Bijlagen.

[34.

2.]

Tweede Kamer.

Voorstel van wet van den heer v Houten, strekkende om overmatigen arheid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan.
[34.

2.]

ANTWOORD op het verslag van bovengenoemd voorstel

§ 1. Naar aanleiding van het sectieverslag neemt de
•ondergeteekendo de vrigheid in eene nota zijn voorstel
nader toe te lichten.
Hij betreurt het zeer dat de Commissie van Rapporteurs
geen zelfstandig advies heeft uitgebragt. Rij de indiening
van het voorstel rekende hij op de toepassing van hot
herziene Reglement van orde Hij stelde zich voor, dat
het rapport der Commissie het debat zou preciseren W a s
zij van oordeel, dat tegen overmatigen kinderarbeid en
schoolverzuim geene wetgevende maatregelen konden of
moesten genomen worden , dan zou haar rapport aanleiding
geven tot eene beslissing der Kamer over dit beginsel.
Wilde zij daarentegen wel wetgevende maatregelen, maar
andere dan de voorgestelde, dan zou zij deze hebben geformuleerd, en de Kamer zou hebbon kunnen kiezen. In
beido gevallen ware dus uitzigt op een praktisch resultaat.
De Commissie is dan ook alleen door het aftreden van
twee harer leden verhinderd aan haar voornemen, om een
zelfstandig rapport uit te brengen, gevolg te geven.
De mooijelijkheid om tot een praktisch resultaat te komen ,
is onder deze omstandigheden vergroot. Toch behoeft de
hoop hierop niet te worden opgegegeven , wanneer slechts
ieder belangstellende in de Kamer bij het bepalen zijner
gedragslijn op den hierdoor ontstanen toestand het oog
houdt.
Het Verslag maakt den indruk, dat de meerderheid der
Kamer wel maatregelen nemen wil om het aangewezen
kwaad te keeren: maar tevens blijkt er uit, dat die meerderheid zeer verdeeld is over de grenzen, tot welke de te
nemen maatregelen zich moeten uitstrekken.
In dezen stand van zaken is de vrees geregtvaardigd,
dat zij, die in beginsel tegenstanders van eiken maatregel
zijn, ook al is hun aantal gering, in staat zullen wezen
om hunne zienswijze te doen zegevieren. Alleen door het
gemeenschappelijk doel voor oogen te houden en over de te
kiezen middelen te trachten tot overeenstemming te geraken, kunnen de voorstanders van wettelijke maatregelen
dit ongewenscht resultaat vermijden.
Voor zijn aandeel zal de ondergeteekendo hiertoe medewerken. Vooreerst zal hij oen door velen gedeeld en niet
ongegrond bezwaar wegnemen , door ook voor ligte huisselijke en persoonlijke diensten en ligten veldarbeid van geregeld
schoolgaande kindoren eene uitzondering op het in art. 1 van het
ontwerp vervatte beginsel toe te laten. Ten andere verklaart
hij uitdrukkelijk zich bij vraagstukken over me; r of minder
geene partij te zullen stellen. De ondergeteekendo is bij
bet formuleren van zijn voorstel vooral bevreesd geweest
om te ver te gaan. De voorstander van het meerdere k a n ,
zoo eene poging om het door hem gewenschte te verkrijgen
mislukt, voorloopig met het mindere genoegen nemen.
Zoodra de gunstige werking van wettelijke maatregelen
op dit gebied zal zijn gebleken , kunnen later dio maatregelen gemakkelijk worden aangevuld en uitgebreid.
De ondergeteekende hoopt dan ook , dat dio medeleden
welke het in beginsel met hom eens zijn, maar verder
strekkende maatregelen wenscholijk of verkieselijk achten,
zich ook hunnerzijds verpligt mogen achten om hunno
denkbeelden te formuleren en do Kamer tot hot doen eener
keuze in staat te stellen. Bij mogelijke verwerping van do
vorst strekkende voorstellen zal dan nog kans zijn, dat
voor de minder ingrijpende oeno meerderheid wordt verkregen.
§ 2. Eenige leden haddon eene wet als de tegenwoordige
liever van de Regering zien uitgaan.
De ondergeteekende sluit zich geheel bij hen aan. Maar
do Regering heeft uitdrukkelijk verklaard , dat van haar
zoodanige voordragt niet te wachten was. Er was dus
keuze tusschen initiatief of onbepaald uitstel.
De ondergeteekende gaat van de veronderstelling uit,
dat do leden , wier gevoelen in het Verslag is uitgedrukt,
eene voordragt van de Regering gewenscht hadden, ten
einde die te kunnen aannemen. En hij meent dan to mogen
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hopen , dat de in het Verslag voorkomende verwijzing
naar de discussie van 22 November des vorigen j a a r s
hen er mede moge hobben verzoend, dat deze voordragt van een lid dor Kamer is uitgegaan. Hierbij worde
bovendien niet uit het oog verloren , dat het hier een reeds
jaren aanhangig onderworp geldt, en dat de heer THORBECKE
den voorsteller reeds in de discussie van 23 November
1871 als het ware in gebreke had gesteld om een voorstel
te ontwerpen. Op den aandrang van don ondergeteekende
word toen door dozen Minister geantwoord: »Wanneer
een lid d»r Kamer aandringt op wettelijke regeling van
eenig onderwerp, en zegt dat hij alle gevolgen daarvan heeft
berekend, dan is zijne taak eer zelf het initiatief te nemen
dan een Minister, die nog aarzelt, tot het nomen van het
initiatief aan to moedigen. Hij zal dat veel beter en spoediger doen dan het van den Minister te verwachten is."
(Bijblad 1871—1872, Tweede Kamer, bladz. 337.)
Dezelfde leden haddon gaarne eene meer afdoende toelichting en een volledig overzigt van de wotgevin" in
vreemde landen omtrent den arbeid van kinderen en den
leerpligt ontvangen.
Bij het stellen der Memorie van Toelichting heeft de
ondergeteekende gemeend zich te mogen en te kunnen beperken tot eene uiteenzetting der voornaamste argumenteu.
Om twee redenen. Vooreerst om de reden ook in het
Verslag door andere leden aangevoerd, dat de belangstellenden omtrent de vreemde wetgevingen do gewenschte
inlichtingen in de Belgische Documents en in het rapport
der gecommitteerden uit het Schoolverbond kunnen vinden.
Maar ten andere is het den ondergeteekende meermalen
voorgekomen, dat men veel te veel hecht aan buitonlandsche wetgevingen. Overmatige eerbied voor de veronderstelde doch ook niet zelden zeer betwi-tbare wijsheid der
wetgevers in het buitenland is ten onzent geenszins vreemd.
Slechts bij uitzondering moet een overzigt der buitenlandsche wetgeving tot de essentiële veroischten eener goede
Memorie van Toelichting gerekend worden. Zoodanige
uitzondering bestaat hier niet. Daar toch de toestanden
zeer verschillende zijn en in vele gevallen de op dit stuk
bestaande wetten slecht gehandhaafd worden, zou de ondergeteekende bij de mededeeling van vreemde wetten ook een
betoog hebben moeten voegen, waarom bij zich daaraan
niet aansluit.
Als een voorbeeld ter opheldering mag de ondergeteeker.de wijzon op den leerpligt in Pruissen. Blijkbaar zijn
vele leden begeerig om ook hier het, volgens de statistieke
opgaven, aldaar in de westelijke provinciën bereikte resultaat
te verkrijgen, dat genoegzaam niemand van ondorwijs verstoken blijft. Maar alvorens zulk een voorbeeld als navolgenswaardig voor te stellen, behoort men te vragen,
of bier ook dezelfde omstandighodon aanwezig zijn , waaronder do leerpligt aldaar zoo gunstig heeft gowerkt. Die
vraaz zou ontkennend moeten beantwoord worden. In
Pruissen is do Ioerphgt ingevoerd tijdens het Staatsbestuur
in de beste overeenstemming was met de geostelijken van
alle kerkgenootschappen, aan dezen grooten invloed op de
Staatsschool gundo en aldaar zijn kerkelijk onderwijs liet
geven. Alleen door de krach:ige medewerking dor geestelijken is in Pruissen bet gunstige resultaat verkregen. Meent
men op zoodanige medewerking ook bier to kunnen rekenen ,
waar de neutraliteit der gemeenteschool aan de invloedrijkste kerkelijke partijen eon doorn in het oog is?
§ 3. Het doel van het voorstel on het standpunt, van
hetwelk do voorsteller is uitgegaan, zijn in de toelichting
niet duidelijk genoeg geweest om misvatting uit te sluiten.
Het blijkt hier en daar uit het Verslag, dat men het
houdt voor een gevolg van eene opwelling van meewarigheid met de geëxploiteerde kinderen, wier treurig lot
onder anderen uit het verslag van het Schoolverbond zoo
overvloedig blijkt. Natuurlijk heeft de overweging van de
op dit gebied bestaande misbruiken, die bijna wel den
naam verdienen van misdaden, mede op den voorsteller
gewerkt. Maar niet die overweging alleen heeft het voorstel
doen geboren wordon. Ook de ondergeteekende behoort
niet tot hen. die, iets verkeerds in de maatschappij ziende,
maar dadelijk om eene wet roepen. Wel degelijk is eene
langdurige en koele boschouwing van het maatschappelijke
organisme en van de taak der wetgeving voorafgegaan.
Steunende op de verkregono konnis van de maatschappij,
wenscht de ondergeteekende door de voorgestelde regeling
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mede te werken om oene verkeerde rigting van het oekonomische leven te bestrijden on de schaduwzijden van het
stelsel van vrije mededinging te temperen.
Onder dit stelsel tracht elk op zijne voortbrengingskosten
te bezuinigen. ()nder die kosten behooren ook do arbeidsloonon, en ook deze tracht do mededinging tot het laagste
peil te doen dalen. Hierbij wordt niot gevraagd, ot het den
werkman mogelijk is daarvoor zijne arbeidskracht te onderhouden. Nog minder of hij in het onderhoud der zijnen
voldoende en naar behooren kan voorzien en de kracht en
ontwikkeling der arbeidende bevolking in het algemeen kan
worden bewaard en vermeerderd.
Nu is het de schaduwzijde van onze tegenwoordige toestanden , dat do arbeidende bevolking niet de kracht heeft
gehad do loonen op zoodanig peil te handhaven ofte brengen.
Ter aanvulling van het loon worden de krachten van vrouw
en kind dienstbaar gemaakt. In vele gevallen is ook dit niet
tooreikonde. Dan komt eindelijk do liefdadigheid van Staat
en kerk en particulieren te hulp doorgiften, door armenzorg, door kosteloos (d. i. door anderen betaald) onderwijs
en geneeskundige hulp
Op dezon weg worden de zedelijke grondslagen der maatschappij ondermijnd. De werkman die ten deele op kosten
van anderen of van liefdadigheid l^eft, verliest zijne zelfstandigheid en wordt veeleischend tegenover den Staat.
De voor allerlei, dikwijls voor haar weinig passenden loonarbeid uitgaande vrouw wordt minder geschikt voor de
vervulling van hare huisselijke pligton Zeer vr'oej» ten deele
van den arbeid der kinderen levende, verminderen bij de
arbeidende klassen de zelfbeheersching en voorzigtigheid,
welke de eenige breidel zijn tegen uitbreiding van het proletariaat.
Daar liggen do maatschappelijke en staatkundige gevaren
van den tegenwoordigen tijd. E r is geen ander geneesmiddel
dan perken te stollen aan de concurrentie om goi.dkoopon a r beid, daar ivaar door het onvoldoende van hot loon het a r beidsvermogen wordt aangetast. En om dit te vermijden is het
eerste noodige, aan het opkomend geslacht eene behoorlijke
opleiding te verzekeren, de exploitatie van het kind voor
te komen.
Daarop moet de gemeenschappelijke werkzaamheid van alle
maatschappelijke krachten gerigt worden. En onder die maatschappelijke krachten bekleedt ook de wetgeving eene plaats.
Dit schijnt men dikwijls voorbij te zien, wanneer men wetgoving en sociale kracht tegenover elkander stelt.
Do loonsbepaling voor volwassenen moet aan de betrokkenen zclven worden overgelaten. In de vakvoreenigingon
hebben belanghebbenden een wel langzaam, maar zeker
werkend middel om hunne loonen to brengen en te houden
op zoodanige hoogte als met do algemeene oekonomische
toestanden bestaanbaar is. Hier had do wetgever slechts
de vrijheid van organisatie te hergevon , welke door de
intrekking der strafbepalingen tegen coalitien erkend is.
Ook tegen misbruik van den arbeid van volwassene
vrouwen schijnt het niet op den weg des wetgevers to
liggen te waken. Maar voor de onmondigen is bet wel
zijne taak in de bres te springen. Hunne regten en belangen behooren , waar zij gevaar loopen , Tloor bet Staatsbestuur gehandhaafd te worden. Het ontwerp waakt
alleen voor de kinderen beneden 12 jaar. Iu zoover is
inderdaad de voorgestelde maatregel slechts een eerste
stap. Zal het kwaad geheel verdwijnen , dan zal er later
meer gedaan moeten worden.
Maar men meene niet alle kwaad op dit gebied in eens
te kunnen wegnemen. De genezing kan niet dan langzaam gaan. Gelijk de verhooging van loon trapsgewijze
gaat, zoo moet ook de bevrijding van het kind van de
exploitatie langzamerhand, als het waro vau j a a r tot jaar ,
geschieden.
Den ondergeteekende wordt in menige beoordeeling en
ook in het Verslag tot een verwijt gemaakt, dat hij niets
doet voor de kinderen, en inzonderheid voor de meisjes,
boven de 12 jaren. Meent m e n , dat hij het niet zou
willen ? Dut hij , wanneer eerst maar een begin verkregen
is , en die gestolde grens in de zeden is opgenomen , niet
gaarne zal trachten om die grens vooruit to brengen ?
§ 4. Ook in het Verslag wordt het ontwerp bestreden
van het standpunt van het regt der ouders en van öe
vrijheid van arbeid of contract,
Welke voorstelling degenen die het regt der ouders in-

roepen, zich van dit regt maken, is den ondergeteekende niet
duidelijk. In /ijn oog heeft ook het kind regten, en is
zijn eerste regt om door zijne ouders te worden verzorgd
en opgevoed. Waar die ouders dien pligt verwaarloozen ,
worden de regten van het kind geschonden. Hoe het regt
der ouders hier in het spel kan zijn , is kwalijk to b e grijpen. Een regt om hot kind te misbruiken of hot te
verwaarloozen, zal men toch niet willen aannomon.
En wat betreft de vrijheid van arbeid en van contract,
schijnt men te vergeten, dat niet door maar over het kind
wordt gecontracteerd. Gaarne erkent de ondergeteekende
do grooto voordeelen van het stelsel van vrijheid om zijne
waar to koopen en te verkoopen zoo hoog en zoo laag als
men wil, en ter plaatse waar men meent een en ander het
voordeeligst te kunnen doen, maar do toepasselijkheid van
dit stelsel op den kinderarbeid bestrijdt hg. Do kinderarbeid is gcene koopwaar en de handel in kinderarbeid is
geen handel, die op vrijheid aanspraak maken kan.
Mot zulke principes als hier worden ingeroepen verdedigt
men ook do slavernij en den slavenhandel. Men kan de
aanneming van goede beginselen van staatkunde en staathuishoudkunde niet meer tegenwerken dan door ze zoo zeer
buiten haro grenzen uit te breiden. En aan de zaak der
vrijheid doet mon geene dienst door in haren naam de
exploitatie van het kind in bescherming te nemen.
§ 5. Van zijn standpunt erkent de ondergeteekende
gaarne, dat algemeene invoering van leerpligt een nog
krachtiger werkend middel is dan de in het ontwerp voorgedragene.
Maar is deze op het oogenblik mogelijk onuitvoerbaar?
Wil men het beproeven, de ondergeteekende zal de poging
niet tegenwerken. Maar het onbereikbare betere zij in geen
geval de vijand van het goede I
In gemeenten , waar èn het openbaar èn het bijzonder
onderwijs goed is ingerigt, gelijk mede in die waar het
openbaar onderwijs de algemeene goedkeuring wegdraagt,
bestaat reeds nu geenerlei bezwaar. Waarschijnlijk zullen
do voorstanders van hot bijzonder onderwijs in de geraeenten, waar zij dat onderwijs tot do gewenschte hoogte hebbon opgevoerd, niet voel tegen den leerpligt hebben. Immers
zal deze ook hunnen scholen to goedo komen en ook daar
het geregelde schoolgaan, zoo noodig om goede resultaten te
krijgen , zeer bevorderen.
Daarentegen zullen er ook vele gemeenten zijn, waar de
invoering van leerpligt op feilen tegenstand zou stuiten,
omdat hij zich feitelijk zou oplossen in dwang om de kinderen naar eene te regt of ten onrogto gediscrediteerde
gemeenteschool te zenden. Andere zijn e r , waar de scholen
onvoldoende ruimte hebben, om alle kinderen to plaatsen,
on waar dus de invoering van het beginsel van leerpligt
door aanzienlijke uitbreiding van localen en personeel zou
moeten worden voorafgegaan. Deze bezwaren zijn nu wel
niot onoverkomelijk, maar leggen toch, naar des ondergeteekenden meening, genoeg gewigt in do schaal om d e i n voering van leerpligt als algemeenen maatregel nog geruimen
tijd tegen to houden. Men horinnere zich ook hoe fel de
leerpligt bij de behandeling van de onderwijswet is bestreden. Bij de openbare behandeling is hieromtrent zelfs
geen amendement voorgesteld en de schoolgeld pligtigheid
vermogt slechts 12 stemmen te verwerven (amendement
BLAUI'OT TEN CATE op art. 32).

N u zou zeker de stand

vuu zaken anders zijn, omdat eene vijftienjarige ondervinding heeft doen zien hoe juist zij zagen, dio de verwachtingen omtrent de vermindering van schoolverzuim
door do verbetering en vermeerdeling van de gelegenheid
om onderwijs te erlangen , voor luchtkasteelon verklaarden.
Maar op aanneming zou mon nog geenszins moeten rekenen; zulks vooral om de boven uiteengezette praktische
bezwaren.
Waarom echter zullen ook de gemeenten, waar deze
bezwaren niet bestaan en de nuttige maatregol wel ingevoerd kan worden, daarvan verstoken moeten blijven?
Waarom mag geen middenweg tusschen het overal of nergens gekozen worden ? Gezonde redenen worden hiervoor
niet bijgebragt. Ook in het Verslag vindt men slechts eene
uitdrukking, die het voorkomen van eene reden heeft,
n Gaat het wel a a n " , zoo wordt gevraagd, » eeno verpligting als deze vau den plaatselijken wetgever afhankelijk
to maken, ze in de eene gemeente in vollen nadruk te
doen heerschen, terwijl in de onmiddellijk aangrenzende
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volkomen vrijheid bestaat om zijne kinderen al dan niet
to laten onderwijzen?"
Wuarom dit niet zou aangaan , is den ondergeteokende
geenszins duidelijk geworden. Was de vrijheid, om de
kinderen niet te laten onderwijzen, eene vrijheid, die behoorde geëerbiedigd te worden, dan zou zij zonder twijfel
overal ongeschonden mooten blijven. Maar nu die vrijheid
een pligtverzuim veroorlooft, 't welk men gaarne overal
zou willen, maar ten gevolge van bijkomende omstandigheden niet overal kan te keer gaan. zou het ongerijmd
zijn, dat pligtverzuim dan ook maar nergens to bestrijden.
Overigens bestaan er ook zoo vele dergelijko ongelijke toestanden. Tot voor korten tijd kon men bijv. hier de kinderen niet ongevaccineerd naar school zonden, eldors wel.
Op de eene plaats kan men de melk veivalschên, olders
wordt dezo vrijheid om al of niet te vervalschon onthouden. In do eene gemeente kan men naar welgevallen ongezonde woningen bouwen en verhuren, elders mist men
die voor huisjesmelkers zoo precieuse vrijheid, enz., enz.
Over het geheel vindt men in onzen tijd eene zekere
voorliefde voor eenheid van organisatie en voor gelijkmuking van toestanden. De ondergeteekende deelt in die voorliefde niet. Zoodanige gelijkheid willende, krijgt men de
gelijkheid in den meest achterlijken toestand. De vooruitgang der ontwikkelde gemeenten wordt tegengehouden,
omdat de levensvormen, welke zij voor zich zouden wonschen, nog niet in andere deelen des Rijks passen. De
opwekking, welke in gunstig geslaagde proefnemingen gelegen i s , wordt weggenomen. Geone betere voorbereiding
voor algemeen» invoering van den loerpligt is er denkbaar
dan de invoering in eenigo gemeenten. De gunstige resultaten van den maatregel zoudon zoo onmiddellijk onder
ieders bereik komen, dat do overtuiging van do wensche»
lijkheid van meer ulgemeene toepassing ongetwijfeld spoedig
veld zou winnen. Waarom de gelegenheid hiervoor niet
opengesteld ? Ook bij do beperkte mate van vrijheid, welke
de gemeentebesturen hebben, is reeds mei.ige maatregel
langs denzelfden weg ingevoerd. Zoo bijv. de afschaffing
der gemeentelijke accijnsen en do vaccinepligt. Ton aanzien
van dit laatste onderwerp heeft de locale wetgever, in
zijne bevoegdheid beperkt, een zijweg moeten inslaan, en
de wetgever is ter kwader ure ook op dezen weg gekomen;
maar als voorbeeld boa de locale besturen den we;; voor
den algemeenen wetgevor bereiden, mag er allezins op
gewezen worden. Nog een derde voorbeeld. Wanneer ooit
in eenigen vorm de inkomstenbelasting in ons algomeon
belastingstelsel eene plaats zal erlangen, zullen niet de
gemeentelijke directe belastingen haar hebbon mogelijk
gemaakt?

§ 6. De vraag, of al dan niet speciale ambtenaren voor
do handhaving dezer wet noodig zijn , heeft de ondergeteokende opzettelijk ter zijde gelaten. De beoordeeling
daarvan laat hij over aan de Regering, die eventueel voor
de uitvoering zorg zal hebben te dragen Heeft deze voor
dit dool beambten noodig, de Staten-Generaal zullon ongetwijfeld do middelen niet weigeren om de handhaving
van door hen noodig geachte beperkingen te verzekeren.
§ 7. In § 2 van het Verslag wordt twijfel geopperd of
de elders genomen maatregelen wel gunstig hebben gewerkt.
Ten aanzien van de.werking der in Engeland genomen
maatregelen kan misschien de volgende verklaring van
een der Engelscho inspecteurs den twijfel wegnemen. Zij
is te vinden in de reeds aangehaalde Belgische Documents,
pag. 72. nOn peut maintenant affirmer", zoo leest men
daar, » qu'une oxpërience de presquo douze aunées a
résolu un problème très-important. Cette expe'rience a
démontré qu'avec une application judicieuse des moyens
de surveillance, il est possiblo d'arrêter par l'intervention législative les exces et les dangers m o r a u x , qu'un
désir de gain saus bornes a produire surtout a 1'égard
des enfants et des adolescents du sexe fe'minin. Elle a
prouve' qu'on peut atteindre un tel but sans faire aucun
tort au commerce.''
Dat de leerpligt in Pruissen een gunstigen invloed heeft
gehad op de algemeene verspreiding van elementaire kennis,
op het geregelde schoolbezoek en ter beperking van den
kinderarbeid, schijnt geene regtvaardiging door getuigenissen te behoeven Aan welke andere reden wil men
anders den zoo veel gunstiger toestand in vergelijking mot
landen , waar de leerpligt niet bestaat , toeschrijven ?
Art. 1. In het Verslag wordt opgemerkt, d a t , als het
in dienst hebben van kinderen beneden do twaalf jaren verboden is . niet nog afzonderlijk van in dienst nemen behoeft
te worden gesproken.
De ondergeteekende heeft beidp uitdrukkingen noodig
geacht, om onder de verbodsbepaling ook te doen vallen
de handhaving van iemand, dio als opzigter of in eenige
andore betrekking een kind buiten weten van den ondernemer of van het hoofd van het gezin voor diens dienst
huurt. Deze handoling wordt bij art. 4, 2de lid (oud art. 3),
straf baar gesteld.

Art. 2. Het Verslag over de behandeling van dit artikel
vangt aan mot dezo opmerking: n Men kon het niet anders dan eene zonderlinge wijze van wetgeving noemen ,
Kr bestaat eene historische roden voor het wantrouwen dat, als eeno wet aanvangt met een algomeon verbod,
tegen den plaatselijken wetgever. De nieuwero beginselen daarop onmiddellijk do bevoegdheid tot dispensatie volgt,
van It&atsregt hebben het eerst op het terrein van ulgemeene en dat wel door het plaatselijk bestuur."
Men schijnt voorbij te zien , dat in art 1 van hot outwetgeving en bestuur ingang gevonden. Van daar zijn zij
door wetten en beambten ook op het terrein van het worp goen algemeen verbod to vinden i s , ma,ar daarin
plaatselijk bestuur doorgedrongen, en langs dien weg zijn reeds dadelijk ook de beperking is opgenomen. Indien men
patriciaat, adel en kerk ook daar uit hunne voorregten overigens eene wet zonderling noemt, in welke een verbod
verdreven. Menigeen is nu altijd bevreesd, dat het aan hot voorkomt met uitgezonderde gevallen , da:; zal men aan vele
locale bestuur gelaten terrein onder den invloed zal komen wetten die qualificatie moeten toekennon.
van de aristokrutie of van de geestelijkheid. En nog zou
Dat het verleenen van de vergunning volgens art. 2 aan
het bijv. uit dieu hoofde niet raadzaam zijn nan do go- het plaatselijk bestuur, en wel aan burgemeestor en wetmeentebesturen bevoegdheid to verleenen omtrent de wetten, houdois, is opgedragen, schijnt met do boginsolen der
waardoor godsdienstige vrijheiden staatsburgerlijke gelijk- gemeentewet en van het toezigt op do fabrioken volgens
heid zijn gewaarborgd. Maar dorgelijken maatregel geldt het Koninklijk besluit van 31 Januarij 1824 (Staatsblad
het hier niet, en voor de historisch verklaarbare voorliefde n°. 19) , volkomen te sfrooken.
voor idgenieene boven plaatselijke wetgeving is in dezen
Eene ongelijkheid tusschen do gemeenten is zeker bij dit
geene reden
stelsel onvermijdelijk. Maar wil men — om overal gelijkDat aanvankelijk do invoeriug slechts in weinige go- heid to hebbon — alles in de handen van staatsambtenaren
meenton zou volgen , acht de ondergeteekende ook wel centraliseren, dan zullen zich ook even zeker andere bewaarschijnlijk Maar dat goed voorgaan spoedig goed zou zwaren doen gevoelen. Veelal ook ligt de reden der ondoen volgen, is bij hem evonmin twijfelachtig. Of nu juist gelijkheid in verschil van toestanden.
Wil men ééne overal geldendo regeling, dan zou men,
de groote steden zullen voorgaan , en of daar het schoolverzuim van weinig boteekenis i s , meent hij echter te gelijk in het Verslag wordt aangegeven, voor do verschilmoeten be:wijfelen. De plattelandsgemeenten zouden althans lendo soorten van fabrieken afzonderlijko bepalingen mooten
niet uit m i voor benadeeling van den veldarbeid daarvoor maken, waarbij dan ook eene opklimming van het aantal
behoeven terug to deinzen, gelijk in het Verslag wordt arbeidsuren naar mato van den leeftijd te pas komt , en
gezegd. Immers zou, wanneer het voorstel, gelijk het ligt, het meer of minder bezwarende en ongezonde van den
wet werd , die arbeid toch reeds door art. 1 zijn verboden. arboid in het oog moet worden gehouden.
Maar zulk eene wet zou zeker zeer omslagtig en moegelijk
En wordt het nu bijgevoegde art. 3 tot wet verhoven ,
dan zal hij , die jonge kinderen tot veldarbeid wil bezigen , goed te makon zijn. En dat de werking zoo veel bottr zou
wezen dan van do voorgesteldo bepaling, ia nog volstrekt
hun geregeld schoolgaan zelfs moeten bevorderen.

io
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Voorstel van wet van den heer v. Houten, strekkende om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan.
niet zeker. Nu bevat art. 2 een minimum van waarborgen
ten behoeve van de kinderen, waaraan burgemeester en
•wethouders naar gelang dor omstandigheden andere kunnen toevoegen. Velo gevallen, waarin burgemeester en
wethouders op grond dier bepaling gemakkelijk kunnen
voorzien , zijn moeijelijk onder algemeene regelen te brengen.
De bepaling sub 2°., volgens welke aan de in fabrieken
in dienst gestelde kindoren gedurende minstens drie uren
eiken werkdag onderwijs moet worden gegeven, kan moeijelijk in dien zin misverstaan worden, dat het voldoende
zou zijn gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs te
geven. Het artikel is alleen opgenomen om een gemengd
stelsel van fabriekarbeid en onderwijs, — omtrent welks
werking gunstige berigten worden medegedeeld, — reeds
na liet 10dn j;iar te kunnen doen aanvangen. Alleen bij
eigenlijke fabrieken schijnt dit stelsel toe te passen en de
arbeid van kinderen mooijolijk te missen te zijn.
Gelijk elke andere uitdrukking, die men zou willen
bezigen, zal ook het woord fabriek tot eenig verschil van
opvatting aanleiding kunnen geven. Maar dat daaronder
» alle mogelijke werkplaatsen" begrepen zouden kunnen
worden, gelooft de ondergeteekende niet.
Er ÏB blijkens het Verslag twijfel gerezen, of het in
dienst hebben van kinderen door fabrikanten, aan wie
zulks volgens art. 2 vergund i s , doch in strijd met de
voorwaarden der vergunning, naar de voorgestelde bepalingen strafbaar is. De ondergeteekende beantwoordt deze
vraag bevestigend. Die fabrikanten zijn dan in overtreding van den bij art. 1 gestelden regel, zonder te kunnen
beweren in het bij art. 2 uitgezonderde geval te verkeeren.
Art. 3 (nieuw). Zich vereenigende met de bedenking,
dat het aan het doel der wet geenszins schade zou toebrengen , wanneer ook veldarbeid en huisselijke en persoonlijke dienst van kinderen benedon 12 jaren toegelaten
bleven , mits een en ander niet geschiedde ten koste van
het onderwijs, heeft de ondergeteekende in dit nieuwe
artikel voor een en ander eene uitzondering geformuleerd.
Art. 4 (oud art. 3). De ondergeteekende kan , ook na
herhaalde overweging van het op dit artikel aangemerkte,
niet inzien , waarom de woorden de hoofden van gezinnen
en de hoofden of bestuurders van ondernemingen niet goed
gekozen zouden zijn. Het woord onderneming heeft eene
zeer algemeene beteekenis en omvat alle soorten van nering,
handel en bedrijf, geeno uitgezonderd. En let men er wel
o p , dat bepaaldelijk moet worden aangewezen , dat die
hoofden aansprakelijk zijn , ook al heeft de indienstneming
zelve plaats gehad door een lid van het gezin of door een
geëmploijerde ? Door het gebruik van het aanbevolene woord
werkgevers zou onduidelijkheid ontstaan en het verband
met het tweede lid van het artikel verbroken worden.
Bovendien schijnt in het bij wijze van voorbeeld bijgobragte geval, dat een kind in dienst wordt genomen om
boodschappen te doen , goene zwarigheid te ontstaan. De
aard dier boodschappen wiJ3t aan , of de eerste of de tweede
der gekozene uitdrukkingen toepassing zal vinden.
Art 5 (oud art. 4). Het minimum der straf volgens
het eerste lid van het artikel (f 3 geldboete) schijnt den
ondergeteekende laag genoeg, om do rogterlijke bevoegdhüid s om nog daar beneden te g a a n , niet te behoeven.
Aan het behoud der verpligto gevangenisstraf bij herhaling
van overtreding binnen een j a a r na eene vroegere veroordeeling , hecht de ondergeteekende groote waarde, opdat
de wet ook afschrikkende kracht hebbe voor hen, die door
eene kleine geldboete weinig getroffen zouden worden of,
als bestuurders van groote ondernemingen, deze boeten
zonder bezwaar onder hunne onkosten zouden kunnen
brengen.
Ten aanzien van het bezwaar, om do voorgedragene
wet op eens en plotseling in werking te brengen , wordt
verwezen naar de bijgevoegde overgangsbepaling.
Art. 6 (oud art. 5). Over de in dit artikel gehuldigde
beginselen is hierboven in § 6 reeds gesproken.
Op hot artikel wordt eene aanmerking gemaakt, welke
in eene onnaauwkeurige lezing van het artikel haren grond
vindt. i> Hoe zal men zich vergewissen", zoo vraagt men

in het Verslag, » dat het kind voldoend huisonderwys geniet, on dat zijne ontwikkeling met die van de leerlingen
der openbare school gelijken tred h o u d t ? " En allerlei
schrikbeelden van een onderzoek van politie-ambtonaren
en gemeente-veldwachtors naar de vorderingen der kinderen
rijzen daarbij in de ontstelde verbeelding op.
Nu staat echter in hot voorgedragen artikel, dat aan de
op te leggen verpligting voldaan wordt: 2°. wanneer het
kind voldoend huisonderwijs geniet, om zijne ontwikkeling
mot die van do leerlingen der openbare school voor lager
onderwijs gelijken tred te kunnen doen houden. Bij de voorgestelde redactie kan geen onderzoek naar de vorderingen
van het kind te pas komen, maar slechts het al of niet
voldoen der door de ouders of voogden ten behoeve van het
kind genomen maatregelen een punt van beoordeeling z j n .
Kan hiertegen ernstige zwarigheid bestaan ? Men moet
een middel hebben om uit te sluiten, dat door de ouders
of voogden van kinderen , die geene school bezoeken , slechts
geantwoord worde, dat zij deze kinderen huisonderwijs
doen genieten. En aan den anderen kant kan men ook
aan de opleiding van kinderen door privaat onderwijs geen
wettelijk beletsel in den weg stellen. Welke redelijke grond
zou hiervoor zijn aan te voeren ?
Art. 7 (nieuw). Het is niet onbillijk, dat door eene
overgangsbepaling plotselinge stoornis der bestaande levensbetrekkingen worde te keer gegaan. Door de voorgestelde
bepaling wordt zeker alle bezwaar weggenomen en tevens
van den beginne af alle aanleiding tot oogluiking uitgosloten. Alleen het werken van kinderen beneden tien j a r e n ,
in strijd met de bepalingen van het ontwerp, wordt dadelijk
geweerd. Hun aantal is niet groot, en voor hen is het
nog niet te laat om eene behoorlijke opleiding te erlangen.
S. V A N H O U T E N .

[34.

3.]
N O T A V A N W I J Z I G I N G E N in het bovengenoemd
voorstel van wet.

In den aanhef van art. 1 in de plaats van: Behalve in
het bij art. 2 omschreven geval, te lezen: «Behalve in de
bij artt. 2 en 3 omschrevene gevallen."
Achter art. 2 in te lasschen als nieuw artikel:

ii A r t . 3 .

» Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselijke
en persoonlijke diensten en op veldarbeid, verrigt door
kinderen , die geregeld onderwijs ontvangen.
n Omtrent de afgifte van verklaringen , ten bewijze dat
de kinderen geregeld onderwijs genieten, worden door
Ons bepalingen vastgesteld."
Artt. 3—5 worden artt. 4—6.
Aan het ontwerp toe te voegen:

» Overgangsbepaling.

n Art. 7.
» Deze wet treedt in werking den lsten Mei 1874.
» Het verbod van art. 1 dezor wet is echter gedurendo
het eerste jaar na haar in werking treden slechts van toepassing op kinderen beneden tien jaren, en gedurende het
daaropvolgende j a a r slechts op kinderen benoden elf jaren."

