting zelf zoo iets te kennen ; doch schijnt voor zoodanige
uitbreiding van zijn voorstel, als voor alsnog onbereikbaar, i
to zijn teruggedeinsd. Ook het elders gegeven voorbeeld,
om geen kind in eene fabriek of werkplaats toe te laten, |
dan nadat het bewijs il geleverd van zekeren graad van :
intellectuele ontwikkeling , verdiende navolging.
Volgons eeno andere m e n i n g moest al wat den leerpligt ;
betreft uit het wets-ontwerp worden verwijderd, en dit !
zich beperken tot het verbod van fabriokarboid beneden j
zekeren leeftijd. In dien geest gaf men in eene der afdeelingen in bedenking, om zich te bepalen tot het ver- j
bieden van fabriekarbeid aan kinderen beneden de elf i
jaren. Voor zoo ver men op de cijfers, door do Staats- ;
commissie van 1863 geleverd, kan afgaan , zou daardcor
de wet slechts ten aanzien van een vijf honderdtal kinderen
werken, en vele der tegen het voorstel gemaakte bedenkingen vervallen , terwijl dan tocli voor kinderen op al to [
teedoren leeftijd behoorlijk zorg wierd gedragen.
W a t de redactie van het artikel betreft , deed men opmarken , dat als het ;> in dienst hebben' van kinderon benoden
de twaalf jaren verboden i s , niet nog afzonderlijk van
» in dienst nemen" behoeft te worden gesproken.
Art. 2. Men kon het niet anders dan eene zonderlinge
wijzo van wetgeving noemen, d a t , als eene wet aanvangt
met een algemeen verbod , daarop onmiddellijk de bevoegdheid tot dispensatie volgt , on dat wel door het plaatselijk
bestuur. Kon zulk eene dispensatie in aanmorking komen,
dan zou het, volgens sommigen, de vraag zijn , of de geest
der gemeentewet niet medebrengt, dat dio verleend worde
door den burgemeester alleen , niet door burgemeester en
wethouders.
Wat do zaak zelve betreft, herhaalde men de aanmerking , dat men niet begreep, op welken afdoenden grond
het hier geschonken voorregt alleen aan do fabrieken verleend wordt, waar dan toch in den regel de arbeid het
bezwarendst is en de gezondheid het meest benadeelt. De
voorsteller beroept zich op de ei3cben van sommige takken
van industrie en op den wensch om arme gezinnen eenigzins te gemoet to komon. Maar kan ook niet de landbouwnijverheid hare eischen doen gelden, en is het gezin
des daglooners ten platten lande niet meestal in een toestand , die het gemis van elke kleine bron van inkomsten
zeer levendig doet gevoelen ?
Daar het hier eene begunstiging geldt, behoort die zoodanig te worden geregeld, dat zij niet in de eenegemeeute
toegestaan, in de andere geweigerd kan worden , en dus de
fabrikant niet hier onder ongunstiger voorwaarden worke
dan elders. Die regeling ontbreekt. Het woord » fabrieken'
is zeer rekbaar. Daaronder kunnen misschien alle mogelijke werkplaatsen begrepen worden. In elk geval beeft
het geen zeer bepaalde beteekenis. De Staatscommissie van
1863 begrijpt bijv. de boekdrukkerijen onder de fabrieken.
Zullen al de gemeenteraden van dit gevoelen zijn ? Zoo
neen , dan zal de kinderarbeid in sommige boekdrukkerijen
toegelaten, in andere verboden zijn. De aanmerking hecht

zich aan die van algemeenen a a r d , d a t , als men de zaak,
die het hier geldt, goed wil regelen, op hot voorbeeld van
Kngeland , voor de verschillende soorten van fabrieken
afzonderlijke bepalingen moeten worden gemaakt . waarbij
dan ook eeno opklimining van het aantal arbeidsuren naar
mate van den leeftijd te pas komt en hot minder of meer
bezwarende en ongezondo van den arbeid in het oog wordt
gehouden. Zelfs in liet stelsel van het wets-ontwerp zou
hot do vraag zijn , of als men aan den minder dan twaalfjarigen knaap dagelijks zes uren arbeids mag opleggen,
en hem drie uren in de school laat verblijven , de inspanning gedurende negen uren daags voor het tienjarig kind
niet te groot zou zijn.
Is bet voorts, op het standpunt dos voorstellers, wel
rationeel het voorregt tot den arbeid van jongens te beperken on niet, althans in -ommige werkplaatsen offabrieken , tot meisjes uit te strekken? Men ziet bijv. niet in ,
waarom , als eenmaal van de gestrengheid van het beginsel
wordt afgeweken , het maken van enveloppes on dergelyk
ligt werk niet aan mo'sjes van tien tot twaalf jaron aou
kunnen worden toegelaten. Waarschijnlijk echter heeft de
voorsteller bopaaldo kategorion van fabrieken op bet oog
gehad. Maar behoorden die dan niet in het wets-ontwerp
te worden genoemd, en tevens bepaald, dat ook daarin
de arbeid van kinderen niet zul worden toegelaten, dan
wanneer daarin oen zeker te noemen aantal volwassen
arbeiders werkzaam is ?
Onder de voorwaarden, waaronder do vergunning verleend zou worden, behoort, volgens n°. 2 , dat aan de in
fabrieken arbeidende jongens van 10—12 jaren gedurende
lirie uren eiken werkdag onderwijs worde gegeven. Hoe
moest men dat verstaan ? Zal de fabrikant voor het geven
van onderwijs aan den knaap ?org moeten dragen , of zal
het genoegzaam zijn, dat hij aan den jeugdigen arbeider
gelegenheid geve tot het erlangen van onderwijs ? In het
laatste geval zou de bepaling meestal eene doode letter
blijven. In Engeland heeft men, sedert de genomen maatregelen omtrent den kinderarbeid zich ook tot het onderwijs hebben uitgestrekt, daaromtrent veel meer klemmende
voorschriften gegeven. Volgens de wet van 1844, jj§ 38
en 3 9 , kan geen kind vau acht tot dertien jaren in eene
fabriek werkzaam zijn, dan wanneer het dagelijks, den
Zaturdag uitgezonderd, eene school bezoekt, en moet het
elke week een door den onderwijzer afgegeven bewijs van
dat schoolbezoek medebrengen; welk bewijs dan telkens
als de inspecteur dit verlangt, aan dozen moet worden
vertoond. Zelfs is de eigenaar der fabriek verpligt het
schoolgeld te betalen, dat evenwel op een maximum van
twee pence per week is bepaald en tot zekere hoogte van
het werkloon kan worden afgetrokken. De laatste bepaling
zou hier te lande, waar hot kosteloos onderwijs meer algenieen is, niet te pas komen. Maar vindt men ook hier
niet weder een bewijs, dat het voorstel niet genoog is
uitgowerkt ?
Volgens n°. 3 kunnen burgemeester en wethouders aan
de vergunning ook andere voorwaarden verbinden. Op
welke voorwaarden wordt daarbij gedoeld? En wat zal
de straf zijn, indien dezo en andere voorwaarden door den
fabrikant niet worden nagekomon ? Naar het schijnt geene
andere dan hot intrekken der verleende vergunning. Maar
is dit, in verband met de strafbepaling van art. 4, genoegzaam? In hot stelsel der wet is de fabrikant, die
zijne zeer jeugdige fabriekarbeiders bijv. van onderwijs
verstoken laat, even strafbaar als degeen, die kinderen
benedon de twaalf jaren in dienst neemt.
Art. 3. Zijn in het geval van het eerste lid van het
artikel de hoofden van gezinnen en do hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in dienst
wordt bevonden, gelijkelijk aansprakelijk? Het antwoord
schijnt toestemmend te moeten zijn. Maar zijn die woorden:
» hoofden of bestuurders van ondernemingen " hier wel goed
cekozen ? Blijkbaar verstaat de voorsteller daardoor de
werkgevers. Doch dan had hij ook dezen bepaaldelijk moeten
noemen. Op sommige dier werkgevers kan de benaming
van hoofden of bestuurders van ondernemingen niet dan
zeer oneigenlijk worden toegepast. Men denke bijv. aan
iemand, die een kind in dienst neemt om boodschappen
te doen. .
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Voorstel van wet van den heer v. Houlen, strekkende om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan.
Art. 4. Mo-ten hier geon overgangsbepalingen voor de
invoering der wet worden vastgesteld, en zou in elk geval
niet art. 463 van het Wetboek van Straf'regt toepasselijk
moeten worden vorkluard?
Art. 5. Bij de overwoging van dit artikel word op
nieuw strijd gevoerd over hot al dan niet wonschelijke en
mogelijke der invoering van leerpligt. Ue moeste leden
kwamen echter daarin overeen, dat de beslissing omtrent
zulk een diep ingrijpend beginsel niet aan do gemeenteraden kon worden opgedragen, en dat het iets ongerijmds
heeft, tot die invoering aanleiding to geven , onkel en alleen
opdat de verbodsbepaling van art. 1 gehandhaafd zou
kunnen worden. Ken beginsel als dit mag niet in onze
wetgeving als ingosmokkeld v/orden, en dat wel om partieel in werking te komen, juist daar, waar aan het doen
werken daarvan de minste behoefte beslaat. Bovendien
•ebeen het artikel, zoo als het daar ligt, onuitvoerbaar.
Een gemeenteraad kan bij eene verordening voorschriften
geven, waardoor de zekerheid wordt verschaft, dat de
Kinderen regelmatig eene openbare of bijzondere school
bezoeken. liet zoo even herinnerde Elngelscho stelsel omtrent do afgifte v:in wekelijksche certificaten door den
onderwijzer zou daarbij in aanmerking kunnen komen.
Maar hoe zal men zich kunnen vergewissen, dat het kind
voldoend huisonderwijs geniet, en dat zijne ontwikkeling
met die van de leerlingen dor openbare school gelijken
tred houdt? Wie zal dit onderzoeken? Zal men voor
dat onderzoek een politie-ambtenaar of een gemeenteveldwachter gebruiken? Zoo j a , Welk een stuitende, j a
naauwelijks donkbare inmenging in het huisselijk levon zou
daarmede gepaard moeten gaan ? Te vergeefs zoekt men in

do wetgeving van andere landen , waar algemeono leerpligt
is ingevoerd, naar eene bepaling als dezo, die maar al te
veel gelegenheid tot ontduiking zou geven. Overal, waar
die algeraeeno lourpligt bestaat, wordt het bezoek oener
school gevorderd. De Pruissi«cho wetgeving spreekt dan
ook bijvoorbeeld niet van leer-, maar van schoolpligt.

Do Commissie van Rapporteurs heeft gemeend, zich in
het tegenwoordig Verslag tot de medodeeling van het verhandelde in de afdeelingen over het voorstel te moeten
bepalen. Hoo gaarne zij ook met den geachten voorsteller
over sommige hoofdpunten iu overleg getreden w a r e , en
ter voorbereiding van de oplossing der hier besproken hoogst
belangrijke vraagstukken een meer zelfstandig onderzoek
daarvan had beproefd, werd zij daarvan teruggehouden
door de omstandigheid, dat twee harer leden op het punt
staan om als lid der Kamer al' te treden.
Aldus vastgesteld den lsten Julij 1873.
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