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Mededeeling van ingekomen stukken. 

43ste VERGADERING. 

VERGADERING VAN DINSDAG 19 MAART 1889. 

(QBOPEND TE 11 UREN.) 

Ingekomen : 1°. berichten van leden verhinderd de 
vergadering Lij te wonen; 2°. een Koninklijk be
sluit. — Beeediging van den heer Mutsaers. — 
3°. Regeeringsbescheiden; 4°. adressen; 5°. boek
werken. — Verslagen uitgebracht over wetsont
werpen. — Vergadering met gesloten deuren. — 
Interpellatie van den heer Sjyffardt aan den Minister 
van Ooriog tot het verkrijgen van eene versterking 
onzer levende strijdkrachten. — Behandeling en 
aanneming vnn het wetsontwerp tot regeling der 
reis- en verblijfkosten van de leden der Eerste 
Kamer en der reiskosten van de leden der Tweede 
Kamer. — Behandeling van het wetsontwerp hou
dende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen 
en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en 
van vrouwen; aanvang der algemeene beraadsla
ging. — Mededeeling van de benoeming van den 
Voorzitter der Commissie van voorbereiding van het 
wetsontwerp tot vaststelling van het slot der Indische 
rekeningen over 1870, 1879 en 1880. — Verslag 
uitgebracht over adressen. 

Voorzitter: in den aanvang de heer 
Beelaerts van Blokland , later de heer Reuther. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 89 leden, te weten 
de heeren: 

Schaepman, Van Wassenaer, Van Alphen, Seret, 
Gleicliman, Van Bylandt, Fabius, Zaaijer, Veegens, Land, 
Okmn, Mees, Engelberts, Van der Schrieck, Van Kempen, 
Brantsen van de Zijp, Reuther, De Ram, Seyffardt, Heldt, 
Oppedijk, üe Savoriiin Lohman, Heemskerk, A. Van Dedem, 
Huber, De Vries, Goekoop, Bahlmann, Dijckmeester, 
Van Vlijmen, \V. Crcmers, Gildemeester, V eraiers van 
der Loell", Iliutzen, Van Löben Sels, Viruly Verbrugge, 
Brantsen, Kooseboom, Van Kerkwijk, De Meijier, Miehiels 
van Verduynen, Kerdijk, Visser van Hazerswoude, Rut-
gers van Kozenburg, Schimmelpenniuck van Nijenhuis, 
Schimmelpenninck van der Oye, Hartogh, Roijiiards van 
den Ham, Tak van Poortvliet, Domela Nieuwonhuis, Boreel 
van Hugelanden, Mackay, Geertsema, Cremer, Goeman 
Borgesius, E. Cremers, Lieftiuck, Van der Kaay, Bool, 
Donuer, Kolkman, Van Velzen, Brouwers, Vermeulen, 
Levyssohn Norinan, Walter, Lucasse, Van Berekel, Mut
saers, Suiidt, G. Van Dedem, Harte, Travaglino, Half-
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mans, De Geer vanJutphaas, Van Delden, Van der 
Borch van Verwolde,Vos de Wael, Lambrechts, Schepel, 
Smeenge, Röell, Ruland , De Ruiter Zylker.Glinderman , 
\V. Van Dedem , Van Asch van WijckenSchreinemacher, 

en al de heeren Ministers. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden gekzcu en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede : 

A. dat zijn ingekomen : 

1°. berichten van de heeren Van der Feltz, Farncombe 
Sawlers en Bevers, dat zij verhinderd zijn deze vergadering 
bij te wonen , de eerste wegens het vergaderen van de 
Provinciale Staten van Drenthe, de laatste ten gevolge 
van het overlijden zijner moeder, ook de eerstvolgende 
dagen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

2°. een Koninklijk besluit van den 9Jen dezer n°. 2 , 
betreffende de beëeüging van het nieuw gekozen lid in 
het hoofiikies.iistrict Eindhoven, den heer Mutsaers. 

Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Het nieuw gekozen lid, tot wiens 
toelating in de vergadering van 8 Maart is besloten , be
vindt zich in het gebouw der Kamer. Ik verzoek den 
heer grillier den heer Mutsaers binnen te willen leiden. 

De heer W. P . .%.. Mutsaers, door den griffier bin
nengeleid , legt de Lij de Grondwet voorgeschreven eedon 
n handen des Voorzitters af. 

De Voorzitter: Ik wensch den heer Mutsaers geluk 
met zijne benoeming, en verzoek hem te willen plaats 
nemen. 

De heer Mutsaers zal behooren tot de tweede afdeeling. 

3°. de volgende Regeeringsbescheiden : 
eene missive van den Minister van Financiën, ten ge

leide van net verslag van het Kroondomein over 1888; 
eene missive van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid, ten geleide eener nota van inlichtingen 
omtrent het adres van het comité ter bevordering van den 
aanleg van een stoomtramweg van Schoondijke over IJzen-
dijke naar de Belgische grens in de richting naar Eecloo, 
houdende verzoek om een Rijkssubsidie voor den aanleg 
van dien tramweg. 

Deze missives zullen worden gedrukt en aan de leden 
rondgedeeld. 

4°. de volgende adressen : 
zestien betrekkelijk het wetsontwerp houdende bepa

lingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken 
arbeid van jeugdige personen en van vrouwen , van: 

de kamers van koophandel en fabrieken te Oldenzaal, 
Utrecht, Tilburg, Deventer; 

het hoofdbestuur der Nederiandsche Maatschappij van 
tuinbouw en plantkunde; 

de Veenendaalsche stoom-spinnerij en weverij; 
R. A. De Monchy en andere fabrikanten te Hengelo; 
het bestuur van het Bond van Nederiandsche pan- en 

tegelfabrikauten ; 
J. Willink en Paschen , fahrikanten te Winterswijk; 
het centraal Lestuur van het Algemeen Nederlandsen 

Werkliedenverbond; 
de afdeeling Amsterdam van het Algemeen Nederlandsch 

Werkliedenverbond; 
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de afdeeling Rotterdam van het Algemeen Nederlandsch 
Werkliedenverbond; 

J. Volkers en andere bestuurders der kloermakers-
vereeniging: »Voor allen door allen", te Amsterdam; 

de typographische vereeniging »Onderling Hulpbetoon " 
te Tiel; 

de timmergezellen-vereeniging » Concordia inter nos " te 
Amsterdam; 

twee adressen, betrekkelijk het wetsontwerp, houdende 
bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boter-
handel, van: 

de kamers van koophandel en fabrieken te Assen en te 
Meppel; 

vier adressen betrekkelijk de wetsontwerpen tot regeling 
van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren en van 
hunne weduwen eu weezen , van : 

de afdeelingen Hoogwoud en Noordenveld van het Neder-
landsche Onderwijzers-genootschap; 

A. Ten Burg en andere onderwijzers te Zuidlaren, 
Anloo en Gieten; 

C. J. Th. Van der Hoeft, landmeter van het kadaster 
te Gorinchem. 

Deze adressen zijn of zullen worden gesteld in handen 
van de Commissiên van Rapporteurs over de betrokken 
wetsontwerpen. 

een van de kamer van koophandel en fabrieken te Meppel, 
houdende bezwaar tegen de heffing van bruggeld door de 
gemeente Hasselt voor het openen der brug over het 
Zwartewater aldaar; 

een van J. H. Matthijssen te Haarlem, verzoekende mede-
deeling van de beslissing op zijn adres van 1 Mei 1888, 
houdende verzoek om vergoediug van schade , ten gevolge 
van zijne pensionneering; 

een van de Delftsche Werkmansvereeniging, houdende 
adhaesie aan het adres van de vereeniging: »Helpt Uzelven ", 
te Deventer; 

een van de vereeniging: » Algemeen Belang", te Ap-
pingedam, houdende verzoek tot hervorming van het 
belastingstelsel. 

Deze adressen zullen verzonden worden naar de 
Commissie voor de verzoekschriften. 

een van de Pomologische vereeniging te Boskoop, betrek
kelijk het wetsontwerp wegens den arbeid van jeugdige 
personen en van vrouwen. 

Dit adres wordt ter zijde gelegd, a!s niet voldoende 
geteekend. 

5*. de volgende boekwerken, als: 
van den Minister van Buitenlandsche Zaken, deBritsche 

handels- en scheepvaartopgaven over de maand Februari 11.; 
van den Minister van Koloniën , de Regeeringsalmanak 

en de naamlijst der Europeesche inwoners van Nederlandseh-
Indiö over 1889; 

namens den schrijver, de hoogleeraar C. B. Spruyt, 2 
exemplaien van diens geschriften: 

Anti-Papistische felheid, 1ste, 2de, 3de en 4de druk; 
Rome en Dordt in 't geweer. 

Deze werken zullen geplaatst worden in de boekerij 
der Kamer. 

B. dat de verslagen der Commissiên van Rapporteurs 
zijn gedrukt en rondgedeeld over de wetsontwerpen: 

naturalisatie van J. B. Muller en zeven anderen; 
bekrachtiging eener overeenkomst met de gemeente 

's Hertogenbosch; 

bekrachtiging eener provinciale heffing in Zeeland; 
toestaan van kredieten ten laste der begrooting van 

Nederlandsch-Indiö voor 1889. 
De dag der behandeling van deze wetsontwerpen 

zal later worden bepaald. 

De Voorzitter: Thans worden de deuren gesloten. 

De openbare vergadering wordt hervat. 

Aan de orde is: 

A. DE INTERPELLATIE VAN DEN HEER SEYFPARDT AAN 
DEN MINISTER VAN OORLOG OVER MAATREGELEN TOT HET 
VERKRIJGEN VAN EKNE DUURZAME DOCH MIDDELERWIJL OOK 
VAN EENE TIJDELIJKE VERSTERKING VAN ONZE LEVENDE 
STRIJDKRACHTEN. 

De heer Seyffardt: Mijnheer de Voorzitter! Voor allen 
welke het een groot, voorrecht achten Nederlanders te zijn 
en voor wie de onafhankelijkheid van het vaderland de 
grootste waarde heeft, moet zonder twijfel de landsver
dediging het eerste en voornaamste laudsbelang zijn en 
blijven; dit kan toch wel niet anders, en ik zal dit toch 
zeker hier niet nader behoeven te betoogen. 

Geen eenigszins der zake kundige zal het echter kunnen 
ontkennen dat de samenstellingen inrichting onzer levende 
strijdkrachten op dit oogenblik veel te wenschen overlaten 
en dat het meer dan tijd wordt daarin verbetering te bren
gen. Ook de Regeering deelt die meening; zij verklaarde 
toch in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag omtrent de in het vorige zittingjaar behandelde 
wet tot verlenging van den diensttijd van de oudste lich
ting der militie: 

» dat zij zich ten volle bewust is van den ernstigen plicht 
dien zij bij het aanvaarden van het bewind had op zich 
genomen, van alles te doen wat in haar vermogen is om 
het vraagstuk der legervorming en van de inrichting der 
levende strijdkrachten, zoo spoedig mogelijk tot eene be
vredigende oplossing te brengen." 

En bij de openbare beraadslaging over dat wetsontwerp 
in deze Kamer, zeide de Minister van Binnenlandsche 
Zaken o. a.: 

» dat de Regeering de militaire quaestio genoemd heeft 
onder de gewichtigste onderwerpen die in de eerste plaats 
de aandacht der Regeering verdienen en ter hand zullen 
worden genomen." 

Zooals bekend is, werd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 
1888 n°. 26 eene Staatscommissie benoemd » tot het in
stellen van een onderzoek en het uitbrengen van een advies 
met betrekking tot de wenschelijke grondslagen voor de 
wettelijke regeling, welke ingevolge de tweede alinea van 
art. 181 der Grondwet, getroffen zal moeten worden." 

De Minister vmi Oorlog gaf op 13 Juli van het vorige 
jaar in deze Kamer bij de openbare beraadslaging van het 
daar straks genoemde wetsontwerp de verzekering: > dat 
hij na eenmaal het advies der iStaatscommissie te hebben 
ontvangen , voor zoover het van hem afhing, al het mo
gelijke zoude doen om de noo'Hge ontwerpen van wet zoo 
spoedig mogelijk gereed te maken." 

In de vergadering der Eerste Kamer van 26 Januari jl. 
verklaarde de Minister van Oorlog dat het verslag der 
Staatscommissie binnen enkele dagen den Koning zoude 
worden aangeboden, en voegde aan die verklariug toe: 
» Na de indiening van dat verslag zal de zaak door de 
Regeering met den meesten ernst worden behandeld, en 
zij zal zich door niets laten afbrengen van het standpunt 
dat ten deze moet worden ingenomen." 

Sints die verklaring zijn nu ruim zeven weken verloopen, 
en over een maand zal het een jaar geleden zijn dat dit 
Kabinet de teugels van het bewind in handen nam. 

Al stemt men dan ook in met den lof door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken in de vergadering der Eerste 
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Kamer van 25 Januari jl. aan de Staatscommissie toege
zwaaid wegens den spoed waarmede zij heeft gearbeid, toch 
komt het rechtmatig verlangen op om met de vruchten 
van dien arbeid bekend te worden, (let is hoogst wensche-
liik en in het wolbegrepen belang zoowel vun de Regeering 
als van de Natie en van hare Vertegenwoordiging, dat 
dit verslag der commissie zoo spoedig mogelijk openbaar 
worde gemaakt, opdat de stemmen vóór en tegen zich 
kunnen doen hooren en de Regeering bij het ontwerpen 
der wet aan die stemmen zooveel haar noodig en wen-
schelijk vo>rkomt, aandacht kan schenken. 

Niet alleen het verlangen naar het openbaar worden van 
het verslag der Staatscommissie is een rechtmatig verlan
gen , doch de natie heeft ook recht te weten of het tijdstip 
nu weldra zal aanbreken dat de wet, gevorderd bij het 
2de lid van art. 181 der Grondwet, de wet regelende den 
verplichten krijgsdienst, bij de Tweede Kamer zal worden 
ingediend. Het is een recht der natie om spoedig uitvoering 
te zien geven aan hetgeen gevorderd wordt door een hoofd
stuk der Grondwet, aan welks herziening zooveel waarde 
werd gehecht dat er eene zeer merkbare beweging in den 
lande ontstond toen de herziening van hoofdstuk VIII in 
tweede lezing een oogenblik gevaar liep. Een ieder die 
beseft hoeveel onze levende strijdkrachten, met het oog op 
de daaraan opgedragen taak, nog te wenschen overlaten, 
hoopt en verwacht als 't ware ieder oogenblik de indiening 
te vernemen van de wet op den verplichten krijgsdienst, 
die daarin eene verandering ten goede moet brengen, en 
wenscht in elk geval ten minste bij benadering het tijdstip 
te kennen, waarop die hoop en verwachting zullen worden 
vervuld. 

Het geldt hier toch een hoog, een heilig landsbelang, 
de verzekering, voor zoover wij zulks vermogen, van ons 
onafhankelijk voortbestaan. 

Doch al lag hier de ontwerpwet nu reeds voor ons, en 
al liep de behandeling dier wet, zoo gewichtig in hare 
gevolgen voor gansch het volk, hier en aan de overzijde 
van het Binnenhof in weinige maanden af, dan nog zouden 
er meerdere jaren na den dag harer afkondiging henen
gaan eer die wet hare volle werking op de vorming onzer 
levende strijdkrachten zal hebben doen gevoelen. 

Moet er in dien tusschentijd, moet in de tijden waarin 
wij leven, — helaas de tijden van den Europeeschen gewapen-
den vrede, — niets worden gedaan ? Moet niet door tijdelijke 
maatregelen onze militie worden versterkt? Want onze 
schutterij te willen hervormen als tijdelijke maatregel, 
ware dan onbegonnen en hoogst onvruchtbaar werk. Mij 
dunkt dat die versterking onzer militie eene gebiedende 
noodzakelijkheid is, en dat ik in dat gevoelen niet alleen 
sta, ook niet hier in de Kamer, blijkt duidelijk daaruit, 
dat nu ruim een jaar geleden mijn geachte vriend 
Rooseboom in een door hem gehouden interpellatie 
aan de toenmalige Regeering het zeer ernstige verzoek 
deed om een ontwerp van wet in te dienen om het ontslag 
uit den dienst van twee lichtingen miliciens, die daartoe 
anders den lsten Mei daaraanvolgende in de termen vielen, 
uit te stellen. 

De Regeering beloofde slechts voor de helft aan dat 
verzoek te voldoen , en de geachte afgevaardigde uit Arnhem 
gaf toen zeer bepaald te kernen dat wanneer de toenmalige 
Kamer niet eene Kamer was die op bet punt stond van 
af te treden, het misschien op zijnen weg zoude liggen 
eene motie voor te stellen om de Kamer in de gelegenheid 
te brengen van hare zienswijze te doen blijken. 

Op grond van «buitengewone omstandigheden" is op 
dit oogenblik het ontslag van de oudste lichting der militie 
één jaar uitgesteld; doch wat de landmacht aangaat, zoo 
blijft van die zesde lichting na aanvulling van hetgeen 
aan de oorlogssterkte der korpsen en diensten ontbreekt, 
slechts een klein getal over om, bij de depots ingedeeld, c. q. 
tot eerste aanvulling van verliezen te strekken. Stelt de 
Regeering zich wellicht ook dit jaar met een dergelijken 
maatregel tevreden ? Ik kan, ik mag het niet gelooveu 
van een ernstig en bekwaam man, waarvoor ik alle redenen 
heb dezen Minister van Oorlog te houden. Acht de Re

geering hare verantwoordelijkheid te dezen opzichte 
gedekt als ook dit jaar er eene zesde lichting zal zijn? 
Zal zij andere maatregelen treffen ? Zal zij voorstellen met 
1 Mei a. s. het ontslag der beide alsdan boven de normale 
formatie beschikbare lichtingen een jaar uit te stellen? 
Ligt het in haar plan misschien om een voorstel te doen 
tot tijdelijke wijziging der militiewet, ter uitbreiding van 
het aantal dienstjaren of tor verhooging van het jaar lijk se he 
militie-contingent? Of kent zij andere tijdelijk te bezigen 
middelen ter versterking onzer levende strijdkrachten ? Uit 
geen enkele regeeringsdaad blijkt nog welken weg men 
wil bewandelen en met 1 Mei a. s., dat is over zes weken, 
eindigt de diensttijd van twee lichtingen der militie, 
zoodat er dan in het begin van Mei slechts vier geoefende 
en één gansch en al ongeoefende lichting zullen zijn. 

Met het oog op het zeer groote belaug dat het geheele 
Nederlandsche volk heeft bij eene spoedige duurzame regeling 
en, in afwachting uaarvau, van eene tijdelijke versterking 
onzer levende strijdkrachten, heb ik gemeend verlof aan 
de Kamer te moeten vragen, aan de Re geering te verzoeken 
eenig licht over dit groote volksbelang te laten opgaan. 

Onder dankbetuiging aan de Kamer voor het verleende 
verlof, heb ik de eer tot de Regeering de volgende vragen 
te richten, van welker inhoud ik niet heb verzuimd haar 
vooraf in kennis te stellen: 

1°. Zal het Rapport der Staatscommissie, ingesteld bij 
Koninklijk Besluit van 10 Juni 1888 n°. 26 »tot het 
«instellen van een onderzoek en het uitbrengen van een 
»advies met betrekking tot de wenschelijke grondslagen 
»voor de wettelijke regeling, welke ingevolge de tweede 
«alinea van art. 181 der Grondwet getroffen zal moeten 
«worden", spoedig openbaar worden gemaakt? 

2°. Kan de Kamer nog in dit zittingjaar de indiening 
verwachten van de in het tweede lid van art. 181 der 
Grondwet bedoelde wet op den verplichten krijgsdienst ? 

3°. Welke maatregelen denkt de Regeering te nemen 
om, in afwachting dat de bovenbedoelde wet op den ver
plichten krijgsdienst ingediend, aangenomen en voldoenden 
tijd in werking is, onze levende strijdkrachten te ver
sterken ? 

Het zoude mij aangenaam zijn indien de Regeering mocht 
goedvinden op die vragen een antwoord te geven. 

De Voorz i t t e r : Is de Regeering bereid thans te ant
woorden ? 

De heer Berganslus , Minister van Oorlog: Ja, Mijnheer 
de Voorzitter! 

De Voorzitter: Dan is het woord aan den heer 
Minister van Oorlog. 

De heer Berganslus , Minister van Oorlog: Mijnheer 
de Voorzitter! Reeds in kennis gesteld door den geachten 
interpellant met de door hem gestelde vragen, bestaat er 
bij mij niet het minste bezwaar hem dadelijk te beantwoorden. 

De eerste vraag betreft het rapport der Staatscommissie. 
Dit is , na door al de leden te zijn onderteekend, terstond 
aan den Koning ingediend. Het is eenige dagen later door 
de Ministers van Binnenlandsche Zaken , Marine en Oorlog 
ontvangen om bericht, die aan die opdracht hebbeu voldaan. 
Eene beslissing op het betreffende rapport is nog niet ter 
kennis van de Regeering gebracht. 

Intusschen bestaat er geen bezwaar om mede te deelen , 
dat bij dat rapport onder anderen in overweging is gegeven, 
om het verslag met de bijlagen en de afzonderlijke ad
viezen door den druk ter openbare kennis te brengen. 

In de tweede plaats is gevraagd, wanneer het wetsontwerp 
voor de definitieve regeling van den dienstplicht de Kamer 
zal kunnen bereiken ; meer bepaaldelijk of het nog in dit 
zittiugjaar zal kunnen inkomen. De geachte interpellant 
houde het mij ten goede, dat ik daarop geen beslist ant
woord kan geven. 

Gedurende den korten tijd, dien ik de eer heb aan het 
hoofd van het Departement van Oorlog te staan, heb ik reeds 
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genoeg1 ondervinding opgedaan om te weten, dat men bij het 
maken van wetsontwerpen meer teleurstellingen tegenspoed 
kan ondervinden dan aanvankelijk verwacht zoude worden. 
Buitendien moet voor dit wetsontwerp overleg worden ge
houden met drie Departementen , en moeten niet alleen de 
grondslagen worden vastgesteld, maar moet ook degelijk 
rekening gehouden worden met de latere uitvoering van 
de wettelijke voorschriften, die daarin zullen worden op
genomen. Voor een en ander is vrij veel tijd noodig. 

Intusscheu, na hetgeen door de Staatscommissie is ver
richt , meen ik niet onbescheiden te zijn , wanneer ik doe 
opmerken, dat ik mijnerzijds meen het bewijs te hebben 
geleverd, dat het niet mijne bedoeling is, de z-iak zoo
veel mogelijk te verschuiven. Indien de Staatscommissie 
met bekwamen spoed heeft gewerkt, meen ik mijnerzijds 
daartoe iets te nebben bijgedragen, en voor zoover het 
van mij afhangt, zal ik trachten ook de samenstelling 
der wet met bekwamen spoed te behandelen. 

Ik betwijfel echter zeer of het wetsontwerp in dit zit
tingjaar zal inkomen. Dat zal wel eerst in het volgende 
zittmgjaar zijn. 

De 3de vraag. De Regeering wenscht zich te blijven 
plaatsen op de grondslagen van de militie-wet. Het ligt 
in hare bedoeling het daarheen te leiden, dat de lichting 
1883/1884 wordt ontslagen en daarentegen de diensttijd der 
lichting 18S4/1883 met een jaar wordt verlengd. 

De voorstellen daartoe hebben reeds sedert eenigen tijd 
mijn Departement verlaten, en ik vertrouw dat de Kamer 
over het wetsontwerp voor de verlenging van den dienst
tijd der lichting 1834'1K8Ó zal kunnen beslissen vóór dat 
het noodig zal wezen om art. 147 van de militiewet van 
toepassing te verklaren. 

Met zes lichtingen verkrijgt men in de eerste plaats, 
dat te allen tijde over vijf geoefende lichtingen beschikt 
kan worden. Zoodra verder de jongste lichting geoefend 
zal zijn en men dus zes geoefende lichtingen ter beschik
king heeft, zal niet alleen het geheele leger steeds op or
ganieke sterkte gebracht kunnen worden, maar buitendien 
blijven dan ruim 4000 geoefende manschappen ter aan
vulling over in de depots. Voor die zes lichtingen is thans 
alles geregeld; zij zijn naar behooren ingedeeld; kleediug, 
uitrusting en wapenen zijn ter plaatse waar zij moeten 
opkomen, behalve de geweren van een gedeelte der voor 
de depots bestemde manschappen , die elders moesten op
gelegd worden. De onzekerheid, die ten deze ten vorigen 
jare nog bestond en waarop onder anderen door den ge-
achten iuterpellant werd gewezen, bij gelegenheid van de 
behandeling der wet ter verlenging van den diensttijd van 
de lichting i883/4 bestaat dus niet meer. Op welk oogeublik 
ook de mobilisatie zal moeten plaats hebben, zal men die 
ordelijk en zonder verwarring kunnen tot stand brengen. 

Verder dan het verleugen van den diensttijd van één 
lichting meent de Regeering niet te mogen gaan, omdat 
de omstandigheden niet aanwezig zijn om krachtens art. 6 
der militiewet nog eene tweede lichting onder de wapenen 
te houden , daargelaten nog dat het — wegens gebrek aan 
kader — niet zoo heel gemakkelijk zou wezen daarvan een 
zoodanig gebruik te maken , dat het voordeel zou opwegen 
tegen den meerderen druk, die daardoor zou worden opgelegd. 

De Regeering meent zich verder daartoe te moeten be
palen , dat in het wetsontwerp voor de definitieve regeling 
dat zij aan de Kamer hoopt aan te bieden, zoodanige over
gangsbepalingen zullen worden opgenomen, dat er voor 
het in werking treden van dat wetsontwerp niet meer tijd 
verloope dan dringend noodzakelijk is. 

Welke overgangsbepalingen men echter make, het moet 
niet enkel te doen wezen om zeer spoedig meer soldaten 
te hebben, men zal ook moeten zorgen dat men ze be
hoorlijk kan gebruiken. Daarvoor zal dus ook de vorming 
van kader noodig wezen , zoodat men voor eene blijvende en 
afdoende verbetering van de levende strijdkrachten altijd 
eenig geduld zal moeten oefenen alvorens de resultaten van 
de nieuwe wet te verkrijgen. 

De heer Seyffardt: Ik dank de Regeering zeer voor 

I de geruststellende verklaring op mijne eerste vraag. Het 
I antwoord op mijne tweede vraag had ik ten deele verwacht. 
j Ik begrijp zeer goed dat het een moeilijk werk is om een 

dirg. lijke wet gereed te maken. Ik had echter gehoopt dat ik 
ten antwoord zoude hebben gekregen dat zoo die wet al 
niet in dit zittingjaar zou worden ingediend, zulks toch in 
't begin van 't volgende zittingjaar, bijv. ongeveer tegelijk 
met de begrootingen, zoude pi <ats hebben. 

Wat echter het antwoord op mijne derde vraag betreft, 
zoo doet het mij leed geen bevredigender antwoord te 
hebben ontvangen; wanneer toch gevaar mocht dreigen, 
zouden wij dan niet eene spoedig in te dienen wet verant
woord zijn? 

Zou het niet verstandig zijn om de lichtingen welke 
nu nog niet ontslagen zijn dat ontslag niet te verleenen? 
Als raeii ze slechts in vredestijd niet oproept, dan is dit een 
geringe druk voor de natie en in tijden van oorlog en 
oorlogsgevaar eene zeer welkome versterking. 

Ik ben dankbaar, manr niet voldaan , en behoud mij 
voor om te gelegener tijd te doen wat ik alsdan zal 
meenen dat mijn plicht is te doen. 

De interpellatie wordt gesloten. 

De Voorzitter : Ik heb de eer, namens de Kamer, der 
Regeering dank te zeggen voor de door haar verstrekte 
inlichtingen. 

B. de behandeling van de wetsontwerpen: 
1. REGELING DER REIS- EN VERBLIJFKOSTEN VAN DE 

I.EDEX DER EERSTE KAMER , EN DE REISKOSTEN VAN DE 
LEDEN DER TWEEDE KAMER VAN DE STATEN-GENERAAL. (57) 

Over dit wetsontwerp wordt geene algemeene beraad
slaging gevoerd. 

De ARTT. 1 en 2 worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over ART. 3 , luidende: 
>Deze wet treedt in werking op den loden September 1889." 

De heer Van Kerkwijk: Ik heb eene vraag aan den 
Minister te doen. 

Art. 3 zegt: »Deze wet treedt in werking op den 16den 
September 1889." Wanneer wij andere wetten raadplegen, 
bij voorbeeld de wet op het lager onderwijs, dan staat 
daarin dat de oude wet met den datum der invoering van 
de nieuwe wet vervalt. 

De Regeering had dan ook in het eerste wetsontwerp in 
art. 3 gezet: » Deze wet treedt in werking op den lsten 
Januari 1889. Met dien datum vervallen de bepalingen 
der wet van 26 Mei 1849 (Staatsblad n°. 17) enz." Ik wenschte 
aan de Regeering te vragen of het niet wenschelijk zou 
zijn om die woorden van het oude art. 3 : »Met dien 
datum vervallen de bepalingen der wet van 26 Mei 1849 
(Staatsblad n°. 17)", weder in de nieuwe wet op te nemen. 

De heer Godin de Beaufort, Minister tan Financiën: 
Ik geloof niet dat het noodig is om de door den heer Van 
Kerkwijk verlangde woorden in art. 3 der wet op te nemen. 
Dat zij in het oorspronkelijk ontwerp voorkwamen , daar
voor was eene goede reden, namelijk deze, dat wanneer 
de wet op I Jauuari in werking getreden was, eene over
gangsbepaling noodig zoude zijn geweest, omdat die datum 
midden in een zittingjaar viel. Maakte men toch geen 
overgangsbepaling , dan zouden de leden der Tweede Kamer 
over het zittingjaar 1888)89 het volle bedrag hebben 
kunnen declareeren voor de heen- en terugreis, dat art. 2 
der nieuwe wet hun toekent, terwijl zij voor de heenreis 
reeds vergoeding ontvangen hadden volgeus de oude wet. 
Het was dus noodig van de wet van 1849 melding te maken. 
Thans echter, nu de wet met een nieuw zittingjaar in 
werking treedt, is dit niet noodig. 
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Het spreekt vanzelf dat de bepalingen der wet van 
1849 door de daarvnn afwijkende der nieuwe wet vervangen 
worden , gelijk dan ook in de considerans vermeld wordt 
dat deze wet strekt tot herziening van die van 1849. 

Ik erken echter dat de door den geachten afgevaar
digde gewenschte toevoeging toch ook in geen enkel opzicht 
schaden zou. 

De heer Van Kerkwijk: In de eerste plaats doe ik 
opmerken dat het betoog vun den Minister van Financiën 
daarop neerkomt, dat art. 3 vnn het oude wetsontwerp 
eene overgangsbepaling moest bevatten. 

Daarover heb ik niet gesproken ; die redeneering van 
de ï Minister laat ik dus liggen. 

Mijne redeneering was deze: in htt vorige wetsontwerp 
stcnd aan het slot, dat bij het in werking treden van de 
nu uwe wet »met dien datum verva'len de bepalingen der 
wtt van 26 Mei 1849 (Staatsblad u°. 17)", en die woorden 
zij ï hier niet opgenomen. 

Nu staat er wel in de considerans, zooals de Minister 
deed uitkomen , dat dit wetsontwerp strekt tot herziening 
va -i de wet van 26 Mei 1849 (Staatsblad n°. 17), maar 
dai moet de klap op de zweep komen. Strekt een wets-
oncwerp tot herziening van eene wet, dan moet in de slot
bepaling voorkomen , dat de oude wet wordt ingetrokken. 

Wij hebben meer wetten waarin dit wordt uitgesproken. 
Tot mijn leedwezen heeft de Minister mij niet overtuigd 

dat uit deze redactie niet nu of dan moeilijkheden kunnen 
ontstaan. Naast de bepalingen van het tegenwoordig ont
werp zullen de bepalingen van de wet van 1849 gedeeltelijk 
blijven bestaan. 

Ten einde eventueele moeilijkheden te voorkomen, stel 
ik voor aan het slot van art. 3 toe te voegen: »Met dien 
datum vervalt de wet van 26 Mei 1849 (Staatsblad n°. 17)". 

Ue wijziging door den heer Van Kerkwijk voorgesteld » 
wordt ondersteund door de heeren Smidt, Lieftinck, 
Geertsema, Bool en Gleichman en komt mitsdien in be
raadslaging. 

De heer Godin de Beaufort, Ministervan Financiën : 
Mijnheer de Voorzitter! Zooals ik reeds de eer had te 
zeggen, acht ik de voorgestelde toevoeging, hoewel niet 
noodig, toch ook niet schadelijk , en daarom ben ik bereid 
haar over te nemen. 

De Voorz i t t e r : Daar de Regeering verklaart de wij
ziging van den heer Van Kerkwijk over te nemen, maakt 
zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Het gewijzigd art. 3 wordt zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd. 

De BEWEEGRBDEN wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

II. BEPALINGEN TOT HET TEGENGAAN VAN OVERMATIGEN 
EN GEVAAULIJKEN ARBEID VAN JEUGDIGE PERSONEN EN VAN 
VROUWEN. ( 6 3 ) 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Domela X l c u u c n k u l s : Mijne Heeren! Ein
delijk, 15 jaren na het eenige, ongelukkige wetje in Ne
derland op dit gebied van wetgeving, staan wij thans 
voor de beraadslaging van eene tweede proeve van derge
lijke wetgeving 

Niemand kan beweren dat hier met overhaasting gehan
deld is geworden. Wij komen ook hier wederom geheel 
achteraau en geuieten de treurige eer, met het naburige 

België, om te dezen opzichte op dezelfde lijn te staan als 
de Turken en zulke volken. 

Reeds in 1875, een jaar dus na het tot stand komen 
van de wet van Van Houten , verklaarde de Regeering dat 
zij een stap verder wilde gaan en dat daartoe reeds voor
bereidende werkzaamheden warden verricht. 

Wij leefden toen onder de gezegende heerschappij van de 
liberalen; hun glansperiode onder het Ministerie Kappeyne 
moest nog aanbreken, dus wat een heerlijk vooruitzicht 1 

Intusschen van dien kant is niets gekomen. Zij lieten 
volgens professor Quack, krachtens hun beginsel alles rus
ten , terwijl juist het Staatstoezicht zooveel goeds had kun
nen uitrichten. 

Trots de wreedste en meest hartverscheurende tooneelen 
konden de liberalen volgens Quack niets doen dan zuchten. 

Nu , dat is dan ook gemakkelijk; het kost niets en wekt 
bovendien den indruk op, dat men toch medelijdend van 
hart is. 

Onder het Ministerie, dat de liberalen tegenwoordig niet 
meer onder een van d i hunnen schijnen te rangschikken , 
ofschoon er drie liberale hoogleeraren zitting in hadden, 
ouder het Ministerie-van Lyuden-Modderman namelijk, 
is er een ontwerp tot uitbreiding {van de wet-Van 
Houten ingediend, maar dat ontwerp is zoo ongunstig 
ontvangen , dat het ingetrokken werd: wel een bewijs 
van de liefde der liberalen voor arbeidswetgeving, waar
van zij altijd en bij alle gelegenheden, vooral in den 
laatsten tijd, zoo hoogelijk opgeven ! 

Zelfs de Minister Du Tour van Bellinchave deed meer, 
want ook hij diende een ontwerp in , en het nu aanhangige 
wetsvoorstel is wederom niet afkomstig — en het, is goed 
daarop opmerkzaam te maken — van een liberaal Ministerie. 

Hebben wij daarom niet recht om de meening uit te 
spreken , dat de liefde der liberalen voor de arbeidswet
geving te allen tijde schijnt gestaan te hebben op het 
vriespunt ? 

Toonde de rechterzijde dan meer liefde ? Och neen! Zij 
heeft trouw medegedaan van deze zaak op de lange baan 
te schuiven. En wanneer zij er uu mede aankomt, is het 
minder uit liefde voor de belangen der arbeiders, dat is 
mijns inziens slechts de vergulde lijst, waarin het schilderij 
wordt gestoken — maar om in hun eigen belang iets te 
doen voor de arbeiders of althans den schijn aan te nemen 
alsof men iets doet. 

De Standaard schijnt dit begrepen te hebben, want in 
n°. VII der artikelen over den handarbeid zegt de redactie 
het volgende: 

»Wij hebben daarom volstrekt geen overwegend bezwaar 
tegen een noodwetje als thans reeds wierd ingediend. 
Luther zei reeds , dat de kinderen appelen en peren moesten 
hebben en als de Minister oordeelt dat de publieke opinie, 
om eeuigszins tot rust te komen, alvast dit hors d'oeuvre 
eischt om den eetlust voor het eigenlijke middagmaal te 
prikkelen, dan zien we daar geen het minste kwaad in. 
Maar wie zich inbeeldt, dat dit of soortgelijke wetjes ooit 
den storm bezweren zullen , vergist zich geheel. Dat is het 
toegeven der Girondijnen, dat slechts onmacht verraadt 
en de eischen der ontevredenen steeds doet klimmen." 

Dus dat blad beschouwt dit noodwetje ook zooveel als 
een bliksemafleider, die echter op den duur zal blijken 
niet voldoende te zijn. En inderdaad zoo ergens dan geldt 
hier het bekende woord: parturiunt montes, naxiiur ridi-
culus mus, de berg baarde en een belachelijk muisje is 
geboren. J a , belachelijk zou het wezen, indien behalve 
de sporen van de kunstmatige verlossing het kindje zelf 
niet een misgeboorte bleek te zijn. 

Vandaar dat dit ontwerp ook aan zeer weinigen voldoet: 
voor den een geeft het te veel, voor den auder te weinig. 
En dat komt omdat er geen beginsel, geen leidende ge
dachte aan ten grondslag ligt. Een sociale quaestie doet 
tegenwoordig bij de verschillende partijen dienst bij wijze 
van speelgoed; er wordt zelfs wat mede gerold en gesold : 
de eerste de beste advocaat meent er verstand van te 
hebben, omdat hij nu eenmaal meester in de rechten is. 
Anderen meenen mede te kunnen spreken omdat zij wel 
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eens een arbeider hebben gesproken, weder een ander omdat 
hij wellicht zitting heeft gehad in de eene of andere com
missie van onderzoek, enquête-commissie of zoo iets, en 
een blauwen Maandag heeft geliefhebberd in het mode
artikel van den dag: de sociale quaestie; daardoor meent 
hij het recht te hebbeu als deskundige in deze zaak op 
te treden. 

Van dezen Minister van Justitie is het totaal onbekend 
dat hij zich vroeger met dit vraagstuk heeft beziggehou
den, en is mijn vermoeden juist, dan dateert zijne deskun
digheid van af het zitting nemen in de bekende Enquête
commissie. Zijn ontwerp nu draagt, mijns inziens, al de 
kenmerken van zulk geliefhebber, want hij schijnt zich 
geen rekenschap te hebben geseven van al de belangrijke 
zaken die noodzakelijkerwijze in dat opzicht in hun onder
ling verband met elkander moeten worden beschouwd. 
Neemt men een lossen greep uit dat verband, dan kan het 
niet anders of elk zulk een greep moet een misgreep zijn. 
Daarom ook is het ontwerp in mijne oogen niet veel meer 
dan een vel misdruk. 

Ik wensch naar aanleiding van dit ontwerp bij dealge-
meene beschouwingen mijne denkbeelden uiteen te zetten, 
daar ik niet voornemens beu mij bijzonder te mengen in 
het spiegelge vecht dat zal plaats hebben bij de artikelen 
of bij de amendementen. Eerst had ik er aan gedacht 
zelf eenige amendementen in te dienen, maar later heb ik 
van dat voornemen afgezien omdat ik niet zou weten waar 
te beginnen of waar te eindigen, en omdat ik toch zeker 
was dat mijne amendementen zouden worden verworpen. 
Ik heb daarom gemeend uw tijd en aandacht niet in beslag 
te mogen nemen, en overbodige moeite te kunnen besparen. 

Toch evenwel wensch ik in hoofdzaak mede te deeleu , 
wat de arbeiders op dit gebied verlangen, en zij hebben, 
meen ik, als de personen die juist beschermd worden, wel 
eenig recht om gehoord te worden. 

Ik wil dus deze vraag behandelen : aan welke voorwaarden 
moet eene arbeidswetgeving voldoen? om dan daaraan 
dit wetsontwerp te toetsen. 

Allereerst wekt het de aandacht dat het altijd de Minister 
van Justitie is die ontwerpen indient omtrent arbeids
wetgeving. Onwillekeurig rijst do gedachte op , dat men 
meent dat arbeidswetgeving eigenlijk eene justitiezaak is. 

En dat deze Minister niet zoo geheel vreemd is aan deze 
opvatting, blijkt wel uit de oorspronkelijke opdracht aan 
de marechaussee, alle ambtenaren van Rijks-en gemeente
politie en ambtenaren van het geneeskundig Staatstoezicht, 
om te zorgen voor de handhaving der wet. 

Later zijn er wel bijgevoegd: hoogstens drie inspecteurs, 
maar deze vormen toch , ook omdat zij in de laatste plaats 
genoemd worden, niet veel meer dan een aanhangsel van 
de politie. Dit doet mij denken aan iets wat ik in Duitsch-
land eens hoorde vertellen. 

In Duitschland zou men eenige jaren geleden beginnen 
met arbeidswetgeving, en toen stelde ook daar de Regeering 
voor om inspecteurs te benoemen. Men was evenwel bang 
dat de Keizer daartegen bezwaar zou hebben. Maar neen! 
het tegendeel was waar, en toen het plan der inspecteurs 
werd uiteengezet, zeide de Keizer: wel, dat vind ik uit
nemend, dat zijn juist goede betrekkingen voor mijne 
afgedankte cavalerie-officieren. 

Hier te lande is men ook zeer geneigd om de voorkeur 
te geven aan oud-militairen voor allerlei betrekkingen, bijv. 
voor gevangenis-directeurs, inspecteurs en dergelijke meer. 

Maar meer nog is men hier geneigd om de politie al
machtig te maken. Wie echter eenigszins op de hoogte der 
industrie is, weet dat fabrikanten zoowel als arbeiders — 
en zonderling genoeg zijn zij het hier eens — meenen dat 
de politie de minst geschikte persoon is o:n toezicht te 
houden op het handhaveu van eene dergelijke wet. 

Wij zijn op dit oogenblik zoo ver gevorderd , dat het bewijs 
voor de noodzakelijkheid van uitbreiding van de Staatszorg 
niet meer behoeft geleverd te worden. Zelfs de Minister 
gaat hierin mede, waar hij zegt: de grenzen der Staats-
bemoeiing moeten worden uitgebreid in weerwil van een 

vroeger aangenomen beginsel, indien veranderde toestanden 
het vereischen ". 

Dit is reeds eene belangrijke concessie, daar hieruit blijkt 
dat er bij de Regeering geen principieel bezwaar tegen de 
uitbreiding van Staatszorg bestaat. De vraag blijft dus 
alleen of de toestanden thans reeds zoodanig zijn veranderd 
dat inmenging van den Staat gebiedend gevorderd wordt. 

Welke zijn nu de eiscben voor eene goede arbeidswet
geving ? 

Ik wensch die vraag in vier rubrieken te beantwoorden, 
en wel 1°. ten opzichte van de soort van arbeid; 2°. de 
categorieën der arbeidende personen; 3°. den duur, den aan
vang en het einde van den arbeid; 4°. het opzicht. 

In de eerste plaats dus de verschillende soorten van arbeid. 
Ik onderscheid die: a. in fabrieksarbeid, dat is de groote 
industrie; b. in werkplaatsen of klein-industrie; c. in veld
arbeid , huis-industrie en huishoudelijken arbeid. 

Zou er nu niet in al die soorten van arbeid eene maat 
zijn, die niet straffeloos kan overschreden worden en die 
de natuur zelve voorschrijft ? 

Welnu, ziet dan toe, dat niet het bij uitzondering 
nijvere gedeelte der bevolking voortdurend verminkt en 
bedorven wordt om aan het andere gemak en genot te 
verschaffen. Maar zelfs al was dit niet het geval, dan nog 
raag geen beslag gelegd worden op den geheelen mensch , 
zoodat zij geen vrijen tijd bezitten, om iets voor zich zelf 
te verrichten. 

De Engelsche fabrieksinspecteurs zeiden te recht: » de 
bezwaren tegen de wettelijke beperking van den arbeids
tijd moeten wegvallen voor het groote beginsel van de 
rechten van den arbeid — daar is een tijd waarop het recht 
van den meester op het werk van zijn arbeider ophoudt 
en zijn tijd hem zelven toebehoort, zelfs al was er geen 
kwestie van uitputting." 

Daarom verlangen de arbeiders een normalen arbeidsdag 
iroor a l l en , of liever — omdat de woorden » normale 
arbeidsdag " nog al eens tot misverstand aanleiding geven — 
een maximaal arbeidsdag , dit wil zeggen, dat het maximum 
uren voor den arbeid door de wet geregeld wordt. In alle 
landen beginnen de arbeiders zich dan ook meer en meer 
te vereenigen met dea eisch van den Engelschen arbeider, 
wat betreft de vier zoogenaamde achten: 

Acht uren arbeids, en acht uren vrij; 
Acht uren slapens en acht shilling er bij. 

Zoo krijgt men eene oordeelkundige verdeeling van leer-, 
werk- en rusttijden. Het menschelijk geslacht zou erwèl 
bij varen, als aan dien eisch werd voldaan. Ik weet wel, 
op dit oogenblik worden over dien eisch nog de schouders 
opgehaald, zeker ook hier; maar wie niet geheel en al 
ziende blind is , die bemerkt, dat men dien weg op moet, 
binnen korter of langer tijd, of men wil of niet. De ar
beiders zelven zullen niet rusten, voor zij het zoo ver heb
ben gebracht, omdat zij daardoor de gelegenheid zullen 
krijgen, om te werken aan de verwezenlijking van hunne 
andere weuschen. 

Ons wetsontwerp nu spreekt daarover in het geheel niet. 
Het laat de volwassen arbeiders geheel onbeschermd, en 
bepaalt zich alleen tot den overmatigen arbeid van kinde
ren en vrouwen ; en zelfs te dien opzichte blijft het wets
ontwerp mijns inziens zeer achterlijk. Immers het laat ook 
voor kinderen vrij den veldarbeid en de huisindustrie. 

Ik wil niet uitvoerig over de nadeelen van den veld
arbeid uitweiden , die in een landbouwend land als het 
onze veel grooter omvang heeft dan de fabrieksarbeid. 

Het staat vast, ook zonder het onderzoek eener nog in 
de lucht zwevende enquête-commissie, dat de veldnrbeid 
belemmert de lichamelijke ontwikkeling, verstompt den 
geest, een beletsel is voor geregeld onderwijs en dus ook 
voor de verbetering van de toekomst van den arbeider. 

In een adres van de Maatschappij van Landbouw — ik 
meen uit Friesland, wordt dan ook erkend, dat de veld
arbeid van kinderen , zonder nadeel zelfs voor den landbouw, 
gemist kan worden. Het gevolg van dien arbeid is verar
ming van het gezin, want men opent de concurrentie 
van vrouwen en kinderen, die natuurlijk drukt op het loon 



839 

43ste VERGADERING. — 19 MAA.RT 1889. 

A3. Bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

van den vader. Zoo krijgt men daling van liet peil der 
volksbeschaving, ontwrichting zelfs van de maatschappij, 
zoodat, zooals ik meermalen in de gelegenheid ben 
geweest te zien, de vader thuis zit, de kousen stopt en 
den pot kookt, terwijl moeder en kinderen uit zijn om het 
bnod te verdienen. Ik vraag of zulk een toestand niet 
eene omgekeerde wereld is ? 

En dan de huisindustrie. 
Indien iets een kanker mag heeten vcor onze maatschappij, 

dan geldt dit in den meest volstrokten zin van de huisindustrie. 
Zij alleen richt veel meer kwaad aan dan het werken op 
de fabrieken. Het loon bij de huisindustrie is laag, het 
vertrek waarin men zit, is menigmaal hetzelfde waarin 
gekookt, gewasschen , gedroogd en geslapen wordt, zoo
dat daar eene atmospheer wordt gevonden, zóó akelig dat 
men er het als het ware niet kan uithouden. 

Nu is het wel zeer gemakkelijk om steenen te werpen 
op de ouders, die hunne kinderen hetzij zelf, hetzij door 
anderen laten exploiteeren. Maar zou men nu meenen, 
dat die ouders dat voor hun plezier doen ? Neen, de nood 
dwingt hen om hunne kinderen zoo spoedig mogelijk aan 
het werk te krijgen, opdat zij wat kunnen verdienen en 
ook wat in het huishouden kunnen inbrengen. 

Zoolang men de huisindustrie niet durft aantasten , zoo
lang blijft die kanker bestaan, die knaagt aan het gezonde 
volksbestaan. 

Geheel onbeschermd zijn ook de jeugdige dienstboden, 
die in menig huishouden reeds vroegtijdig worden afge
beuld. In hun rampzaligen toestand komt ook krachtens 
dit ontwerp niet de minste verandering. 

Het tweede punt is de categorie van personen, die men 
natuurlijk splitst in mannen, vrouwen en kinderen. De 
mannen laat ik buiten bespreking, omdat ik voor hen 
reeds heb aangetoond de noodzakelijkheid van eenen nor
malen arbeidsdag van 8 uren aan te nemen. 

Maar wat de vrouwen aangaat, voor haar moet mijns 
inziens in zekere takken van industrie en onder zekere om
standigheden de arbeid geheel worden verboden en in het 
algemeen haar werktijd korter worden, korter dan die van 
de mannen , want wanneer de man na afloop van zijn 
werk thuis komt, heeft hij in den regel niets meer te 
doen, maar wanneer de vrouw van den arbeid thuis komt, 
moet zij in het huishouden ook weer dadelijk aan het werk. 

Het is bijv. niet genoeg eene vrouw alleen vrij te stellen 
vier weken na hare bevalling, zooals in dit ontwerp wordt 
bepaald, —ja is het niet afschuwelijk dat eene dergelijke 
bepaling gemaakt moet worden en een vooruitgang moet 
heeten ? In het rapport van de Kngelsche fabrieksinspec-
teurs van het jaar 1875 lees ik het volgende: 

»Gij ziet er vandaag niet friseh uit, Klara", zoo zeide 
een opzichter in eene steenbakkerij, meenende dat zij aeu 
nacht in een kroeg had doorgebracht. » Gij zoudt er niet 
beter uitzien", antwoordde zij, » als gij van nacht beval
len waart"! 

Zou men soms meenen , dat zulke dingen hier te lande 
niet gebeuren ? Zou men bij al hetgeen men -weet van de 
fabriek van Regout, meenen dat deze zich het lot van zulke 
vrouwen bijzonder zou aantrekken ? En dat is maar een 
uit velen. 

Het eenige onderscheid tusschen hier en elders is enkel 
dat hier alles bedekt wordt met een grooten mantel, dien 
men noemt den mantel der liefde, althans waar het er op aan
komt de tekortkomingen te bedekken van dearbeidgevers, 
terwijl die mantel zooveel mogelijk wordt weggenomen en 
opgelicht waar het er op aankomt de verzuimen uit te 
meten, die aan de zijde der arbeiders worden bevonden. 
Wilde men in deze iets doen, dan zou men moeten bepalen, 
dat de vrouw vrijgesteld werd zes weken vóór en zes we
ken na de bevalling. Dit moet — volgens Le Vasseur — 
in sommige streken van Frankrijk geschieden , waar dan 
ook de kindersterfte gedaald is van 40 pet. tot 25 pet. 
Die vrouwen ontvangen dan gedurende dien tijd het halve, 
somtijds het geheele loon. 

Het is de vraag of de vrouw wel heelemaal in de fabrieK 
thuis behoort. Miskramen, geboorte van levenlooze kin

deren , groote kindersterfte — ziedaar de verschijnselen, 
die in al destreken waar fabrieksindustrie gevonden wordt, 
aan de orde van den dag zijn. Men leze er slechts op na 
wat te dien opzichte door de doctoren uit Maastricht ver
klaard is in de enquöte-verhooren. In elk geval BEPER
KING VAN OEN VROUWENARBEID. 

De Minister meent al zeer goedgunstig jegens de vrouw 
te zijn , daar hij onomwonden verklaart dat de voorgestelde 
bepalingen omtrent haar arbeid »vooral beoogen het familie
leven te bevorderen ". En wat is nu in art. 5 , alinea, 1 te 
lezen ? Dat de arbeid der vrouw aanvangt te 6 uren des 
morgens en eindigt te 7 uren des avonds; dus een werk
dag van 13 uren! De Minister noemt dit» MATIGEN " arbeid, 
want zijn ontwerp is gericht tegen OVERMATIGEN arbeid 
van vrouwen en kinderen. In die 13 uren is begrepen een 
schafttijd van 2 uren. 

Stel nu dat de fabriek een kwartier van de woning der 
vrouw gelegen is (die verder af wonen kunnen natuurlijk 
niet huiswaarts gaan), dan blijft er hoogstens een half of 
" 4 uur over om te eten, en dit is dan de tijd dien men 
feitelijk aan de huiselijke belangen mag loijden. Eigenlijk 
nog niet geheel, want er moet te huis een en ander gereed 
gemaakt worden. Feitelijk is dus de tijd maar even lang 
genoeg o u de kinderen een oogenblik te zien. De vrouw 
komt des avonds te huis tegen half acht, en dan zijn de 
kindereu reeds te bed of moeten er spoedig in ; des morgens 
kwart vóór zes moet zij weder het huis verlaten, zoodat 
men mag aannemen dat zij reeds te 5 uren moet opstaan. 
Dan slapen de kinderen nog; zij verlaat alzoo de kinderen 
wanneer ze nog slapen en keert terug als ze weer slapen. 
Zietdaar het familieleven, het > heilig'' familieleven dat 
de Minister den arbeider volgens dit wetsontwerp gunt! 

Wie zijn het die het familieleven uiteenrukken ? Niet wij 
socialisten ; wij zouden het niet kunnen , al wilden wij het. 
Neen, het familieleven is en wordt steeds meer uiteengerukt 
door het heerschend kapitalistisch stelsel, dat niet alleen 
den man ontneemt aan het gezin , maar ook de vrouw 
noodzaakt hare kinderen te brengen naar bewaarplaatsen. 
Men gunt haar zelfs den tijd niet hare kinderen te voeden. 
Die bewaarplaatsen, waarvan men zoo hoog opgeeft als 
een der bewijzen van humaniteit, zijn mijns inziens een 
der zwaarste aanklachten die tegen onze maatschappij 
kunnen worden ingebracht. Die maatschappij is liefdeloos 
genoeg het kind aan de moeder te ontrukken en deze te 
noodzaken in eene fabriek te gaan werken. 

De Minister zegt dat de bepaling beoogt het familieleven 
te bevorderen. Wat verstaat de Minister daaronder ? Ik zou 
bijna willen vragen of dan het geheele familieleven dat de 
Minister kent of guut, bestaat in het nachtelijk samenzijn 
der echtgenooten V Ik begrijp niet hoe iemand iets dergelijks 
heeft durven schrijven , en kan daardoor geen licogen dunk 
hebben van 's Ministers opvatting van het familieleven. 

Wij zijn echter nog niet aan het einde. Ik lees verder in 
art. 5 : > Voor bepaalde bedrijven kan door Ons bij alge-
meenen maatregel van bestuur van het verbod, in het eerste 
lid van dit artikel gesteld, vrijstelling worden verleend, 
behalve voor vrouwelijke personen beneden zestien jaren, 
onder zoodanige voorwaarden als zullen noodig blijken, 
met dien verstande , dat de arbeid van vrouwen niet vroeger 
beginne dan te 5 uren des voormiidags en niet later ein
dige dan te 11 uren des namiddags." Dus vrouwen boven 
de zestien jaren en jongelieden kunnen langer werken, 
jongelingen zelfs zoolang het vereischt wordt. Maar voor 
vrouwen boven de 16 jaren is de Minister bijzonder barm
hartig : voor haar mag de arbeid in geen geval langer 
duren dan van des ochtends 5 tot des avonds 11 uur, dit 
is 1 8 uren. De Minister noemt dit matigen arbeid , want 
het wetsontwerp is immers gericht tegen overmatigen 
arbeid! Wonen zij nu een kwartier van de fabriek af, dan 
gaat van den schafttijd derhalve '/, uur verloren , en nog 
Vj uur bovendien om te gaan naar en terug te keeren van 
de fabriek. Volgens den Minister, die het familieleven wil 
bevorderen, blijft er dus voor die vrouw 5 uren, zegge •■ 
vijf uur, van een etmaal over. 

Zietdaar wat men in het laatst der 19de eeuw noemt: 



840 

43ste VERGADERING. — 19 MAART 1889. 

AS. Bepalingen tot bet tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

bescherming van Trouwen en k inde ren t egen 
overmat igen a r b e i d ! Ik zou waarlijk haast onpnrle-
mentuir worden als ik bet juiste woord voor zulk eene 
bescherming zou bezigen , maar ik meen dat de foltertuigen 
uit den ouden tijd die men nu ziet in de Gevangenpoort, 
zacht zijn in vergelijking van de folteringen waaraan onze 
arbeiders en arbeidsters blootstaan in de fabriekshel, waar
boven men te recht het opschrift uit Dante's hel kan plaat
sen : » Wie hier binnengaat, late alle hoop Duren". 

Wat nu den KINDERARBEID betreft, deze moet mijns in
ziens niet beperkt, maar opgeheven worden: het kind be
hoort zeer zeker niet in de fabriek. Voor kinderen is het 
verlaten van de school op hun 19de jaar te vroeg. Juist 
op den twaalfjarigen leeftijd is het kind het vatbaarst om 
bet onderwijs met vrucht te ontvangen, gelijk deskun
digen verklaren. 

Blijkens de verhooren voor de Enquête-commissie , was 
de weusch van bijna allen dat de arbeid van het kind nooit 
vroeger beginnen mag dan op het dertiende jaar. Mijns 
inziens is die termijn nog te vroeg, en ik zou dien op 15 
of 16 jaar willen stellen. 

Eene der hoofdfouten van dit wetsontwerp is, dat er 
geen verband bestaat tusschen den arbeid en bet leeren. 
Toen de heer Van Houten in 1874 zijn wetje indiende, 
heeft hij blijkbaar gevoeld, hoe de regeling van den kin
derarbeid onmogelijk kon worden losgemaakt van den leer
plicht , en daarin juist het nauwste verband bestond. Doch 
toegevende aan den drang van ••velen en in de vrees dat 
anders zijn wetsontwerp niet zoude worden aangenomen, 
heeft hij den leerplicht ten offer gebracht, en hierdoor 
mijns inziens te gelijker tijd zijn eigen wetsontwerp geslacht. 

Nu , na 15 jaren , hebben wij nog geen leerplicht en in 
dit wetsontwerp blijkt uit niets, dat de Minister het ver
band tusschen kinderarbeid en leerplicht heeft begrepen. 
In eene goed geordende maatschappij is dat verband tus
schen onderwijs en arbeid onmisbaar. Dr. Rée, de direc
teur van de Hamburgsche Stiftuugsschule, zegt dan ook 
hieromtrent: 

»Ons omringen overal in de groote steden duizenden 
gezinnen , die in den bittersteu nood leven , die den vloek 
van Adam : »in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood 
eten" nog als een zegen zouden beschouwen, daar zij wel 
het zweet hebben , maar niet het brood , die voor zich en 
de hunnen niet eens in de toekomst een uitweg zien. Te 
midden van die ellende kan ook de meest opofferende lief
dadigheid slechts tijdelijk , slechts stuksgewijze helpen ; 
op den duur staat het individu dasirtegenover machteloos. 
Wij moeten dus naar krachtiger middelen omzien, en één 
daarvan is , te zorgen, dat de ellende ten minste niet 
erfelijk worde, dat aan het kind althans de gelegenhed 
verschaft worde, zich en de zijnen in een gunstiger toestand 
te brengen. In mijn kleinen kring, uit mijne geringe onder
vinding kan ik honderden gezinnen noemen , die uit een 
treuriger toestand, waarin zij tijdelijk of zelfs blijvend door 
het armbestuur ondersteuud moesten worden, alleen daar
door tot geregelde middelen van bestaan of zelfs tot wel
stand zijn gekomen, doordat aan hun zonen de gelegenheid 
werd verschaft, zich eene mate van keunis en ontwikkeling 
eigen te maken, als anders bij ons in den regel alleen 
bemiddelden kunnen verkrijgen." 

Welk besluit moet uit deze woorden getrokken worden ? 
Dit: laat de kinderen de gelegenheid om zich te ontwik
kelen , en gij heft de ellende van de geheele familie op. 
Voor die ontwikkeling is geen grooter, geen rampzaliger 
belemmering denkbaar dan de kinderarbeid. De kinderarbeid 
is een hulpmiddel der wanhoop, daar gebrek en nood de 
ouders dwingen hunne kinderen ten offer te brengen en 
te werpen in de armen van den alles verslindenden Moloch, 
het kapitalisme. Het is de cocagnemast met zeep besmeerd, 
waarboven brood , worsten , enz. hangen. O, als Jantje 
eens werkte, wie weet of niet allen brood en worst, enz. 
zullen krijgen des Zondags, misschien ook in de week ! 
En dus , klim maar , . . . klim maar. De mast is echter 
met zeep besmeerd, men glijdt, men hijgt, men zakt 
omlaag, en hopeloos staat men weder aan den voet van 

den mast. Het gezin verdient te zamen wat vroeger de 
vader bijna alloen verdiende. Men ontdekt hier dus ach
teruitgang in elk opzicht. 

Kinderarbeid is een vervalpunt voor het gezin, want zoo
dra deze begint, weg met alle ontwikkeling en ontspan
ning. Men gaat onder , men moet ondergaan. Kinderarbeid 
vernietigt de hoop van het toekomstig geslacht en ondermijnt 
de geheele maatschappij. Men herinnert zich misschien nog 
boe eene rilling door het land ging na de onthulling van 
de gruwelen , die voorkomen op de fabriek van den heer 
Regout te Maastricht. Och, Mijne Heeren! er ging ook 
zoo'n rilling door den lande, toen in der tijd Multatuli zijn 
bekenden Max Havelaar had geschreven. Eu wat heeft 
het geholpen? Niets, in liet geheel niets. Multatuli heeft 
mijzelven eens gezegd dat hij vreesde hoe juist door zijn 
boek, dat zoo »mooi" werd gevonden, de toestanden op 
Java erger waren geworden in plaats van beter. Zoo ook 
hier. Wanneer dit wetsontwerp wet wordt, zal er dan 
een einde komen aan één der gruwelen, die op die fabriek 
plaats hebben en onthuld zijn tijdens de enquête ? Neen, 
alles blijft bij het oude, alles kan zijn ouden gang gaan. 
De rilling wordt niet meer gevoeld, en men kan gerust 
voortgaan met mishandelen en moorden, om zijn zak te 
vullen. De heer Regout, van wien dat alles verteld werd, 
kan zelf zeer goed voor deze wet stemmen, er is geen 
enkel punt waarop hij verandering in zijne fabriek zou 
behoeven te maken. En dit juist is de scherpst denkbare 
veroorJeeling van dit ontwerp. Men roept dikwijls: de 
industrie eischt het. Ja , dat heeft men in der tijd in En
geland ook beweerd bij het tot standkomen van de fabrieks-
wetgeving, en men riep: als dat gebeurt, gaat de industrie 
onder. Het is gebleken niet waar te zijn. 

De industrie heeft er geen schade bij geleden. Maar al 
ware het zoo, dan nog vraag ik: is de industrie om den 
measch of de mensch om de industrie? Waar blijft alle huma
niteit , alle Christelijkheid, waarvan men zoo hoog opgeeft, 
als men met een beroep op de industrie de vrijheid neemt 
of heeft om kinderen ter slachtbank te leiden? Weestdan 
eerlijk en zegt: wij willen geen humaniteit, wij huichelen 
geen Christendom , wij komen er openlijk voor uit, dat wij 
ons om dat alles niet bekommeren, dat wij ons ten koste 
van alles verrijken. 

Ik weet staaltjes van exploitatie, die alles overtreffen 
wat zich denken laat, en die niet voorkomen worden, 
wanneer dit wetsontwerp tot wet zal verheven worden. 

Eén enkel slechts. Wat zegt gij van knapen van 17 a 18 
jaar, die op drukkerijen werken van 's morgens half acht 
tot 's avonds 9 uur aan één stuk door, om na een paar uur 
in een hangmat op den winkel gerust te hebben, weer 
om 1 uur 's nachts te beginnen tot den volgenden avond 
om 9 uur, weer aan één stuk, tegen 7 a 8 cents per uur ? 

Wat zou men er van zeggen als men zoo iets deed met 
uwe zonen , Mijne Heeren ? Daarom zeg ik: iets dergelijks 
is hemeltergend , menschonteerend ! 

En hoe schaamteloos de fabrikanten soms zijn, daarvan 
werd onder anderen een treffend voorbeeld gegeven in een 
der adressen hier ingekomen, namelijk van de Cacao-
fabrikant Van Houten. Daarin namelijk wordt een langer 
werkdag gewenscht, daar — en zoo staat er letterlijk: 
» daar de ongehuwde vrouwen boven de 18 jaar, die reeds 
des avonds te 7 uur haar arbeid moeten staken, worden 
prijsgegeven aan eene verleiding, die voor den stand der 
vrouwelijke fabrieksarbeidsters de afschuwelijkste gevolgen 
kan hebben." 

Dus hier wordt de huichelachtige schijn aangenomen, 
als wilde men een langer werkdag, niet om de winst die 
daaruit voor den fabrikant voortvloet, maar om de vrouwen 
voor prostitutie te bewaren! Inderdaad wordt hier het 
toppunt van onbeschaamdheid m. i. bereikt, als men met 
dien fabrikant durft zeggen , dat door den korteren werktijd 
de stand van fabrieksarbeidsters in plaats van gereleveerd 
te worden , zal dalen in aanzien en gehalte. Dus de vrouw 
tot een lastdier te maken, dat noemt dat heer haar releveeren. 
Als zoo'n argument niet bewijst, dat de persoon die het 
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bezigt, gedaald is op een zeer laag peil, dan moet ik 
eerlijk verklaren daarvan geen begrip te hebben. 

Gij kent waarschijnlijk het aandoenlijk lied van Thomas 
Hood: Het lied van het hemd. Maar niet minder beklagens
waardig is tegenwoordig het lot der meisjes op de naai-
winkels, die door te laugen werktijd en te lage loonen 
als het ware stelselmatig in de armen der prostitutie 
gedreven worden. 

Wat wij dus verlangen, is OMUFFUW VAN ALLEN KIN
DERARBEID VOOR KINDEREN BENEDEN DE 15 JAAR, en verder 
verband tusschen arbeid en onderwijs tot den volwassen 
leeftijd, regeling van den vrouwenarbeid tot hoogstens 
6 uur met verbod in sommige takken van industrie en 
onder zekere omstandigheden in verband met gezondheid 
en zedelijkheid en arbeidstijd voor volwassen mannen ge
durende hoogstens 8 uur en iu enkele takken van nijverheid 
korter, m9t het oog op de gezondheid. 

Ten derde. De duur, het begin en het einde van den 
arbeid. Ik sprak reeds over den duur. Alleen een woord 
dus over nachtarbeid. Erkend i s , ook in 't Verslag der 
Enquête-commissie, dat nachtelijke arbeid zoowel physiek 
als moreel voor de arbeidsters hoogst nadeelig is, maar 
is dan erkend dat die nachtarbeid niet nadeelig zou zijn 
voor jongelieden, voor volwassen mannen ? 

Alle nachtarbeid is nadeelig. En dus waar hij soms 
noodzakelijk is, daar moet door voldoende afwisseling ge
zorgd worden dat de schadelijke gevolgen zooveel mogelijk 
worden voorkomen. Elk betoog daarover zou een twijfel 
zijn aan het gezond verstand. 

Om nu in 1889 hier te durven aankomen met eeue wet 
die den arbeidsdag alleen voor vrouwen en kinderen stelt 
op 11 uren, ziet dat is merkwaardig. 

Reeds in 1841 sprak de Engelsche fabrieksinspecteur 
Horner: »het is zeker zeer te betreuren dat eeuige klasse 
van menschen dagelijks zich 12 uren moet aftobben. Rekent 
men de maaltijden en den tijd van en naar de werkplaats 
mede, dan bedraagt dit 14 van de 24 uren. Afgezien van 
de gezondheid zal niemand, hoop ik, aarzelen toe te 
stemmen dat uit zedelijk oogpunt zulk een geheel opslurpen 
van den tijd der arbeidende klasse zonder ophouden, van 
den leeftijd van 13 jaar af en in de vrije industrietakken 
zelfs vroeger, buitengewoon schadelijk is en een geducht 
kwaad. In 't belang der openbare zedelijkheid, van de 
opvoeding eener goede bevolking en om de groote massa 
der bevolking een verstandig levensgenot te verschaften, 
moet er op worden aangedrongen dat in alle takken van 
nijverheid een deel van den arbeidstijd worde bewaard 
voor ontspanning en rust." 

Dus deze stelde in 1841 als regel voor alle arbeiders 
voor, wat in 1887 door de Enquête-commissie en in na
volging daarvan in 1889 door den Minister vooralsnog niet 
rijp wordt geacht voor beslissing. In menig opzicht is het 
rapport der Enquête-commissie leerrijk , zoowel om hetgeen 
het zegt als om hetgeen het niet zegt. Welk een zucht 
straalt er in door om vooral toch de fabrikanten te sparen! 
Wat een vrees voor «onberaden stappen "! Welk eene groote 
rol speelt in dat Rapport het woordje: vooralsnog. Men 
zou de Enquête-commissie gerust de » vooralsnog" Com
missie kunnen noemen! Inderdaad bij de plannen van de 
heereu Modderman en Du Tour is dit voorstel nog een 
achteruitgang te noemen. Men wil vooralsnog niets doen 
in het belang van jeugdige arbeiders. En zoo is het telkens 
vooralsnog bij de Commissie en bij den Minister! Voor jou-
geliedeu, dan is het merkwaardig te zien wat hij daar
onder verstaat. Hij motiveert het beginnen om 6 uur eu 
het eindigen om 7 uur aldus: «ten einde de mogelijkheid 
te laten voor jongelieden om des avonds onderwijs te ge
nieten, voor vrouwen om zich aan het huishouden en de 
kinderen te kunnen wijden'. Wat er van dat wijden aan 
het huishoudeu en de kinderen terecht komt, dat zagen wij 
reeds, maar is dat geen wreedo spotternij om van onder
wijs te spreken ? Een kind vooral niet langer laten werken 
dan 13 uren om het gelegenheid te geven zich geestelijk 
te ontwikkelen! Hoe heeft den Minister den treurigen 
moed iets dergelijks te durven nederschrijven t Of begrijpt 

hij niet dat een kind na zulk een werktijd te moede is 
om te leereu en er bij in slaap moet vallen? 

Bij het lezen van zulke uitdrukkingen had ik telkens 
moeite mijne verontwaardiging te bedwingen , en wilde ik 
ze qualiliceeren gelijk ze verdienden , dan zou ik in onze 
taal geen woorden kunnen vinden sterk genoeg om zulk 
eene wreedheid en spotternij tegenover de arbeidende klasse 
te signaleeren. Genoeg. Ook ten opzichte van den duur 
van den arbeid niet alleen voor kinderen, jongelieden en 
vrouwen, maar ook voor mannen geldt het woord van een 
bij uitnemendheid bevoegd man , den Kngelscheu fabrieks
inspecteur Saunders: verdere schreden tot hervorming kunnen 
nooit mei eenige kans op welslagen gedaan worden, als niet 
te toren de arbeidsdag beperkt toordt en zijn, voorgeschreven 
grtnzen strikt gehandhaafd worden. 

Ik nader thans het vierde punt, namelijk HET TOEZICHT. 
Ik heb daarover reeds iets gezegd. Vooreerst is het dwaas 
aan de politie iets van dien aard op te dragen; zij deugt 
er niet voor. Maar daarenboven is hier sprake van hoogstens 
slechts drie inspecteurs, en dat getal is , mijns inziens, 
veel te klein, wit het toezicht althans geen wassen neus zijn. 

Ook de keuze » door Ons" is afkeurenswaardig; zij moet 
geschieden door de vereenigde arbeiders. Wie toch wil 
men beschermen? De arbeiders. Eu tegen wien hen ver
dedigen? Tegen de arbeidgevers. Door de benoeming 
echter «door Ons" blijft de macht in handen der klasse, 
tegen wie beschermd moet worden. Het is alsof men een 
kudde schapen onder toezicht van een wolf wil uitzenden! 
Ik weet heel goed dat er inspecteurs zijn geweest, die 
hun taak zeer goed en edel hebben opgevat; ik heb daar
voor alle respect; maar in den regel is dat niet te ver
wachten. In elk geval geeft de maatregel op zichzelf 
geen waarborgen genoeg voor voldoende bescherming. 

Ziedaar nu de hoofdzaken, waaraan , mijns inziens, eene 
behoorlijke arbeidswetgeving moet voldoen; en aan geen 
enkel van die voorwaarden voldoet, gelijk mijne kritiek het 
heeft aangetoond, dit ontwerp. De toestand blijft na de 
wet vrijwel gelijk aan dien van vroeger; hoogstens kan 
men zeggen dat wettelijk geregeld en vastgesteld toordt wat 
feitelijk reeds bestaat. Is dat nu de moeite waard ? De 
heeren die vinden dat er wel veel verbeterd wordt, — welnu 
zij mogen de voortreffelijkheden van deze wet aantoonen, 
en opsommen op welke wijze door deze wet inderdaad een 
einde zal worden gemaakt aan die ergerlijke tooneelen, 
waarvan er enkelen, onder zoovelen, tijdens de enquête 
onthuld zijn. 

Is hetgeen het ontwerp geeft totaal onvoldoende, hot 
gebrekkige blijkt ook nog in hetgeen er niet in wordt 
gezegd. Het is onmogelijk hier al de leemten op te noemen 
en ik zal dus slechts op enkele wijzen : GEEN LEERPLICHT , 
GEËNE BEPALINGEN AANGAANDE DE WIJZE VAN BETALING 
OF BETREFFENDE DE WINKELNERING , GEËNK BEPALINGEN 
AANGAANDE DE VERGOEDING BIJ ONGELUKKEN, GEEN REGE
LING VAN PENSIOEN- OF ZIEKENFONDSEN , GEEN LEERLING
STELSEL , GEEN GEREGELD BOETESTELSEL , eUZ. e n z . 

Maar het kapitalistisch karakter van deze wet blijkt nog 
zeer eigenaardig uit een eukel punt, waarop ik de aandacht 
wil vestigen. In art. 13 wordt de straf van overtreding 
van bepalingen der wet bepaald op ten hoogste veertien 
dagen hechtenis of geldboete van f 75. Wat beteekent zulk 
eene straf? De fabrikanten zullen er natuurlijk mede lachen. 
Als gij mij toestaat, zeide eens een Engelsch respectabel 
fabrikant, om dagelijks tien minuten later te mogen werken, 
dan bezorgt ge mij jaarlijks duizend pond sterling in mijn 
zak. Wat is dus zulk eene boete in tegenstelling van de 
te behalen groote winst? 

In art. lü worden de ambtenaren die de geheimhouding 
schenden van hetgeen hun omtrent een uitgeoefend bedrijf 
is bekend geworden, gestraft met eene vinnige gevangenis
straf van hoogstens zes maanden en geldboete van hoogstens 
f 600 met of zouder ontzetting van het recht om ambten 
te bekleeden. Dus eene zware straf tegen het geringste 
geldmakerskunstje , dat geheim moet blijven, om de fabri
kanten geen schade te doen, eu eene geringe straf tegen 
hen, die kindereu afbeulen. De bescherming van dekapi. 

Handelingen der Staten-Generaal. - 1888^1889. — IL 
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taalbelangen gaan dus bij den Minister boven de bescher
ming van den mensch, en waar iemands schat is, daar 
is ook zijn hart. 

Wie nu dit wetsontwerp met J)e Standaard durft noemen 
een «welgeschapen legislatief kindeke" die moet mijns 
inziens al zeer weinig begrip hebben van arbeidswetgeving. 
Do eerste arbeider de beste is in staat de grove fouten 
die aan het ontwerp kleven bij den eersten oogopslag aan 
het licht te brengen. Neen! het streven is door dit wets
ontwerp den schijn op zich nemen alsof men treedt in de 
rol van arbeidersvrienden. Maar wij zijn te veel gevorderd, 
dan dat zulks onze arbeiders van het spoor zou brengen. 

Verleden week heeft in deze stad eene majestueuze ver
gadering plaats gehad , waar de arbeiders hunne stem lieten 
hooren, en eenparig was in die vergadering de afkeuring. 
Geen enkele stem is opgegaan uit die gansche groote ver
gadering om den handschoen op te nemen voor het ontwerp 
der Regeering, maar allerwege klonk als uit een mond: 
gewogen, gewogen, maar te licht bevonden! 

Inderdaad, Mijne Heeren, dit teekent den toestand. Ik 
weet wel dat men ons zal toeroepen, misschien straks 
reeds: gij socialisten wilt de wet niet omdat zij schade zal 
toebrengen aan uwe propaganda. Maar als gij dit meent, 
neemt het dan, wat mij betreft, gerust aan. Men tracht 
zelfs pressie uit te oefenen op de twijfelaars, die, geplaatst 
tusschen eene wet die zij afkeuren , en de hoop om aan de 
gehate socialisten een slag toe te brengen, het laatste zullen 
kiezen. Wij lachen om uwe naïveteit, alsof gij bij machte 
zoudt zijn door dit doodgeboren kindje aan de socialistische 
propaganda eenige schade te kunnen doen. De uitkomst zal 
bewijzen , wie van beiden gelijk zal hebben. Het aannemen 
of het verwerpen van dit wetsontwerp op zichzelf is voor 
ons eene geheel onverschillige zaak. Er kan geen kracht 
van uitgaan, want er zit geen kracht in. De wet behelst 
zelfs zooveel uitzonderingen dat men gerust kan zeggen 
dat in den letterlijken zin de uitzonderingen regel zijn. 
Neen, de invoering van eene wet tot gereglementeerde 
slavernij met verplichting aan den kant des werkgevers om 
zijn eigendom behoorlijk te onderhouden, zou voor onze 
werklieden veeleer een zegen moeten heeten dan de vrij
heid van heden, die daarin bestaat, dat voor veel arbeid 
hun een leven wordt toegestaan van kommer, gebrek en 
ontbering. 

Hoe kan men ook verwachten, dat er inderdaad wetten 
zullen komen in het belang der arbeiders ? Waar ze be
staan daar zijn ze afgedwongen hetzij door geweld of 
hetzij uit vrees voor geweld, en dan nog steeds herleid 
tot een minimum! 

Hier op economisch gebied treedt de strijd der belangen 
in den krachtigsten vorm op. Uwe buitenplaatsen , uwe 
paleizen — dit alles is gebaseerd op uitzuiging der arbeiders, 
van hunne vrouwen en kindereu. Uwe schitterende huizen 
hebben tot cement het bloed der arbeiders met hunne gezinnen. 

De Voorzi t ter (de heer Reuther, die gedurende de 
rede van den heer Domela Nieuwenhuis den heer Beelaerts 
van Blokland op den voorzittersstoel vervangen heeft): Ik 
verzoek den heer Domela Nieuwenhuis zich in zijne uit
drukkingen te matigen. 

De heer Domela N ieuwenhu i s : Ik meen hiermede 
voldoende te hebben aangetoond, dat men niets verwachten 
kan van dezulken. Hiermede meent men nu een geschenk 
den arbeiders als het ware aan te bieden ; men meene echter 
niet dat dit geschenk hen zal beetnemen. 

Hiervan geldt ook het woord: timeo Danaot, et dona 
ferentes (ik vrees de Daneërs, ook als zij geschenken brengen). 

Zoo lang het mogelijk is dat Regout en Stork en dergelijken 
geduld worden en zelfs lid zijn van de Wetgevende Macht, 
zoolang weten ook de arbeiders dat het kloppen is aan 
doovemausoor, wanneer zij voor hunne belangen vragen 
doen aan de Kamer. 

Uitgesloten van de stembus, kunnen zij niet eens den 
strijd voor hun eigen belangen aanbinden, en, met die 
uitsluiting voor oogen, kan men zich niet verwonderen, dat 

die belangen verwaarloosd worden. Evenmin toch als het 
roofdier zijne prooi loslaat, zal ook de kapitalist zijne prooi, i. e. 
den arbeider, laten varen, tenzij het hem worde ontscheurd. 

Dit is zeer juist begrepen door een schrijver inde Nieuwe 
Gids, toen hij het volgende schreef: 

«Eerst na de invoering van algemeen stemrecht zullen 
de gevolgen van deze en soortgelijke maatregelen aan den 
dag komen; eerst dan is het tijd om aan te dringen op 
maatregelen tot werkelijke verbetering van het lot der 
arbeidende klassen, die voldoen aan het rechtsgevoel niet 
van eene kleine heerscheude minderheid, maar aan het 
rechtsgevoel der groote overheerschte massa. Tot zoolang 
zal de geheele sociale wetgeving, hoe uitgebreid zij ook 
wordt, den STEMPEL DRAGEN DER KLASSE , ONDER WIER 
HEERSCHAPPIJ ZIJ IS ONTSTAAN. 

»Zij zal een opsomming zijn der gunsten, die deze klasse 
in het gevoel harer meerdere voortreffelijkheid heeft gemeend 
aan de arbeiders te moeten eu te kunnen toestaan. Zij zal 
meer getuigen van het humaniteitsgevoel dezer klasse, dan 
voldoeu aan de eischen en voorzien in de behoeften der 
arbeiders. Zij zal tot stand komen door de samenwerking 
van mannen uit alle partijen, die moreel voldoende ont
wikkeld zijn om oog te hebben voor nog andere dingen 
dan voor het belang van zichzelf en van de maatschappelijke 
klassen, die zij vertegenwoordigen. Zij zal daardoor grooten
deels staan buiten den politieken strijd der eerstvolgende 
jaren , maar juist daardoor ook niet leiden tot verzachting, 
maar tot verscherping van den maatschappelijken strijd. 
Kerst als de arbeiders zich in de politiek rechtstreeks kunnen 
doen gelden en deze strijd dus van het maatschappelijk 
op het staatkundig terrein wordt overgebracht, beslaat er 
vooruitzicht op een duurzamen vrede. Tot zoolang slaapt 
het maatschappelijk vraagstuk voor den politicus en zal 
iedere sociale wetgeving zich slechts het wegnemen der 
meest in het oog loopende gebreken en der schromelijksto 
misbruiken ten doel stellen." 

Uit de aanhaling van dezen schrijver, die mijns inziens 
zeer juist en waar is , blijkt dat men den arbeider eerst 
bij de stembus, negeert en daarna, ja daardoor, hem negert 
in de maatschappij. 

Het kwaad schuilt echter dieper; zoolang de productie
wijze niet grondig veranderd is , zal de mooiste arbeidswet 
niet anders zijn dan eene paradewet, waarmede de ver
schillende partijen zich tooien, alsof zij heel wat doen 
voor den arbeider. 

Wie dien strijd ontkennen wil tusschen kapitaal en 
arbeid, is öf een vreemdeling in Jeruzalem , die niets weet 
van hetgeen rondom hem gebeurt, öf hij is een misleider 
tegen beter weten in. Zoolang het kapitaal niet in handen 
is van den rechtmatigen eigenaar, den arbeider, zal men 
eerder er in slagen vuur met water, dan het kapitaal met 
den arbeid te verzoenen. Geen wonder, wanneer men leest, 
dat de chef van het bureau van arbeidsstatistiek in de 
Vereenigde Staten Carroll Wright zeide:» de strijd tusschen 
kapitaal en arbeid kan alleen worden opgelost door afschaffing 
van hel looustelsel". 

Nu weten wij, socialisten, zeer goed dat het onmogelijk 
is eeuwen lang onrecht in éénen dag ongedaan te maken. 
Maar waar men staat voor een langdurig plichtverzuim 
moet men trachten met haastige schreden het verzuimde 
in te halen. Het gaat niet aan om altijd te reizen met 
trekschuit of diligence, wanneer men weet, dat er sporen 
en stoombooten zijn. 

Onze eischen zijn dus niet anders dan minimum-eischen, 
en waar men komt aanslepen met zulk een voorstel, als 
de Regeering nu doet, zullen wij ons niet laten beetnemen, 
maar het drijven der Regeering signaleeren gelijk het 
verdient. Ik heb reeds gezegd, dat ik niet zal trachten 
te amendeeren, want het zou eigenlijk tijdverspillen zijn; 
echter wil ik onze wenschen kenbaar maken, opdat men 
niet kunne zeggen, dat wij alleen afbrekende en geen 
opbouwende kritiek willen uitoefenen. Ik vat dus hetgeen 
wij willen, als volgt samen: 

1°. Verbod van kinderarbeid voor allen beneden 15 jaar. 
2°. Arbeidstijd voor jongelieden, zoowel van het mannelijk 
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als vrouwelijk geslacht, gedurende 4 uur en daarnaast 
4 uur voor onderwijs. 

3°. Arbeidstijd van vrouwen hoogstens 6 uur en verbod 
in sommige takken van industrie en onder zekere omstan
digheden. 

4°. Arbeidstijd voor volwassen mannen hoogstens 8 uur 
en in enkele takken van nijverheid korter met 't oog op 
de gezondheid. 

5°. Eén rustdag van 24 uur per week voor allen. 
6J. Verbod van arbeid der vrouw 6 weken vóór en 6 

weken na de bevalling met behoud van haar loon. 
7°. Toezicht op de werkplaatsen met het oog op ge

zondheid en veiligheid. 
8°. Minstens één inspecteur voor elke provincie, ge

kozen door de arbeiders, zoo mannen als vrouwen, gedu
rende een vastgestelden tijd." 

Ik eindig nu met te zeggen, dat voor ons de aanneming 
of de verwerping van dit ontwerp vrij wel onverschillig 
is, want als het wordt verworpen hebben wij niets, en 
als het wordt aangenomen hebben wij eigenlijk precies 
evenveel, en wel verre van iets te verwachten hetzij van 
de liberale, hetzij van de clericale partij (voor ons is het oud 
lood om oud ijzer), meen ik dat deze poging van arbeiders-
vriendelij kheid niets anders is dan wat de Duitschers noemen 
> Bauernlfingerei" en daarom kan het ontwerp moeilijk 
juister en billijker worden gekarakteriseerd dan door de 
woorden vau een mijner vrienden op de laatst gehouden 
meeting alhier: * Het is eene buiteling der kapitalisten ten 
gevolge van een sc/top , hun door de socialisten toegediend". 

De heer Vernlers van der LoefF: Dat het ter hand 
nemen van dit onderwerp, en wel met name door den 
tegenwoordigen Minister, mij genoegen heeft gedaan , zal 
ik aan de Kamer wel niet behoeven te verzekeren. 

De bedenkingen die ik tegen deze voordracht mocht 
hebben, zullen gereedelijk ter sprake gebracht kunnen 
worden bij de artikelen en de daarop voorgestelde amende
menten. Ik heb dan ook op dit oogenblik alleen het woord 
verzocht bij deze algemeene discussie, om eene vraag te doen 
aan de Regeering , eene vraag die natuurlijk met het onder
werp in verband staat, maar toch ook nog iets verder reikt 
tevens, namelijk op dat groote veld, waarop wij vandaag 
na '74 een eersten stap zetten, en waarop wetgeving van 
allerlei aard zoo dringend noodig is. 

De zaak is deze. Sinds verscheidene jaren is in de Kamer, 
in het openbaar en in sectievergaderingen, vooral door leden 
van de overzijde, door leden op wier oordeel en kenuis ik 
prijs stel, het denkbeeld ter sprake gebracht en aanbevolen 
dat er zouden worden opgericht wat zij noemden kamers 
vau arbeid. Voor mij — ik zeg dit om goed verstaan te 
worden — is die zaak eenigszins schemerachtig. Ik moet, 
tot mijn leedwezen , de bekentenis afleggen dat, indien ik 
op dit oogenblik geroepen werd eene regeling van dit onder
werp , dat de heeren patrocineeren, te ontwerpen, ik mij 
daarmede zeer bezwaard zou gevoelen. Ik zeg daarom dan 
ook niet ah eene door mij verkondigd wordende bewering, 
dat die zaak naar het beeld, dat ik er mij van vorm, vatbaar 
is om te worden verwezenlijkt. En ik ontken dat evenmin. Ik 
spreek mij daarover niet uit. Maar wèl wijs ik er op, dat die 
zaak eene soort van credo geworden is voor een groot deel der 
heeren van de overzijde. In de maand Augustus van het 
jaar 1887 dan ook hebben wij te dien opzichte in het 
officieele orgaan van de anti-revulutionnaire partij eene zeer 
uitdrukkelijke verklaring kunnen lezen. Nadat het nut van 
dergelijke instelling, op gronden waarvoor ik inderdaad 
veel gevoel, was aangetoond, werd toen in De Standaard 
geschreven: 

»Wat onverwijld komen moet en komen kon, zoo de 
liberalisten maar niet langer tegenstonden, is eene organi
satie van de arbeidende klassen op staatsrechtelijk terrein." 

Onmiddellijk komen kon; en komen moest.' En nu hebben 
wij dat denkbeeld teruggevonden, in 1888, in het welge-
wikte, wèl overwogen «Program van Actie". Wij lezen 
onder n°. 3 van het eerste deel van dat Program van Actie, 
waarmede de verkiezingen van verleden jaar zoo zegevie

rend door de heeren van de overzijde zijn geleid, met dit 
effect, dat de liberalisten uu waarlijk niet langer •tegen
staan": »het openstellen van de gelegenheid tot het op
treden van kamers van arbeid op corporatieven grondslag 
ter voorlichting van de overheid". 

Dat is, zooals ik zeg, de derde belofte van het eerste 
gedeelte van het Program van Ajtie. En nu zou ik wel 
aan de Regeering willen vragen: hoe staat het nu, nu 
er zoo wat een jaar geregeerd wordt, met de vervulling 
van die voorspiegeling ? Hebben wij die voordracht, die 
onmiddellijk komen kon en komen moest, als de liberalisten 
maar niet langer tegenstonden, nu die eenige conditie voor 
het onmiddellijk verschijnen van die organisatie gesteld, 
naar wensen vervuld is, spoedig te wachten? Bij Konink
lijk besluit? gelijk de kamers van koophandel in 1850 in 
de wereld kwamen. Dan wel bij een wetsontwerp? Of — 
ik vraag het ietwat schuchter — bevat dat nommer 3 van 
het program soms een van die stukkeu van de maan, die 
de heeren in den verkiezingsstrijd beloofd hebben en later 
vergeten ? 

Ik doe die vraag niet om de Regeering te harceleeren, 
maar omdat, zoo het denkbeeld inderdaad voor verwezen
lijking vatbaar mocht zijn, het van zeer groot nut zoude 
wezeu, indien op wettelijke wijze — gelijk de heeren der 
overzijde schijnen mogelijk te achten — aan de arbeidende 
klassen eene organisatie ware te geven, waardoor zij zou
den weten — ik noem slechts eóne zaak — tot wie zij 
zich met hunne weuschen en bezwaren, na behoorlijk over
leg in eigen boezem, kunnen wenden ; en tot wie omge
keerd , tot het bekomen van voorlichting de Regeering of 
de Kamer zich zoude te wenden hebbeu. Ik zou daarop 
zeer hoogen prijs stellen : er zou veel goeds aan verbonden 
zijn, en onder meer door afgesneden worden het zich op
werpen van zekere lieden, waarvan het beter ware dat 
althans zij zich in zoodanige materie niet schier uitsluitend 
deden hooren. 

De Minister van Justitie — het besproken punt van het 
Program overigens is niet vau zijne partij — weet zeer goed 
uit eigen ondervinding hoe verbazend moeilijk het is de 
lieden uit de arbeidende klassen tot het geven vaninlich
tingen te bewegen, en de daartoe geschikte personen te 
vinden, gezwegen nog vau de bezorgdheid, of niet de 
afgevergde verklaringen wellicht voor de menschen nadoe-
lige gevolgen zouden kunnen hebben. Als nu aan dat 
alles, al ware het ook maar tot zekere hoogte, kon worden 
te gemoet gekomen, door uitvoering van »het" Program 
van Actie van de anti-r3volutionnaire partij, dan vraag ik : 
hebbeu wij de verwezenlijking van dat denkbeeld spoedig 
van deze Regeerin» te wachten? of is soms ook dat 
nummer een non-valeur? 

De vergadering wordt geschorst en hervat. 

De Voorzitter : Ik heb de eer aan de Kamer mede te 
deelen, dat de Commissie van voorbereiding voor de wets
ontwerpen tot vaststelling van het slot der Indische reke
ningen over 1870, 1879 en 1880 tot haren voorzitter heeft 
gekozen den heer W. K. Vau Dedem. 

De algemeene beraadslaging over het wetsontwerp word 
hervat. 

De heer Van Alphen brengt het volgend verslag uit: 
De Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp 

houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen 
en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van 
vrouwen heeft de eer, in aansluiting aan haar rapport 
van den 8sten Maart 11., bij deze verslag uit te brengen 
omtrent de nader iu hare handen gestelde bij de Kamer 
ingekomen adressen, ten getale van 14, en wel van de 
volgende corporatiën, firma's en afzonderlijke personen: 

45. H. M. A. De Kauter te Beek, pannen- en tegelen
fabrikant te Alphen aan den Rijn; 



844 

43ste VERGADERING. - 19 MAART. 1889. 

Verslagen uitgebracht door de Commissie voor de Verzoekschriften. 

46. het bestuur van het Boud van Nederlandsche pan
en tegelfabrikanten te Utrecht; 

47. het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij 
van tuinbouw- en plantkunde , te 's Grnvenhage; 

48. de kamer van koophandel en fabrieken te Utrecht; 
49. die te Tilburg; 
50. die te Oldenzaal; 
51. dezelfde (2de adres); 
52. R. A. De Moncby en 9 anderen, fabrikanten te 

Hengelo; 
53. firma J. Willink en Paschen, fabrikanten te Win

terswijk ; 
54. het centraal-bestuur van het Algemeen Nederlandsch 

Werkliedenverbond te Amsterdam; 
55. de afdeeling Amsterdam vau evengenoemd Werk

liedenverbond ; 
56. de timniergezellen-vereeniging > Concordia inter 

nos", te Amsterdam; 
57. de typographische vereeniging > Onderling hulpbe

toon" te Tiel, en 
58. Johannes Volkers en vijf anderen, allen bestuur-

deren der kleêrmakersvereeniging »Voor allen door allen", 
gevestigd te Amsterdam. 

De adressant sub 45 is van meeniug dat een wetsont
werp tegen overmatigen arbeid vau jeugdige personen en 
van vrouwen niet had behooren te worden ingediend al
vorens de gehouden enquête zich althans hadde uitgestrekt 
tot de pannen- en tegel/abrieken, zoodat de Kamer niet 
voldoende is ingelicht of de arbeid in adressants bedrijf 
overmatig kan genoemd worden. Hij wenscht bepaald te 
zien , dat jeugdige personen van 12 tot 18 jaren en vrou
wen mogen arbeiden, des zomers van 's morgens 4 tot 
's avonds 8 uren (des noods de jeugdigen van 12 tot 15 
jaren 1 a 2 uren korter) en des winters van 's morgens 5 
tot 's avonds 7 uren, natuurlijk onderbroken door de noodige 
rusturen. Adressant geeft een volledig overzicht van de 
regeling der werk- en rusturen in zijne fabriek (waar 
vrouwen-arbeid bijna nooit voorkomt) en van hetgeen in 
het belang der gezondheid zijner werklieden met uitstekend 
gevolg geschiedt. Hij is van oordeel, dat beperking van 
de vrijheid vau arbeid niet te ver behoort te gaan, wijl 
personen van 15 tot 18 jaren tegenwoordig zelfstandig 
genoeg zijn om arbeid boven hunne krachten te weigeren. 

De adressant sub 46 heeft mede met leedwezen gezien 
dat bij het wetsontwerp uitbreiding vau Staatsbemoeiing 
wordt beoogd in de bestaande verhoudingen tusschen fa
brikanten en werklieden, ook zooveel de pan- en tegel-
fabricage betreft, en verzoekt de Kamer, zoo in het be
lang van de fabrikanten als van de werklieden in deze 
industrie, het wetsontwerp niet aan te nemen tenzij de 
pannenbakkerijen gerangschikt worden onder de uitzonde
ringen bedoeld in art. 1, sub 1°. Adressant houdt zich 
overtuigd dat zijne industrie bij onderzoek door de Commissie 
van Enquête even onschadelijk zou zijn gebleken als de 
veldarbeid. 

De adressant sub 47, in het midden latend de vraag of 
het mogelijk is voor den arbeid in alle bedrijven dezelfde 
regelen te stellen, wijst op die bepalingen in het wetsont
werp welke niet alleen de toekomst vau het uit een algemeen 
oogpunt zoo gewichtige tuinbouwbedrijf bedreigen, maar 
ook en vooral in strijd zijn met de belangen van de jon
gelieden die in dat bedrijf eene kostwinning zoeken. Adres
sant oordeelt dat er termen zijn om den tuinbouw te 
brengen onder de uitgezonderde bedrijven in art. 7. Uit
sluiting van allen Zondagsarbeid en beperking van den 
arbeid binnen vaste uren maken de uitoefening van een 
bedrijf waarbij men geheel van de lengte der dagen en 
van de weersgesteldheid afhankelijk is, absoluut onmo

gelijk. Ook het doorbrengen van de rusturen buiten het 
terrein van den arbeid zou onuitvoerbaar en tegen het 
belang der werklieden zijn. 

De adreasante sub 48 keurt af de in het (oorspronkelijk) 
wetsvoorstel voorkomende uiteenloopende bepaling van den 
arbeidstijd voor zomer- en wintermaanden; zij meent dat 
de beperking van den arbeidsduur zich niet behoort uit te 
strekken boven den 16-jarigen leeftijd en dat voor de 
jeugdige personen en de vrouwen geen langere werktijd moet 
worden toegelaten dan van 12 uren daags, doch overigens 
de regeling der werkuren m«jet worden vrijgelaten. Zij 
heeft groot bezwaar tegeu de gedwongen ontruiming der 
besloten plaatsen voor arbeid bestemd gedurende de rust
tijden en tegen het absoluut verbod van Zondagsarbeid, die 
bijv. in suikerfabrieken onvermijdelijk is. De formaliteiten 
betreffende de kaarten enz. schijnen voor den werkgever veel 
te streng. De adressante zou aanbevelen het verstrekken 
bij den aanvang, en het bijhouden gedurende de voort
zetting van den arbeid , van een boekje voor eiken werk-
mau. De opsporing van overtredingen der wet zou adres
sante , met uitsluiting van alle anderen, wenschen opge
dragen te zien aan fabriekinspecteurs. Uit het gewijzigd 
wetsvoorstel heeft adressante met genoegen gezien dat aan 
een deel harer bezwaren is te gemoet gekomen. 

De adressante sub 49 (die ook reeds sub 3 requestreerde), 
kennis genomen hebbende van de wgzigingen in het oor
spronkelijk regeeringsvoorstel aangebracht, vindt niet te 
gemoet gekomen aan hare bezwaren en hare bezorgdheid 
met het oog op de fabrieken te harer plaatse, in zooverre 
de jeugdige personen slechts 11 uren daags zouden mogen 
werken en de rusttijd op minstens twee uren blijft voor
gesteld. Zij blijft aandringen op uitbreiding van den ge-
oorloofden arbeidstijd tot 8 uren 's avonds en inkrimping 
van den gezamenlijken duur der rusttijden tusschen den 
arbeid tot op minstens anderhalf uur. 

De adressante sub 50 en 51 sluit in haar eerste adres 
zich aan bij het bezwaar tegen de regeling van arbeidstoe
standen alvorens de enquête zich over de Twentsche nijver
heid hebbe uitgestrekt, of minstens de ontvangst der rap
porten van de heeren Struve en Bekaar zij afgewacht, 
waaruit zou ziju gebleken dat overmatige arbeid niet plaats 
vindt. Adressante heeft echter eenige bedenkingen tegen 
de wijze waarop, vooral in het oorspronkelijk wetsontwerp, 
door voorschriften en verbodsbepalingen in den gang van 
den arbeid wordt ingegrepen. De vrijheid van arbeid wordt 
noodwendig beperkt voor allen, waar die voor de jeugdigen 
en de vrouwen wordt ingekort, en de adressante beveelt 
uit dien hoofde groote bedachtzaamheid aan. Zij wenscht 
een voorschrift dat de effectieve arbeidsduur 11 uren per 
dag niet mag te boven gaan; dat de middagsrusttijd minstens 
een uur moet bedragen en buiten de fabriek worden 
doorgebracht, doch deze laatste verplichting niet besta 
voor de voor- en namiddag- of tusschen schafttijden, die tel
kens een kwartieruurs behooren te duren , welk een en ander 
intusschen aan vaste regeling moet onderworpen zijn en 
waarvan zou moeten blijken uit kennisgeving bij aanplak
king bij den ingang der fabriek. In haar tweede adres, 
gesteld na bekendwording van de wijzigingen in het wets
voorstel aangebracht, komt de adressante terug op de 
rusttijden en stelt voor te bepalen dat deze minstens één uur 
bedragen tusschen voormiddags 11 en namiddags 2 uren, 
en de regeling der schafturen des voor- en namiddags aan 
het overleg en het belang van werkgevers en arbeiders 
over te laten. Positieve voorschriften toch op dat stuk 
schijnen zeer belemmerend. Voorts oppert de adressante 
ernstige bedenking tegen het amendement aan de Kamer 
voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs strekkende 
om aan jeugdige personen beneden 14 jaren slechts een 
werktijd van 8 uren daags toe te staan , hetgeen, tot groote 
schade der gezinnen, ten gevolge zal hebben dat de fabri
kanten geene kinderen beneden dien leeftijd zulleu kunnen 
aannemen. Adressante zou zich dan nog beter kunnen 
nederleggen bij geheel verbod van arbeid beneden den 13-jari-
gen leeftijd. 

De adressanten sub 52 (die ook reeds sub 36 reques-
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treerden) namen met genoegen kennis van de wijzigingen 
in het oorspronkelijk voorstel door de Regeering aange
bracht , doch bevelen der Kamer aan zich bovendien te 
vereenigen met eenigc der amendementen van de Commissie 
van Rapporteurs. Van groot belang achten zij het voorstel 
om de rusttijden terug te brengen tot ten minste één onaf-
gebrokeu rustuur daags, wat inzonderheid zou te gemoet 
komen aun die fabrieken waar in den winter des morgens 
niet bij kunstlicht wordt gewerkt en volgens het wets
ontwerp zou dan toch tusschcn 8 en 12 uren een rusttijd 
moeten worden gehouden , hetgeen gewis niet noodig zou 
zijn , evenmin als des Zaterdags namiddags, wanneer in vele 
fabrieken niet doorgewerkt wordt, zonder dat evenwel de 
werkzaamheden geheel stilstaan, wel tijdig eindigen. De 
late aanvang van den arbeid des morgens in sommige 
tijden maakt echter het eindigen voor 7 uren's avonds on
doenlijk en daarom adviseert adressante het sluituur op 8 
uren 's avonds te stellen, met behoud echter der bepaling 
van een maximum arbeidsduur van 11 uren. Groot bezwaar 
echter heeft deze adressante evenals n°. 51 in het voorstel 
van rapporteurs om den arbeid beneden den 14-jarigen 
leeftijd te beperken tot 8 uren daags. Meer aanleiding tot 
vagabondage dan tot voortgezet onderwijs schijnt daaruit 
te zullen voortspruiten (evenals in Duitschland), daar het 
waarschijnlijk is dat vele fabrikanten er toe zouden overgaan 
geene werklieden beneden 14 jaren aan te nemen. Ten 
slotte betuigt adressante hare groote ingenomenheid met 
de thans voorgedragen instelling van fabrieks-iuspecteurs , 
op wier rapporten latere verbeteringen in de arbeidswet
geving zich zullen kunnen gronden, wanneer daartoe 
veelzijdig ontwikkelde, van het gewicht hunner betrek
king doordrongen mannen worden gekozen. 

De adressante sub 53 betuigt hare volle instemming 
met den inhoud van het evengenoemde adres (n°. 52), 
voert onderscheidene gronden aan tot versterking van het 
aldaar betoogde eu acht beperking van den arbeidsduur 
der 13- & 14-jarigen niet ten nadeele zoozeer van de werk
gevers maar des te meer van do arbeidersgezinnen en van 
de betrokken kinderen zelven. 

De adressaute sub 54 verklaart zich door het aangeboden 
wetsontwerp geheel en al onbevredigd en acht de bewering 
onjuist dat ook thans nog — wijl reeds sedert 1874 op het 
stuk der regeling van den kinderarbeid niets gedaan werd — 
slechts geleidelijk op den ingeslagen weg zou behooreu te 
worden voortgeschreden. Zij verzoekt 1°. den verboden 
leeftijd uit te breiden tot 13 jaren; 2°. het verbod, als 
regel, ook toe te passen op den veldarbeid; 3°. niet uit te 
sluiten de werkzaamheden voor het bedrijf van den vader, 
indien deze het beroep uitoefent zonder andere hulp dan 
van huisgenooten; 4". te handhaven het verbod van nacht
arbeid , de beperking vau den arbeidsdag en de verplich 
ting van één rustdag per week voor jongelieden beueden 
18 jaren en voor vrouwen van eiken leeftijd ; 5°. den werk
tijd voor dezen te doen eindigen minstens des avonds te 
7 uren ; 6°. dien voor jongelieden vau 12 tot 15 jaren te 
beperken tot 8 uren per dag; 7°. arbeid vau vrouwen 
binnen 4 weken na de bevalling in fabrieken en werk
plaatsen te verbieden; 8°. te handhaven de voorgedragen 
instelling van fabrieks-inspecteurs en deze inzonderheid een 
adviseerenden werkkring aan te wijzen. 

De adressanten sub 55, 5(i en 57 schenken hunne volle 
adhaesie aan den inhoud vau het adres hierboven sub 54 
omschreven. 

De adressanten sub 58 hebben met leedwezen opgemerkt 
dat in het wetsontwerp geene bepaling voorkomt tot be
scherming van de vrouwen en kinderen die in ellendige 
woningen met het hoofd van het gezin, of iemand die als 
meester fungeert, U huis moeten werken en in dezelfde 
localiteit tevens hun geheele leven slijten ; zij beweren dat 
het kleermakersvak een vau de vakkeu is ouder die nadee-
lige levensomstaudighedeu uitgeoefend; dat geeu controle 
daarop bestaanbaar is, en dus alleen overschiet het op
richten van algemeene werkplaatsen voor de verschillende 
vakken, wat door particulier initiatief niet kan worden tot 
stand gebracht; weshalve deze ten spoedigste vau Rijkswege 

bahooren te worden opgericht, tevens met regeling van 
tarieven en loonen zoodanig dat eene goede verstandhou
ding tusscben patroons en werklieden tot stand kome. 

De Commissie van Rapporteurs stelt voor de bovenom
schreven adressen , alle betrekking hebbende op een reeds 
in beraadslaging zijnd ontwerp van wet, ter griffie te 
deponeeren ter inzage voor de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De beer Van Ve lzen : Mijnheer de Voorzitter! Dat 
van Regeeringswege pogingen in het werk worden gesteld 
tot wegneming van wanverhoudingen welke in de betrek
king tusscheu werkgevers en werklieden gevonden wor
den, on waarvan het bestaan door de gehouden enquête 
omtrent den arbeid, althans ten deele is aan het licht 
getreden, juich ik alleszins toe. 

Door het wetsontwerp wordt voldaan aan eene belofte, 
van Regeeringswege gedaan in 1888 bij gelegenheid van 
de opening der Staten-Generaal. Dat bepalingen tot het 
tegengaan vau overmatigen en gevaarlijken arbeid van 
jeugdige personen en van vrouweu , waar liet geldt het 
regelen van een zoo gewichtige materie, door deze Regee
ring in de eerste plaats aan de orde gesteld zijn, schrijf 
ik daaraan toe, dat reeds in 1874 eenige bepalingen ge
maakt zijn om den arbeid van jeugdige personen te regelen. 

Dat wetsontwerp heeft aan de verwachtingen beantwoord , 
en van verschillende kanten is herhaaldelijk drang uitge
oefend bij de Regeering om op dien weg voort te gaan. 
Vandaar dan ook de pogingen in 1885 en 1887 door den 
vorigen Minister beproefd , om de wet uit te breiden. Beide 
wetsontwerpen hebben echter vau verschillende zijden groote 
bezwaren ontmoet, en ziju niet eens in openbare discussie 
gekomen. 

Ik erken zeer gaarne dat dit wetsontwerp zich gunstig 
onderscheidt van zijne beide voorgangers, voor zooverre de 
belangen van werkgevers en arbeidersgezinnen daarbij meer 
in het oog gehouden zijn. Maar ik meen dat toch aan de 
indiening vau dit wetsontwerp het verwijt niet kan worden 
ontzegd, dat de indiening eenigszius praematuur is. 

Ik beroep mij voor die bewering op het Verslag van de 
Enquête-commissie. De algemeeue toestand van den arbeid 
door geheel ons vaderland is nog niet onderzocht geworden. 
Zoowel omtrent de onderdeden van deu arbeid als omtrent 
den arbeid in zijn geheelen omvang in de verschillende 
deelen des lands, heeft de Enquête-commissie hare taak 
slechts ten deele kunnen volbrengen. 

Vandaar dat het mijns inziens zeer gewaagd is om een 
volksbelang, dat zoo ingrijpt in de eigenaardige behoeften 
van de natie, te regelen zonder genoegzame kennis van 
zaken. Ik beroep mij daarbij op het groot aantal adres
sen , bij deze Kamer ingekomen. 

Het is opmerkelijk dat onder al die adressen slechts één 
principieel het wetsontwerp bestrijdt, terwijl al de andere 
adressen spreken over de opportuniteit of de wijze van 
regeling van den arbeidsduur. 

Hierin ligt mijns inziens het zwakke punt van het voor
stel. Dat de Regeering op dit oogenblik nog niet voldoende 
is ingelicht omtrent het arbeidsvraagstuk, blijkt uit hetgeen 
ik lees op bladz. 4 der Memorie van Beantwoording: 
»Zoolang niet een volledig onderzoek heeft aangetoond , 
dat de landbouw het inderdaad zouder de hulp van kinder
handen stellen kan , en van den anderen kant dat die 
arbeid nadeelige gevolgen voor de ontwikkeling van het 
kind na zich sleept, is vau den ondergeteekende geen 
voorstel iu den bedoelden geest te wachten." 

De vraag is dus hoe ver de Regeering bij de regeliug 
van de arbeidsvraag kan en mag gaan. 

En nu zal ik mij niet verdiepen iu de quaestie of de 
Regeering bevoegd is de verhouding tusscben werkgever 
en arbeider te regelen; liever bezie ik de zaak van eeu 
practisch standpunt, en dan acht ik het verkieslijk dat 
men niet zouder behoorlijk voorafgaand onderzoek en met 
de uiterste bedachtzaamheid die quaestie van uren en 
leeftijd regele, opdat men geen gevaar loope de reeds 
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zoozeer gedrukte nijverheid nog meer te schaden. Aan
leiding daartoe vind ik in het feit, dat de Minister don 
aanvang van den werktijd iti den zomer in hot oorspronkelijk 
wetsvoorstel, in het gewijzigd ontwerp op 5 uur bepaald, 
tot C uur heeft teruggebracht. 

Bovendien stelt de Commissie van Rapporteurs voor in 
art. 6 den gezamenlijken werktijd van personen beneden 
14 jaren tot 8 uren per etmaal te beperken. Mag oene 
zoodanige bepaling, welke inzonderheid die soort van 
arbeid treft, waarbij alle werklieden zoowel jeugdige per-
soncu als volwassenen te zamen arbeiden, worden vastge
steld , zoolang eene volledige enquête het nut of de on
schadelijkheid daarvan niet heeft aangetoond ? 

Dat, waar de veldarbeid ongeregeld blijft, die takken van 
l>edrijf welke alleen des zomers in de open lucht, of in 
open loodsen verricht worden , niet onder de uitzonderingen 
in art. 7 genoemd zijn opgenomen , en de arbeid bij dag en 
nacht, door elkander afwisselende ploegen van arbeiders, 
niet mede met de hier bedoelde uitzonderingen wordt ge
lijkgesteld , acht ik te zijn eene leemte in het wetsvoorstel. 

Ik weet wel dat alinea 3 van art. 5 den Minister be
voegdheid geeft om bij algemeenen maatregel van bestuur 
voor sommige bedrijven van het verbod in het 1ste lid van 
art. 5 gesteld, vrijstelling te verleenen, en ik ben er van 
overtuigd dat Zijne Excellentie in het belang van de nijver
heid en de werkende klasse daarvan zooveel noodig gebruik 
zal maken, maar toch wensch ik er op te wijzen, dat de 
mildere bepalingen van dit ontwerp, zooals het door den 
Minister oorspronkelijk is ingediend, nu reeds door amen
dementen voor de nijverheid en de werkende klassen zelf 
schadelijk worden gemaakt. Ik wensch er der Kamer op te 
wijzen dat men zonder meer voldoend licht omtrent deze 
materie toch voorzichtig zij, om geen belemmerende be
palingen vast te stelleu , die de nijverheid te zeer zouden 
kunnen schaden. 

Ik wensch den Minister gaarne te steunen om maatschap-
jKilijke wanverhoudingen weg te nemen ; wat echter de stem 
betreft, welke ik omtrent dit wetsontwerp zal uitbrengen, 
ik moet mij die vooralsnog reserveereu met het oog op de 
amendementen die ingediend zijn of nog ingediend zullen 
worden. Men kan van dit ontwerp door amendementen iets 
goeds maken, maar men kan door onverstandige amende
menten het voorstel ook bederven of de kracht er van ver
slappen. In dat geval zou ik het wenschelijk achten dat, 
alvorens men die ingrijpende maatregelen neemt, de enquête 
omtrent den arbeid worde voortgezet. Gaat men echter met 
bedachtzaamheid te werk en meent men dat een tweede stap 
moet gedaan worden op den weg, welke de Regeering en 
de Volksvertegenwoordiging in 1874 opgegaan zijn, dan zal 
naar mijne overtuiging ook met dit wetsontwerp voor de 
nijverheid en de arbeidende klasse iets goeds tot stand worden 
gebracht. 

De heer Ke rd i jk : Mijnheer de Voorzitter! Men zal 
het, naar ik mij vlei, niet onnatuurlijk en niet onbescheiden 
vinden, dat ik mij veroorloof met een enkel woord het 
standpunt aan te geven, hetwelk ik tegenover deze voor
dracht der Regeering meen te moeten innemen. Met on
natuurlijk en niet onbescheiden, waar het reeds meer dan 
tien jaren geleden is, sedert ik op eene herziening der 
wet-Van Houten met nadruk heb aangedrongen , een aan
drang , die, zoo hij eenige bekentenis had, zeer zeker die 
beteekenis alleen ontleende aan de omstandigheid, dat 
daaraan mijnerzijds vooraf was gegaan een onderzoek naar 
den feitelijken toestand en naar de werking der wet. 

Trouwens — er werd straks door een der leden aan her
innerd — reeds in het najaar van 1875 was van de Regee-
ringstafel de behoefte aan en de noodzakelijkheid van uit
breiding der wet-Van Houten volmondig erkend. Dit ge
schiedde in 1875. Helaas, dat het 1889 moest worden, 
vóór een verdere stap wordt gezet op den weg, die toen 
te schroomvallig betreden is! Over het stilzitten van den 
wetgever in al dien tijd heb ik te duidelijk en te herhaal
delijk in het openbaar mijne meening uitgesproken , dan 
dat het noodig zou zijn haar hier te herhalen en nog eens 

toe Ie lichten. Over het vorledeno zal ik dus thans niet 
spreken; wij staan nu gelukkig tegenover een wetsontwerp, 
dat in behandeling is, en voor mij is het slechts do vraag 
hoo het oordeel moet zijn over de voordracht en over den 
toestand die daaruit zal geboren worden. Welnu, hetiseon 
oud, het is een misschien wel to vaak gebruikt, maar het 
is een niet verouderd gezegde , dat op mijn standpunt vol
komen van toepassing is: dankbaar, maar onvoldaan. On
voldaan over hetgeen wordt aangeboden ; maar het dankbaar 
aannemende, wanneer hetgeen door de Regeering is voor
gesteld , in de Staatscourant zal te lezen staan. 

Ik zal niet volgen het voorbeeld van anderen en mij 
begeven in onderwerpen, die met deze voordracht niet in 
verband staan; noch derhalve over het boetenstelsel, noch 
over de kamers van arbeid en dergelijke spreken, hoe 
gaarne ik ook anders 'iver die onderwerpen vangedachten 
zou wisselen. Gereelelijk overigens geef ik toe, dat, met 
het oog op het voortzetten der enquête, voor sommige 
punten, waaromtrent thans óf niets gezegd wordt óf niet 
gegeven wordt wat ik wensch — ik noem slechts het 
maximum van arbeidsduur voor jeugdige personen en 
vrouwen tot minder dan 11 uren, en wettelijke maat
regelen tot beperking van den arbeid ook van volwassen 
mannen — ik geef toe, dat voor deze punten en andere 
meer, uitstel tot later te meer geraden is, omdat te dien 
aanzien zal moeten onderscheiden worden tusschen fabrieks-
en handwerksnijverheid; eene onderscheiding, waarom
trent de wetgever. om die goed te kunnen toepassen, 
meer licht behoeft dan hij thans bezit. Maar dit erkennende, 
lijdt het bij mij geen twijfel, dat de Regeering meer bad 
kunnen doen dan zij nu gedaan heeft. Ik betreur bet, 
dat niet te gelijker tijd met dit wetsontwerp zijn voor
gesteld wettelijke maatregelen in het belang der gezond
heid en veiligheid der werklieden in fabrieken en werk
plaatsen ; en al stel ik vertrouwen in de Regeering, dat 
zij binnenkort dienaangaande eene voordracht zal indienen , 
toch doet het mij leed, dat in dit opzicht uitstel ons niet 
wordt bespaard. Eveneens betreur ik het, dat in de voor
dracht der Regeering de vrijbrief van den veldarbeid is 
bestendigd, dat de miuimum-leeftijd van 12 jaar niet is 
verhoogd. Daarover zal ik echter nu niet uitweiden; in 
den loop der discussiën over de artikelen van het wets
ontwerp zal er gelegenheid te over zijn om daarop terug 
te komen. Dat dit een en ander niet in dit wetsontwerp 
is opgenomen, betreur ik dus; dientengevolge ben ik dus 
ook onvoldaan; en deze onvoldaanheid is door hetgeen ik 
gezegd heb alleszins gerechtvaardigd. 

Maar ik haast mij er bij te voegen: dankbaar ben ik, 
omdat eiudelijk uitbreiding van de wet van 1874 in deze 
Kamer in behandeling komt; dankbaar zal ik ook zijn 
indien dit wetsontwerp, al is het onveranderd, wet wordt 
en invloed zal uitoefenen op de toestanden der samenleving. 
Want wie beweert dat hetgeen nu geschieden zal, indien 
de wensch der Regeering wordt bevredigd, is onbeteeke-
nend, gelijk aan nul, eigenlijk misiruk enz.; wie beweert 
dat het is een oubeteekeueude stap voorwaarts — ik zeg 
dat hij der waarheid een slag in het aangezicht geeft. 

Laat ik ter rechtvaardiging dier uitspraak even het 
wetsontwerp doorloopen. Een einde in de eerste plaats zal 
worden gemaakt aan de onzekerheid, die volgens de wet 
van 1874 bestaat, omtrent de verhouding welke er moet 
zijn tusschen bet kind, dat werkt, en deugeue die het 
arbeid doet verrichten; of loon een noodzakelijk element 
is van het strafbare feit. Esue onzekerheid, ten ge
volge waarvan honderden kinderen zijn geslopen door de 
mazen der wet, over wie thans de beschermende hand 
van den wetgever niet te vergeefs zal worden uitgestrekt. 
Ik behoef der Kamer slechts te herinneren aan een bekend 
feit. In eene gemeente van Zuidholland was eene lijnbaan, 
waarheen de vadere ten arbeid togen met hunne kinderen. 
Bij de invoering der wet van 1874 verlieten de kinderen 
de touwslagerij en keerden terug naar de school. Doch 
daar kwam een vonnis van de rechtbank te Rotterdam, 
waarbij de vaders aansprakelijk gesteld werden voor dien 
arbeid van hunne kinderen, maar tevens verklaard werden 
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to vallen buiten de termen der wet; en — nu bad weder ecnc 
verhuizing plaats, maar in omgekeerde richting: uit do 
school naar de lijnbaan. Zulke ge,vullen hebben in ver
schillende streken plaats gehad; op de/.o on op audoro 
wijzon is do bedoeling des wetgevers voor een goed deal 
verijdeld. Doch wanneer dit wetsontwerp wet wordt zal die 
verijdeling tot het verledcne behooren, en honderden kin
deren , die thans niet ter school gaan, zullen aan de macht 
van den werkgever en aan de overmacht van hun eigen 
ouders worden onttrokken, om althans tot hun 12de jaar 
in het genot van onderwijs te doelen. Is dit soms geen 
vooruitgang ? 

Doorloopen wij verder de wet, dan zien wij, dat voor 
jeugdige personen, en ook voor vrouwen in fabrieken en 
werkplaatsen, verboden zal zijn de nachtarbeid. Of liever 
— want hierop veel meer dan op het woord nachtarbeid 
komt het aan — dat er grenzen gesteld worden aan hun 
arbeidsdag. En nu verdient het toch wel de aandacht van 
degenen, die dit wetsontwerp achterlijk noemen, in ver
gelijking met buitenlandsche wetgevingen , dat in alle 
andere lauden — slechts één uitgezonderd — waar eene 
diep ingrijpende wetgeving is tot stand gekomen, veel 
wijdere grenzen aan den arbeidsdag worden gelaten dan 
bij de thans hier voorgestelde wet. Wat naast den nacht
arbeid wordt verboden , is dat in fabrieken en werkplaatsen 
door personen beneden 18 jaren en door vrouwen langer 
worde gewerkt dan 11 uren daags. Wat tevens ver
boden wordt, is in fabrieken en werkplaatsen hun arbeid 
op Zondag. Wat daarenboven verboden wordt, is de arbeid 
der vrouw aldaar gedurende vier weken na hare bevalling. 

Nu weet ik wel, Mijnheer de Voorzitter, dat bij de 
meeste dier bepalingen aan het uitvoerend gezag de be
voegdheid wordt toegekend om uitzonderingen te stellen, 
en dat bij eene slechte uitvoering der wet niet zooveel zal 
worden bereikt als wanneer zij door de Regeering ernstig 
ter hand wordt genomen, Maar, ik wil gevraagd hebben 
of iemand de verantwoordelijkheid zou willen aanvaarden 
om dergelijke regelen in het leven te roepen, zonder be
voegdheid aan de openbare macht, om daarvan in bijzon
dere omstandigheden af te wijken ? Ik begrijp , dat men, 
om parade te maken, in volksvergaderingen wetten ver
langt , die geen enkele uitzondering toelaten. Doch ik 
voor mij ben overtuigd, dat niemand , wie dan ook , indien 
hij er de verantwoordelijkheid voor te dragen had, te 
zijner aansprakelijkheid eene dergelijke wet zou durven in 
het leven roepen. 

Trouwens, naast die bevoegdheid der Regeering tot het 
toestaan van afwijkingen staat eene andere bevoegdheid , 
tevens aan het uitvoerend gezag toegekend, om werk
zaamheden , die voor de gezondheid en het leven van 
jeugdige arbeiders en vrouwen gevaren kunnen opleveren, 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te verbieden. Welnu , 
wie billijk en eerlijk wil zijn, zal over de beteekenis dezer 
wetsvoordracht niet spreken, zouder tevens te gewagen 
van de macht, welke zij aan de Regeering verleent om 
aan zoodauigeu gevaarlijken arbeid paal en perk te stellen. 

Nu herhaal ik nogmaals: mijne wenschen zijn niet be
vredigd. Ik meen, dat er op dit oogenblik meer had kun-
neu geschieden, ik ben in allen gevallen overtuigd, dat 
men in de toekomst — en te dezen opzichte verwacht ik 
geen tegenspraak van den Minister vau Justitie — verder 
zal moeten gaan dan men nu gegaan is. Maar ik herhaal 
ook: het is de werkelijkheid miskennen, als men zegt, 
wat wij hebben moeten hooren : »Indien de wet wordt 
verworpen, zullen wij niets hebben, en als de wet wordt 
aangenomen , zullen wij hebben , wat gelijk is aan niets." 

Mijnheer de Voorzitter! Mij trof het, dat de afgevaar
digde van Schoterland met grooten nadruk sprak van »het 
niet den mantel der liefde bedekken, zooals men dat hier 
to lande gaarne doet, waar het geldt de tekortkomingen 
van werkgevers ". Ongeveer diezelfde woorden werden niet 
gesproken, maar geschreven door den afgevaardigde van 
Schoterland in de dagen dat de enquête werd gehouden, 
toen op 15 December 188G in zijn blad te lezen stond, — 
het was naar aanleiding van een misbruik, ik weet niet 

meer in welke onderneming — » Onze Enquête-commissie 
zal echter wel zorgen, dat do sluier over alle misbruiken 
blijft uitgespreid." 

De afgevaardigde van Schoterland heeft meer dan eens 
zich er op beroemd, dat ergerlijke misbruiken , die door de 
enquête aan het licht gekomen zijn , reeds te voren door hem 
waren ontsluierd. Hetzij zoo; maar zij zijn dan toch door 
de enquête voor aller oogen openbaar geworden , on hij had 
de eerste moeten zijn, om hulde to brengan aan die Commisssio 
voor de wijze, waarop zij, zonder aanzien des persoons en 
met volle liefde voor de waarheid, aan het licht gebracht 
heeft wat aan het licht gebracht kon worden. Hij had de 
laatste moeten zijn om tot do werklieden te zeggen: 
»geeft u met de Enquête-commissie niet af, wij stellen in de 
Enquête-commissie niet het minste vertrouwen, wij ontzeggen 
aan die Commissie alle waarde." Hij had de laatste moeten 
zijn om de werklieden als het ware tegen te houden , zich 
als getuigen aan te bieden om de waarheid te openbaren. 
Hij had integendeel de eerste moeten zijn om. waar iodereeu 
werd opgeroepen om mede te deolen wat hij wist, te zeg
gen : »gaat daarheen en zegt wat gij op het hart hebt 
en wat gij weet waarheid te zijn." 

Wat integendeel deed hij, toen destijds hem werd ver
weten dat hij , in plaats van de werklieden aan te moedi
gen , ze trachtte te weerhouden om hun licht te laten 
schijnen, toen luidde zijn antwoord : » Verbeeldt u dat do 
wolven eens samenkwamen om te zien wat er gedaan kon 
worden in het belang van de arme schapen , en men de 
schapen opriep om hun hulp te verleenen, zou men dan 
niet do domheid der schapen berispen die zoo onnoozel 
waren daartoe mede te werken ? Tusschen kapitalisten en 
arbeiders is evenmin vrede te maken als tusschen het roof
dier en zijn prooi." 

U, Mijnheer de Voorzitter, zal het waarschijnlijk niet 
uit het geheugen zijn gegaan , dat een sociaal-democratisch 
arbeider, de heer Ansing te Amsterdam, na door de En
quête-commissie in verhoor t9 zijn genomen, op de vraag 
van den Voorzitter of hem nog iets op het hart lag, ten 
antwoord gaf: » Niet3 anders dan de verzekering, dat ik 
met groote voldoening van hier ga. Wanneer ik aanstaan
den Zondag in den krin<? mijner vereeniging ben terug
gekeerd , zal ik hun een geheel anderen indruk kunnen 
mededeelen , dan zij en ik van deze Commissie verwachtten." 

Dit zeide de heer Ansing op den 7den Januari 1887, 
en dienovereenkomstig deed hij de week daarna; en toch 
kon men op 26 Januari nog in het blad van den afge
vaardigde van Schoterland lezen , niet wat de heer Ansing 
had gezegd, maar uit: »Dat de heeren op het Binnenhof 
maar al te zeer herinneren aan het versje van Van Alphen : 
»We zaten laatst bij Saartje." 

Zie, ik kan mij volkomen begrijpen, dat de afgevaar
digde van Schoterland en velen met hem, vóór dat de 
enquête een aanvang genomen had , haar met wantrouwen 
begroetten ; en ik kan mij voorstellen, dat men zich dien
overeenkomstig heeft uitgelaten. Jlaar wanneer men kenuis 
genomen heeft van de enquête, dat men zich dan niet 
geroepen acht om, na beschuldigingen en beleedigingeli 
te hebben uitgesproken , die beschuldigingen en belecdi-
giiigen terug te nemen , en boete te doen voor de schan
delijke en smadelijke woorden, die men had geuit — dat 
is iets, wat mijn begrip en mijn verstand te boven gaat. 

Over de rede van den afgevaardigde vau Schoterland 
overigens nog slechts een enkel woord. Hij wees er op, 
dat in de sociale qu.testie veel wordt geliefhebberd; dat 
velen zich opwerpen als deskundigen , omdat zij eens lid 
waren van eenige commissie; hij zeide dat daarover alleen 
door lieden met kennis van zaken moest worden gespro
ken. Als een zoodauige doorliep hij het wetsontwerp en 
gaf hij zijn programma. Zoo beeft hij met klem er op ge
wezen , dat bij aanneming van dit wetsontwerp de kinde
ren , gebezigd bij de huisindustrie, buiten bescherming 
zullen blijven. Dit zeide hij niet ter loops, maar hij stond 
er nadrukkelijk bij stil. Deed hij het soms om te bewijzen 
hoe men veel spreken kan, zooals hij, zonder kennis van 
zaken ? Want , dat de huisindustrie volgens de Regeeringss-
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voordracht buiten de grenzen der wet zal blijven, dat had 
hij niet kunnen beweren, indien hij de stukken behoorlijk 
geraadpleegd had. Had hij het gedaan, hij zou weten , dat 
volgens dit ontwerp de wetgever wel (iegelijk zijn be
schermende band uitstrekt ook over die kindereu der huis
industrie. Is het vertrouwenwekkend, als men in zulke 
fouten vervalt on dan toch zich uitlaat op een toon, als 
door dien spreker is gedaan ? 

Nog wees diezelfde spreker op een staaltje, boe mis
bruiken naar zijne inccning zouden blijven bestaan bij het 
onveranderd aannemen van dit wetsontwerp. Hij wees op een 
drukkersjongen , die des ochtends vroeg tot des avonds laat 
arbeidt, dan even naar huis gaat, om weder den nacht 
door te werken. Waarlijk, het zal den Minister van Justi
tie niet moeilijk vallen, zoo noodig, aan te toonen , dat 
zulk een geval wel degelijk onder het bereik dezer wet zal 
komen, en dat aan zoodanigeu toestand door haar een 
einde zal worden gemaakt. Nogmaals; kan het vertrou
wen wekken in een afgevaardigde, wanneer hij aldus 
spreekt, als waren de stukken niet door hem gelezen? 

Ik kom terug tot inijti uitgangspunt: mijn oordeel over 
de voordracht die wij te behandelen hebben. Over de 
ingediende en vermoedelijk nog in te dienen amendementen 
zal ik thans niet uitweiden. Men veroorlove mij echter 
één algemeen woord over die, welke beoogen aan dit wets
ontwerp te ontnemen een deel van zijne kracht en zijne 
beteekenis. Geene bedreiging natuurlijk, die volkomen 
misplaatst zoude zijn. Maar wel eene waarschuwing, voor 
zoover die noodig wezen mocht. En in allen gevalle eene 
overtuiging, waarvan de juistheid eventueel door de uit
komst zal bewaarheid worden. Dit ééne woord namelijk , 
dat over elke ingrijpende verandering, die het wetsont
werp in kracht en beteekenis zal vermindereu, de tegen
standers eener vreedzame ontwikkeling der maatschappe
lijke toestanden zullen jubelen in hunne biuneDkamer en 
dat zij er in het openbaar van gebruik zullen maken tot 
bemouilijkiug van het pogen, om langs den vreedzamen 
weg te komen tot verbetering van zooveel, wat in onze 
maatscbappij ten nadeele van de misdeelden, helaas, bestaat. 

De heer De Savornln Lohman: Mijnheer de Voor
zitter! Vooral nu de laatste geachte spreker heeft gewaar
schuwd tegen elke verandering die het wetsontwerp in 
kracht en beteekenis zou doen verminderen, omdat dan 
de tegenstanders van eene vreedzame ontwikkeling der 
maatschappelijke toestanden zouden jubelen, acht ik vooraf 
eene duidelijke bespreking noodig van het standpunt dat 
mijns inziens in deze quaestie behoort te worden ingeno
men. Want slechts wanneer men voor zich zelven vaste 
beginselen heeft, naakt men zich zeer weinig ongerust 
over al het geroep en geklinkklang, dat men , helaas, een 
enkele maal in deze Kamer en daar buiten zoo dikwijls 
hoort wanneer er gesproken wordt over sociale quaestiën. 

Wij moeten toch als wetgevers zorgen , niet te wordeu 
medegesleept door hen , die steeds maar meer willen laten 
doeu door de Regeering, en die meenen op die wijze aan 
alle sociale nooden een einde te kunnen maken. Ik beu 
overtuigd dat hierdoor juist het tegendeel hetjgeval zal zijn. 

Ik kan over deze quaestie niet spreken zooals ik meen 
dat geschieden moet, zonder een punt aan te raken , dat 
nog niet in het debat geweest is en dat in deze Kamer 
^e,en punt van discussie behoeft te zijn. Ik beu namelijk 
overtuigd, dat welke wetsontwerpen men ook make, de 
op het oogenblik heerscheude ellendige toestand niet veel zal 
worden veranderd , omdat de reden van dien verkeerden 
toestand in de eerste plaats ligt in de zoude. Ik wil dit 
hier uitdrukkelijk uitspreken tegenover diegenen die tot 
het volk het woord voeren; die, gelijk ik onlangs in eene 
redevoering van een onzer grootste redenaars las , aan het 
volk ^rteileu, dat er een God in onze borst is, eu dat 
die God nu aan de beurt is om te spreken ; dat er dan 
een betere toestand in het leven zal komen. Ik geloof van 
dien »(tod in onze borst" hoegenaamd niets ! 

Ik zal niet met den afgevaardigde van Schoterland in 
discussie treden over de vraag, waar de zoude vandaan 

komt. Dat kan hier onbesproken blijven. Maar zij is er, eu 
dat weusch ik hier uit te spreken. Én wanneer men, tegen
over het volk staande, doet alsof de zonde alleen zit bij 
de zoogenaamde kapitalisteu en niet Lij de arbeidende 
standen, niet bij het volk in al zijn kringen, dan noem 
ik dat eenvoudig volksmisleiding eu anders niet. Ik erken 
dat er zeer veel nood en ellende onder iiet volk bestaat, 
en ik wil niet ontkennen dat dit gedeeltelijk te wijten is 
aan den wettelijken toestand. Maar veel meer ligt bet aan 
toestanden waaraan noch de liberale, noch de anti-revoluti-
onnaire, noch eenige andere partij in den lande de on
middellijke aansprakelijkheid heeft. Ik wil dan ook gaarne 
mijne iustemming betuigen met hetgeen te dien opzichte 
onlangs door den zeer geleerden schrijver, den heer Van 
liinmeleu, die zeker wel niet geacht mag worden te 
behooren tot de oud-liberale partij, in het midden heeft 
gebracht in zijn boekje > La question sociale." (blz. 108) 

Wanneer ik erken , dat de toestanden te wijten zijn ook 
aan de bezitteuden, dan wil ik daarbij niet uit het oog 
verliezen, dat de arbeiders ook een groot deel van de schuld 
dragen, eu dat, wanneer wij ons met de sociale quaestie 
bemoeien willen, wij verplicht zijn hun dat te zeggen. 
De groote massa geid, besteed voor nuttelooze zaken, 
wordt niet alleen uitgegeven door de kapitalisten, maar 
ook door dat deel des volks, waarvoor in deze Kamer, 
naar zijne eigene meeniug althans, alleen de spreker uit 
Schoterland iets schijnt te gevoelen. Men kan willen, 
gelijk ook reeds gezegd is , ofschoon niet in deze Kamer, 
■lat er eerst tabulu ram moet gemaakt worden, en meenen 
dnt, wanneer men daarna eene nieuwe staatsinrichting op 
de aldus verwoeste maatschappelijke toestanden optrekt, 
men dan iets beters zal verkrijgen. Maar wij vieren of 
betreuren dit jaar hetgeen honderd jaar geleden is geschied. 
Toen heeft men ook tabula rata willen maken; toen heeft 
men ook om den vrij heidsboom gedanst; maar aan wat 
daarop gevolgd is behoef ik niet te herinneren. De vruch
ten aan dieu boom geplukt gun ik èo aan den spreker 
uit Schoterland, en aan allen die meenen op die wijzede 
maatscbappij te moeten hervormen. 

Waar ik in de eerste plaats op wil wijzen is: de kerk ; 
want wanneer men de maatschappij wil hervormen , dan 
moet men gaan tot die lichamen , üie met de familiën en 
met de menscheo persoonlijk in aanraking komen. Dit 
kan de wetgever niet. Nu heeft men , ook aan de zijde 
waar de afgevaardigde uit Schoterland staat, op allerlei 
wijze getracht de Kerk te vernietigen, en dit is een van 
tle hoofdredenen, waarom op dit oogenblik de toestanden 
zoo moeilijk te genezeu zijn. Ik erken — en dat heb ik 
bier dikwijls uitgesproken — dat de Kerk als politieke 
macht haren invloed verloren heeft, en ik hoop dat zij 
dieu steeds meer en meer zal verliezen. Maar daaren
tegen acht ik de kerk als sociale macht van het aller
eerste en allerhoogste belang, mits men haar niet inbare 
roeping beleminere door kunstmatig bijeen te houden wat 
zich niet bijeen gevoelt. In de maatschappij kau de kerk 
alleen optreden wanneer zij in eigen midden eensgezind 
is. Vandaar dat de anti-revolutionnaire partij een artikel 
beeft opgenomen in haar program, dat van de allergrootste 
beteekenis is, en ten nauwste samenhangt met al hare 
beginselen, het is het bekende art. 20, dat maar niet zoo 
kan geëlimineerd worden, als ware het een aanhangsel; 
het hangt samen met de geheele opvatting van Staats
recht, die de anti-revolutionnaire partij is toegedaan. Wat 
dat artikel bevat, vraagt men. Dat artikel betreft de ver
houding van Kerk en Staat, en ik wensch er op te wijzen , 
omdat zoo velen in ous land niet schijnen te begrijpen, dat 
de tegenwoordige beweging op kerkelijk gebied ook van 
groote sociale beteekenis is. 

Het is mijne innige overtuiging dat de Protestautscbe 
kerken alleen dan werkelijk hervormend kunnen optreden, 
wanueer zij niet, zooals tegenwoordig het geval is , ge
dwongen zijn om elkander onderling te verscheuren en te 
vernietigen, maar wanneer elke kerk op zich zelve vrij kan 
intreden in de maatschappij. 

Hare sociale roeping heeft deRoomscli-Katholieke kerk uit-
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nemend begrepen. Bij de discussie, die hier bij do behandeling 
van het wetsontwerp-Van Houten heeft plaats gehad, is dat 
onderwerp ook ters prake gebracht; te recht is er toen door 
Roomach-Katholieke sprekers op gewezen, dat de Roomsch-
Katholieke kerk zich volkomen van hare roeping bewust is. 
Ik wijs er openlijk op — men moge mij daarover hard vallen 
zooveel als men wil — dat ook in het buitenland de 
Roomsch-Katholieke kerk wel degelijk hare roepiug opdit 
punt begrijpt. Maar die kerk heeft in Protestantsche 
landen een voorrecht, dat de Protestantsche kerken missen: 
die kerk is daar vrij van den Staat, maar gebruikt den 
Staat wanneer zij het noodig vindt, wanneer zij zelve den 
Staat kan gebruiken. Met onze Protestantsche kerken 
echter is juist het omgekeerde het geval Zij zijn eerst 
verbonden geweest aan den Staat, en nu zijn zij wel in 
schijn daarvan losgemaakt, maar de Staat heeft, door 
allerlei kunstmatige banden te scheppen, de Protestantsche 
kerken kunstmatig aan elkander verbonden , en daar
door die kerken gedoemd om met elkander te strijden over 
de vraag wie in haar midden haar inzichten zal doen zege
vieren. Zoolang zij dien strijd voeren , moeten zij wel hare 
sociale roeping uit het oog verliezen. 

Ziedaar wat ik duidelijk op den voorgrond wilde stellen. 
Men moge er om lachen, het zij zoo. Maar ik voor mij 
rangschik vele van die mannen , die vaak met mir.achting 
door alle liberalen in den lande onder de zoogenaamde 
doleerenden worden gerekend , onder de sociale hervormers. 
Alleen langs den weg van losmaking van kunstmatige 
banden zullen de Protestantsche kerken ha^e roeping kun
nen vervullen, en daardoor zal meer goed uitgeoefend 
worden dan door alle redevoeringen in volksvergaderingeu 
of arbeidersparlementen gehouden. 

Wat ik hier zeg, is reeds 15 jaar geleden uitnemend be-
toegd (in het bekeude geschrift Confidentie) door den man , 
die in de Eerste Kamer de paus der doleerende.n genoemd 
is; een man dien ik het een voorrecht acht tot vriend te 
hebben. Men mag op zulk een man schimpen en zeggen: 
zulke mannen beoogen slechts persoonlijke eerzucht, maar 
ik houd mij overtuigd , dat juist zulke mannen naderhand 
zullen blijken den dank van het land te hebben verdiend, 
en de ware hervormers van het sociale leven geweest te zijn. 

Ik heb de roeping der kerk op den voorgrond gezet, om 
des te beter en gemakkelijker op het gebied van den Staat 
te kunnen medewerken met alle leden dezer Vergadering. 
Ik ben het niet eens met degenen, die meenen , dat tus
schen rechter- eu linkerijde der Kamer op dit punt geene 
samenwerking mogelijk zou zijn. Wanneer men der kerk 
geeft wat der kerke is, namelijk volledige, vrije ont
wikkeling , zooals zij zelf goed vindt, dan geloof ik dat 
op het gebied der wetgeving beide richtingen goed zullen 
kunnen samenwerken. Want ik beweer allerminst dat, 
door de zaak aan de kerk over te laten, de taak afgedaan 
is, en de wet er buiten kan blijven. In den regel bemoeit 
de wet zich met botsingen tusschen particulieren. Maar het 
is niet te ontkennen dat er ook botsingen kunnen komen 
tusschen groepen van belanghebbenden. Die zijn te gevaar
lijker, wanneer de eene groep maatschappelijk zwakker 
is dan de andere. 

Bij zulk eene aangelegenheid is de Staat geroepen tusschen-
beide te treden. Van hem is niet te verwachten verbetering , 
van den toestand, want deze ontstaat alleen door terug- i 
keer tot betere beginselen. De wetgever kan alleen regelen 
daar waar zelfregeling onmogelijk is. Nu weet ieder die 
eenigszins met het fabriekswezen en don arbeid op groote 
schaal bekend is, dat hier eenheid van regeling noodig 
is en dat de enkele personen niet bij machte zijn voor hunne 
belangen op te komen. Niet alleen de arbeider heeft die 
regeling noodig, maar ook de goedgezinde fabrikant. Te . 
veel toch wordt uit het oog verloren dat er een aantal 
goedgezinde fabrikanten zijn, die niets liever willen dan 
eene goede regeling, wat echter onmogelijk is als al en 
daartoe niet medewerken. 

Daarom is eenheid in de regeling noodig en dit rechtvaar
digt de tusschenkomst van de Regeering. Maar die tusschen-

komst brengt ons op het gebied van de industrie, niet op 
dat van het gezin. 

Hierop wensch ik een oogenblik de aundacht te vestigen. 
Mij is de kring van het gezin heilig. 
Wanneer men eenigszins de outwikkelijk van ons Staats

recht, gedurende de drie laatste eeuwen nagaat, dan komt 
men tot de conclusie, dat sedert, ik zeg niet door de 
Hervorming , want wij nemen hetzelfde waar in Katholieke 
landen, allengs de kringen en verbanden die vroeger hebben 
bestaan, verdwenen zijn. 

Het individu komt geïsoleerd te staan tegenover den 
Staat. De corporatiën van vroeger, die eene publiek
rechtelijke beteekenis hadden, zijn privaat-rechtelijke ver-
eenigingen geworden. 

Alleen het gezin, als een door God geschapen kring, 
heeft stand gehoudeu. Dat is nog de kring waar de Staats
macht zich buiten gehouden heeft. De leden van een 
gezin genieten dezelfde bescherming, die alle burgers ge
nieten, zelfs, zoo bet noodig is, tegenover de ouders. Maar 
de leiding van het gezin, alles wat de opvoeding betreft, 
bleef tot dusver in ons land geheel overgelaten aan de 
laatsten. De ouders hebben hunne macht, naar mijn oordeel, 
waarmede deze zijde der Kamer zeker instemt, niet 
ontvangen van den Staat, zoodat zij als het ware 
handelen als gedelegeerden; neen! zij zijn door God zelf 
over hun gezin gesteld, en ik wensch dien kring zuiver te 
houden van de directe inmenging van den Staat. De ver
antwoordelijkheid voor eene richtige vervulling van hun 
plicht moet blijven voor rekening van de ouders zelven. 

Het zou mijns inziens eene omkeering zijn van Gods wet, 
den vader te straffen voor het feit dat hij zijne kinderen 
niet goed opvoedt, of te lang of te kort doet werken. 

Wanneer de vader van een gezin een bedrijf uitoefent, 
dan valt hij natuurlijk onder de wet, zooals iedereen, want 
men maakt bij wetsovertredingen geen uitzondering voor 
vaders omdat zij vaders zijn. Als een vader als fabrikant 
de wet overtreedt, kan hij gestraft worden, maar niet 
omgekeerd; de vader moet niet worden gestraft, omdat de 
fabrikant de wet overtreedt. 

Brak men met dit beginsel, dan zou de verantwoorde
lijkheid van den Staat nog veel grooter worden clan die 
nu al is. 

Het kind wordt dan klager tegen den vader. Wat de 
Staat niet verbiedt, wordt langerzamerhand geacht ge
oorloofd te zijn. 

Daardoor wordt de band van het gezin verzwakt. Om 
enkele misbruiken te weren , wordt dat gezin zelf godood, en 
ten slotte leidt dit toch weer tot verzwakking van den Staat. 

Aan dit beginsel, handhaving van den kring des gezins, 
wil ik de beginselen toetsen de vorige ontwerpen , welke 
wij op dit gebied gehad hebben. 

Bij het ontwerp-Van Houten, dat later tot wet is ver
heven , heeft men zich reeds eenigszins op een verkeerd 
standpunt geplaatst, door het intitulé van die wet te 
noemen, »het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken 
arbeid van kinderen". Door zulk een intitulé aan de wet te 
geven plaatst men zich veel meer op het standpunt van 
bescherming van het gezin, dan op dat van bescherming 
van de arbeiders tegenover de werkgevers. De heer 
Van Houten had dan ook wel degelijk in zijn ontwerp 
de Jhoofden des gezins opgenomen als strafbaar; maar het 
doet mij genoegen dat dit uit het ontwerp genomen is door 
den heer Van Houten zelven , die zich ten slotte heeft veree-
nigd met een amendement in dien zin, door den heer Van den 
Bergb van Heemstede voorgesteld. Dit was eene schrede 
op den goeden weg. Ook straft het ontwerp-Van Houten 
alleen diegenen die kinderen in dienst namen; daardoor werd 
duidelijk gemaakt dat het ontwerp zich uitsluitend bezig
hield met het dienstcontract. Nu geef ik terstond toe dat 
die redactie in de praktijk gebleken is niet te deugen, maar 
het beginsel werd gehandhaafd, dat wij hier niet te doen 
hebben met bescherming van het gezin, maar met be
scherming van arbeiders tegenover de industrieelen. 

De wetsontwerpen van de heeren Modderman eu Du Tour 
hebben feilen tegenstand ontmoet. Natuurlijk heeft de 
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afgevaardigde van Schoterland daaruit afgeleid de weinige 
sympathie van de linker- en reciiteriijde dezer Kamer voor 
den arbeider. Ik voor mij iutusscb.cn stel er een eer in 
medegewerkt te hebben om die ontwerpen van de baan 
te krijgen, want ik achtte ze verderfelijk. Thans nog zou 
ik hetzelfde doen, waut die beir'e ontwerpen stelden zich 
juist geheel en al op het standpunt van opvoeding van 
het gezin. Wij Nederlanders metuen nog mans genoeg te 
zijn om onze eigen kinderen zelve op te voeden; daarvoor 
hebben wij noch socialistische, noch andere leidersnoodig. 

Ik kan niet toegeven — en mij dunkt dat niemand die 
liefde voor het volk heeft dit kan doen — dat een vader, 
die brood noodig heeft, wanneer bij zijn kind naar de 
fabriek zendt, als een misdadiger moet gestraft worden. 
Men kan wel verbieden dat dit geschiede, maar een vader 
is nog geen misdadiger als hij anders handelt dan de 
overheid nuttig acht. 

Nu verheugt het mij dat dit wetsontwerp een betereu 
weg opgaat. Het treft niet allen arbeid , niet alle bedrijven 
en ook niet de ouders van het gezin, maar hoofd/.akelijk 
de fabrieken. Ook in het buitenland is de Staatsbenioeiiug, 
althans hoofdzakelijk , altijd tot de fabriek beperkt gebleven. 

Op mijn standpunt kan men het verbod van vrouwen
arbeid , zelfs de bepaling van een normalen arbeidsdag 
voor de verschillende bedrijven verdedigen. Zooira men 
zich plaatst op het standpunt van arbeider tegenover arbei I-
gever, is daartegen geen principieel bezwaar, doch wel 
zoo lang men blijft staan op het standpunt van het gezin. 

Toch hinkt ook dit ontwerp eenigszius op twee gedachten. 
Ten eerste wordt bij elke bepaling de leeftijd er bij gehaald, 
zelfs bij de Zondagsrust. Daar wordt alleen voor de kinderen 
en jeugdige personen Zondagsrust voorgeschreven. Ook 
schijnt de Regeering, volgeus de Memorie van Antwoord , 
van raeening te zijn, dat de ouders dubbel strafwaardig 
zijn , ja zelfs de hoofdschuldigen , wanneer de fabrikanten 
kinderen laten werken, indien dit zoo is, hoe kan men 
dan zulke daden beschouwen als overtrediugen; als de 
ouders dan werkelijk misdadigers zijn, dan moeten zij ook 
als zoodanig worden behandeld en correctioneel worden 
gestraft. De vader begaat toch niet tegenover zijn kind 
eene politieovertreding. 

Dan weder laat de Regeering het al of niet vrijblijven 
van den arbeid tot het 13e jaar afhangen van de eischen 
der industrie. Op zich zelf volkomen juist; maar het komt 
ook weder niet te pas, als men zich stelt op het standpunt 
van opvoeding der kinderen. Dan moet niet gevraagd 
worden: wat eischt het belang der industrie, maar wat 
eischt de opvoeding der kinderen. Ook komt dunkt mij op 
het standpunt der bescherming van kinderen een voorstel 
om inspecteurs voor alle fabrieken aan te stellen niet te pas. 

Ook het standpunt van de 17 amendementen van de 
Commissie van Rapporteurs wensch ik nog kortelijk te 
bespreken. De meerderheid tier Commissie houdt de ouder
lijke macht nog meer in cere dan het ontwerp. Zij bepaalt 
zich tot regeling op industrieel gebied , en daarom kan zij 
in haar amendement n°. IV de Staatstusschenkomst uit
breiden tot alle industrieën en tot alle leeftijden. Hen bewijs 
dat, de Commissie zich meer en meer van het standpunt 
van het gezin verwijdert. Maar zulk eeiij bepaling komt 
niet te pas iu een ontwerp, alleen bestemd tot het tegen
gaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeug
dige personen. In het stelsel der Regeering mag men zulke 
bescherming alleen toepassen voor fabrieken, waarin jeug
dige personen arbeiden. 

Mijns inziens mogen wij als wetgever aan de arbeiders | 
verzekeren de moyelijkheid van eenig levensgenot, zoover , 
eenparigheid van handelen noodig is om die mogelijkheid 
te verkrijgen; maar wij moeten ons onthouden van te 
willen opvoeden in het gezin. 

Nu kom ik tot het laatste gedeelte van hetgeen ik 
wenschte te zeggen. 

Hoe ver mag de wetgever ingrijpen ? Dit hangt natuur
lijk af van de feitelijke toestanden. Doch nu is mijn bezwaar 
dat wij die feitedjke toestand»n niet kunnen beoordeelen. 

De oulevredenen, de klagers, wij hebben het heden 

morgen uog gehoord, achtten alles wat wij doen toch niets; 
men doet immers van de zijde der bezittende klasse niets 
dan door vrees gedwongen! Aan die beschouwingen doet 
men het best zich niet gelegen te laten liggen. Maar het 
groote gevaar zit hierin , dat men evengoed door te veel 
bescherming de arbeiders kan benadeelen als door te weinig. 

Wij hebben hier te doen met twee vlak tegenstrijdige 
behoeften. De industrie namelijk heeft om te bloeien, vrijheid 
noodig. Zij kan niet zijn eene Staatsinstelling. Maar omge
keerd, hebbeu, de arbeiders Staatsbescherming noodig. Anders 
worden zij het slachtoffer der concurrentie. Nu is de ouder-
gaug der industrie natuurlijk tevens de ondergang der 
arbeiders, en zoo kan de Staat, door de arbeiders te be
schermen, lichtelijk den ondergang vau arbeiders en fabri
kanten beide bewerken. Daarom moet men niet dan met de 
uiterste omzichtigheid in deze handelen. Hoe nu op de hoogte 
der feitelijke toestanden te komen. Meu bezigt daarvoor 
enquêtes, en ik zal de laatste zijn om de voortreffelijkheid 
daarvan te ontkennen. Maar toch kleeft aan die enquêtes 
een groot sociaal bezwaar. Er worden namelijk door haar 
wel vele ellendige toestanden aan het licht gebracht, maar 
te gelijk wordt daardoor de ontevredenheid vermeerderd, 
terwijl de enquête de middelen om de kwalen te weren 
niet aangeven kan. 

Het eenige middel om er werkelijk iu tegemoet te komen, 
is , de be.anghebbenden zelf te doen spreken , te meer daar 
dat deel des volks, waarom het hier te doen is , ons niet 
vertrouwt, en tot zekere hoogte te recht, daar wij zijne 
behoeften niet genoegzaam kennen. 

Het gaat met de arbeiders als met de vrienden van de 
Christelijke school tegenover de voorstanders der neutrale. 
De laatsten toch kunnen onze gevoelens niet begrijpen en 
zien daarin steeds overdrijving. 

Zoo gaat bet ook met de bezittende klasse tegenover'de 
arbeiders. Men schrijft, wat men zelf niet voelt, licht aan 
overdrijving toe. Toch is dit niet altijd waar. Daarom 
uiteten wij datgene, wat hen aangaat, niet uitsluitend 
door bureau-mannen , ot door verstandige menschen , zoo 
als wij , laten beoordeelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Men is wel eens bang voor orga-
nisatiën van het volk , maar het volk organiseert zich toch. 
Wij hebben nog in de laatste vergadering, waartoe velen 
van ons eene uitnoodiging hadden ontvangen — het zooge
naamde arbeiders-parlement — gezien, dat er onder het volk 
tal van vereenigingen bestaan. 

Kn hoevele vereenigingen waren er nog die zich niet 
hadden aangemeld. 

Hoe men ook over die vereenigingen moge oordeelen, 
al die vereenigingen bewijzen , dat er behoefte bestaat aan 
een nieuw verband. Gelijk ik straks reeds zeide, de oude 
verbanden van vroegere eeuwen , met hun publiekrechtelijke 
karakter, zijn verdwenen. Die verbanden hackten hunne 
organen; men rekende er mee; doch nu zijn ze dood. Bo 
ze zijn opgevolgd door vereenigingen , die niet den minsten 
band hebben met de overheid. 

Dit laatste acht ik zeer gevaarlijk voor rust en orde , 
en ook ongelukkig voor de arbeiders zelf. Want zulke 
vereenigingen zijn krachtig genoeg om te vernietigen , niet 
om op te bouwen. 

Nu had ik gehoopt dat deze Minister ons een weg zou 
aangewezen hebben , die tot herstel van de bedoelde ver
banden kon leiden. Slechts wanneer arbeiders en fabri
kanten gelegenheid ontvangen om hunne gezamenlijke 
belangen te bespreken; wanneer hunne adviezen tot 
grondslag gelegd worden aan wettelijke bepalingen , waar 
dit noodig blijkt, slechts dan kan de wetgever met ver
schillende behoeften en kringen behoorlijk rekening houden. 
En met die kringen bedoel ik niet alleen die van arbeiders, 
maar die, waarin de arbeiders en de fabrikanten samenkomen. 

Ik verlang niet iets als arbeidersparlementen over het 
geheele land, maar ik meen, dat. daar de industrie zich 
verschillend ontwikkelt in verschillende deelen des lands, 
die verbanden ook meer locaal moete.i zijn. Men zou bijv., 
evenals dit met de kamers van koophandel het geval is , 
aan de arbeiders in zekere kringen de gelegenheid kunnen 
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geven om hunne vertrouwensmannen te kiezen. Men geve 
diezelfde gelegenheid aan de fabrikanten, en wanneer dan 
een zoodanig orguun in de wereld is geroepen door de vrije 
beweging van de arbeiders en van de fabrikanten zul ven, 
dan heeft de Regeering, dunkt mij, een orgaan, waarmede 
zij voortdurend in onderhandeling kin treden; dan zullen 
de arbeiders gedwongen zijn hunne meening te formuleeren, 
en zal men niet meer zich bepalen lot het schimpen in 
het algemeen op kapitalisten, uitzuigers, bloedzuigers of 
hoe men die menschen meer noemt. En dun zullen niet 
meer de fabrikanten en zij, die van do fabriek moeten 
leven, vragen hoe zij elkander zullen bestrijden, maar 
»waarvan zullen wij met elkander leven?" 

Daaraan hebben zij oneindig meer dan aan het algemeen 
stemrecht; want wanneer men het algemeen stemrecht 
ook op politiek gebied geeft aan de geheele natie, dan 
vind ik, dat dit goed is voor hen, die gaarne raddraaiers 
willen zijn op dut gebied, maar wanneer men een uitge
breid of zelfs een algemeen stemrecht geeft over zaken, 
waarover de stemgerechtigden zei ven kunnen oordeelen, dan 
zal hen dit veel verder brengen. Da arbeider zal dan uit 
zijne medearbeiders degenen kiezen, üie verstand hebben 
van den arbeid, en dan kon het misschien zelfs wel eens 
blijken dat menschen, die nu vooraan staan in deze quaestie, 
niet meer door de arbeiders zullen worden vertrouwd. 

Men moet die organisatie niet vreezen. Ontwikkeling 
van volkskracht, mits langs vaste banen geleid , versterkt 
den Staat, maar verzwakt dien niet. 

Ik laat er mij niet verder over uit, hoe diecorporatiën 
moeten zijn gevormd, welke hunne functiën en namen 
moeten zijn. 

Ik wil alleen mijne vreugde er over uitspreken, dat 
het juist de heer van der Loeff is , die op hetzelfde aan
beeld slaat en bij de Regeering op die organisaties aan
dringt. Hoe voortreffelijk is toch dat >Program van Actie" 
van de anti-revolutionnaire partij , dat zelfs de overzijde 
zich gedrongen gevoelt de Regeeriug met alle kracht er 
aan te herinneren , om tot uitvoering van dat program to 
geraken I Dit doet mij genoegen. 

De heer Zaaijer: Het is wel noodig. 

De heer De Savornln Loliman : » Het is wel noodig" , 
zegt de heer Zaaijer. Wanneer het noodig is , dan zal het 
mij zeer verheugen, dat van weerszijden de Kamer er op 
aandringe. Of bet noodig is, daarover zal ik mij niet uitlaten. 
Ik ben te lang geweest in deze Kamer om niet te weten 
dat zulke dingen niet op eens geschieden. De geachte 
afgevaardigde uit Rotterdam herinnert aan wat De Standaard 
heeft gezegd, maar hij zal wel willen gelooven (en als 
hij het niet wil gelooven, is het toch het geval) dat De 
Slatidaard niet is een ofricieel orgaan, zooals hij daar straks 
de vrijheid heeft genomen het te doen voorkomen. Maar 
ons Program van Actie is wèl een officieel stuk , en het 
doet mij genoegen dat de heer van der Loeft* is geëin
digd met het Program van Actie, waarmede bij echter 
had moeten beginnen in plaats van met een artikel in 
eene courant. Wij zijn vrij genoeg om ieder nog onze 
eigen opinie te hebben. 

De beer van der Loeff heeft aan de Regeering gevraagd 
of ook — en hij legde eenigen nadruk op dat ook — dat 
punt alweer ter zijde gesteld en aan den kapstok zou 
worden gehangen. Ik zou hem wel willen vragen welke 
andere punten aau den kapstok zijn gehangen ? 

De heer Yernlere van de r "Loeff: Braking met het 
opiumstelsul, n°. 8 van het program. 

De heer De Savornln I.ohman: Uit is eene inter
ruptie , Mijnheer de Voorzitter! Maar om u geen last te 
veroorzaken, zal ik daarop te zijner tijd terug komen, 
namelijk wanneer het opium weder aan de orde is. 

Ik moet openhartig bekennen dat ik mij van de gevolgen 
van dit wetsontwerp niet zooveel voorstel als de heer Kerdijk. 

Geenszins wil ik den Minister eenig verwijt doen; integen
deel ; eerder zou ik meenen dat hij reeds te ver is gegaan, 
dat reeds zaken geregeld zijn , waarvan wij niet de absolute 
zekertieid hebben, dat de regeling meer goed dan kwaad 
zal doen. 

Dezer dagen las ik het verslag van den heer Pringsheim 
in het 1ste deel van het »Archiv für Sociale Gezetsgebung ", 
waarin onze enquête wordt besproken en waarin geen 
gunstig beeld van onze toestanden wordt opgehangen. 
De schrijver eindigt met te zeggen, dat de toestanden in 
Duitschland, ondanks het bestaan van wetten op de in
dustrie , geenszins beter zijn. 

Inderdaad , wij kunnen langs dezen weg niet veel verder 
komen, en ik hoop dat de Regeering er toe zal kunnen 
besluiten alsnog uit het ontwerp alle sporen weg te nemen 
die ons herinneren aan de opvatting alsof het hier gold de 
verzorging van het gezin en van de kindertjes, ten einde 
geheel te komen op het standpunt van bescherming van 
den arbeider tegenover den fabrikant, en van den goed
gezinden tegenover den kwaadgezinden fabrikant. Voorts 
dat de Regeering de instelling van kamers van arbeid zal 
regelen, hetzij bij Koninklijk besluit — wat mijns inziens 
niet ongeoorloofd ware — hetzij bij de wet; dan zouden 
wij in de goede richting komen. 

Ik heb mijn standpunt ten deze niet korter kunnen aan
geven. Over de quaestie van de bemoeiing met de ouders 
van het gezin zal ik later meer kunnen spreken, wanneer 
het amendement op art. 13, door den heer Heemskerken 
mij ingediend, aan de orde zal zijn. 

De heer Heldt : Mijnheer de Voorzitter! Onder hen wie 
dit wetsontwerp niet bevredigt, behoor ook ik. Dit zal 
zeker niemand verwonderen, en evenmin zal het verwonderen 
dat dit het geval is met de groote groep werklieden, die 
naast en achter mij staan, en van wie ik sedert jaren de 
leider ben, en die reeds in 1874 onbevredigd zijn gebleven. 

Hoewel wij toen dankbaar waren over den eersten stap 
door den wetgever op het gebied van arbeidswetgeving 
gezet, bleven zij echter onvoldaan, gelijk blijkt uit een 
adres van dankbetuiging, dat zij meenden te moeten richten 
aan ons geacht medelid, den heer Van Houten , voor het 
door hem genomen initiatief, en waarin de volgende zin
sneden voorkwamen: 

» Met u betreuren we het dat in de wet geen verbod van 
huis- of veldarbeid voor kinderen is opgenomen, maar het 
vertrouwen dat de oogen der publieke opinie ook in deze 
zullen geopend worden en de overtuiging dat onze Volks
vertegenwoordiging nog organen bezit om de quaestie op
nieuw te opperen en verder te willen brengen ; zoomede 
de verzekering, dat ook de Re0

feering de zaak genegen is, 
verlevendigen in ons de hoop, dat de wet ook tot zoover 
zal worden aangevuld of andere maatregelen, die noodig 
blijken , zullen worden toegepast, zoodat spoedig niet één 
kind meer als een onwetende in den vaak zoo moeilijken 
strijd des levens binnen Nederland zal ronddolen. 

»Kunnen we ons vooralsnog eenigermate tevredenstellen 
met beperking van kinderarbeid tot den leeftijd van 12 jaar, 
naar onze overtuiging zal het kwaad niet geheel wegge
nomen worden zoolang we geene regeling verkregen hebben 
tot een leeftijd van 15 en lü jaren, in verband met voort
gezet onderwijs tot dien leeftijd. 

»Gaan Regeering en Volksvertegenwoordiging op den 
ingeslagen weg voort, houden zij het oog werkelijk ge
richt op de volksbelangen en op de maatschappelijke 
hervormingen die van Staatswege moeten worden in de 
hand gewerkt, dan lijdt het geen twijfel of de onver
schilligheid, die bij het grootste deel van ons volk ten 
opzichte der Staatsinstellingen nog heerscht, zal plaats 
maken voor ernst en deelneming, direct of indirect— zoolang 
ons 't eerste nog niet is vergund — aan alles wat 's lands 
belang geldt, ten gevolge waarvan vaderlandsliefde en 
vrede, orde en welvaart zullen bloeien en toenemen." 

Die woorden, zeide ik, stonden in een dankadres dat 
reeds in 1874 door het Algemeen Nederlandsch Werklieden
verbond aan den beer Van Houten gezonden werd naar 



852 
' — - - ■ » ■ ' ■ ' ■ ' i - ■ ■ ■ _ . ■— . . mgf , , U J J ^ 3 1 1 ^ l ^ i ^ M 

43ste VERGADERING. - 19 MAART 1889. 

AS. Bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

aanleiding van het door hem genomen initiatief. Het is 
nu weldra 15 jaar geleden sedert die stap op den goeden 
weg is gedaan. Gedurende al die jaren is niets meer tot 
stand gekomen. Het gaat, mijns Inziens, echter niet aan 
te dien opzichte tot de Regeering een verwijt te richten, 
want zij heeft herhaaldelijk pogingen aangewend om de 
wet van 1874 uit te breiden en te verbeteren. Het is reeds 
herinnerd dat de pogingen daartoe gedaan meermalen min 
gunstig , dikwijls hoogst ongunstig , door deze Kamer zijn 
ontvangen , en ik mag er hier bijvoegen , dat deze ontvangst 
in de werkliedenkringen tot groote ergernis herhaaldelijk 
heeft aanleiJing gegeven. 

Thans, nu de Kamer gereed staat tot het doen van 
eene nieuwe poging om de wet van 1874 te herzien en 
te verbeteren, meen ik dat het niet ongepast is een woord 
van dank te richten tot een onzer medeleden, aan wien 
het inderdaad toegeschreven kan worden dat wij nu ten 
minste zoover gevorderd zijn; ik bedoel den heer Goeman 
Borgesius, die het initiatief nam tot het instellen eener 
enquête; zonder dat initiatief en die enquête zouden wij 
waarschijnlijk nu nog niet bezig zijn aan deze zoo noodige 
eu lang verbeide uitbreiding onzer wetgeving. 

En wat is nu de zaak ? Hadden wij hier te doen met 
een wetboek op den arbeid als zoodanig, een wetboek 
waarin alles geregeld werd wat op het gebied van den 
arbeid, ter bescherming van het leven en de gezondheid 
der werkende klasse en ter verzekering van haar toekomst 
geregeld behoort te worden, dan konden wij zeggen: daar
aan is niet te beginnen, daarvoor is de aangeboden stof véél 
te gering. Maar wij hebben hier, dunkt mij, in het oog te 
houden dat wij geroepen worden slechts een nieuwen of 
beteren stap te zetten op deu reeds betreden weg, een 
stap echter, die, ik erken het dadelijk , nu reeds veel verder 
had moeten gaan en veel dieper had behooren in te grijpen. 

Het is mijn voornemen niet thans in bijzonderheden stil 
te staan bij de verschillende bepalingen van het wetsont
werp die mijns inziens niet ver genoeg gaan, omdat bij 
de behandeling van de artikelen daarvoor de gelegenheid 
zal zijn. 

Liever waag ik eene poging om in het algemeen een 
ernstig beroep te doen op de Vergadering, en bij haar 
aan te dringen om vooral deze tweede gelegenheid niet 
ongebruikt te laten en veel te verbeteren wat zoo dringend 
verbetering eischt. 

De heer Domela Nieuwenhuis heeft straks onder andere 
gezegd, dat men vóVjr de fabrieken wel kon schrijven : 
wie hier binnengaat, late alle hoop varen. 

Er is inderdaad in die woorden veel waarheid ; misschien 
zullen er zijn die meenen, dat zij wat ver gaan; ik voor 
mij kan ze grootendeels wel onderschrijven. 

Wat toch is de toestand van 90 a 95 pet. van de werk
lieden ? Zij worden op den leeftijd van twaalf jaren in de 
werkplaatsen gestuurd, om daar hun leven lang onder het 
verrichten van veelal zeer eeutoonigen en zwaren arbeid, 
gedurende lange dagen , veelal ook nachten en Zondagen, 
te blijven, zonder eenig ander vooruitzicht, dan dat zij, 
wanneer zij te oud of te versleten fijn om het werk be
hoorlijk te verrichten , weggestuurd en prijsgegeven te 
worden aan de armoede, en zij mogen dan van geluk 
spreken indien een kerkgenootschap of een burgerlijk arm
bestuur ze opneemt en bedeelt. 

Daarbij staan deze werklieden in de werkplaatsen bloot 
aan allerlei gevaren van verminking door vergroeiingen en 
ongelukken, en zelfs van gedood te worden, in welke 
gevallen zij en hunne gezinnen hulpeloos gelaten en in 
diepere armoede gedompeld worden. De kansen om vooruit 
te komen en het wat beter te krijgen zijn in het algemeen 
voor den werkman uiterst gering. Een van de honderd 
moge het tot baas of meesterknecht kunnen brengen; maar 
daartoe bepaalt zich dan ook al het bereikbare. 

Het vooruitzicht, eenmaal zelfstandig een bedrijf te kunnen 
uitoefenen en de vruchten te plukken van eigen arbeid, 
bestaat voor verreweg de meesten niet meer. Waar de ar
beider zich aldus geheel geeft, geheel leeft en geheel opgaat 
in deu werkkring dien hij zich heeft gekozen , of waarin hij 

veelal alleen door toeval is gekomen, omdat van eene 
keuze geen sprake kan zijn, «laar is het dringend noodig 
dat de wetgever tusschenbeide komt om hem tegen exploi
tatie te beschermen. 

Wat nu wenschen wij door arbeidswetgeving te bereiken ? 
Vooreerst dat de jongelui niet versleten worden vóór zij 
krachtig genoeg zijn om te kunnen arbeiden , en dat zij de 
gelegenheid zullen hebben behoorlijk onderwijs te genieten. 

Als zoodanig houdt de bescherming van kinderen onmid
delijk verband met het gezin. 

Ik wensch er hier vooral op te wijzen hoe treurig het 
gesteld is met de ontwikkeling van de jongens en ook 
van meisjes in 't algemeen, van de kinderen die reeds op 
den leeftijd van 12 jaren alle onderwijs hebben moeten 
derven, en van hoe grooten nadeeligen invloed dat gemis 
van eenige behoorlijke opvoeding en ontwikkeling is voor 
hun volgend laven. Een algemeene eisch is dus dat zulke 
kinderen nog een paar jaar langer uit de fabriek of de 
werkplaats blijven en verplicht worden de school te bezoeken. 

Nu weet ik wel dat leerplicht niet behoort bij dit, wets
ontwerp , doch het lijdt bij mij geen twijfel, dat beperking 
van den leeftijd waarop de kinderen mogen arbeiden, het 
schoolbezoek in gelijke mate zal bevorderen. 

De kinderen een paar jaar langer uit de fabrieken te 
houden en ze aan de school te binden, is de eerste en 
voornaamste eisch. 

Vervolgens denk ik aan het huisgezin, als de cellen 
waardoor ook naar mijne opvatting de maatschappij' ver
band heeft en behoudt. Uit dien hoofde stel ik mij bij de 
verdediging van de arbeidswetgeving geheel en al op dat 
standpunt. 

Op den voorgrond moet dan staan , dat de vrouw in het 
huisgezin blijft; haar moet liefst alle fabriekmatige arbeid 
verboden worden. De gehuwde vrouw in het huisgezin, ten 
einde gelegenheid te hebben de taak to vervullen die haar 
bij voorkeur toekomt, namelijk de zorg voor het huisge
zin en de opvoeding der kinderen, dan zou inderdaad, ware 
het mogelijk reeds zoo ver te gaan , een groote stap op den 
goeden weg zijn gedaan. Wij, die gewoonlijk niet anders 
dan een geregeld huisgezin kennen , kunnen ons er moeilijk 
eene voorstelling van maken, wat te dezen opzichte in de 
werkmanskringen wordt ontbeerd , hoe nadeelig dat is voor 
die kringen zelf en ook voor de maatschappij. 

Denken we niet slechts een toestand waarbij de vader 
óf door te langdurigen en ongeregelden arbeidstijd óf door 
geregeld nachtwerk bijna nooit in het gezin is, of wan
neer de vader en de kinderen, in verschillende bedrijven 
werkzaam en op ongeregelden tijd tehuis komende, hoogst 
zelden om de tafel vereenigd zijn, maar denken we er 
vooral aan hoe de toestand is wanneer de moeder mede in 
de fabriek arbeidt, zoodat zij niet eens gelegenheid heeft 
om het sobere middagmaal te koken : want van een smake
lijk toebereiden kan in het geheel geen sprake zijn. 

Belangrijk groot is dan ook het verschil tusschen de 
huisgezinnen , waarvan in het eene de vrouw mede naar 
de fabriek gaat en in het andere de vrouw geregeld thuis 
blijft om de gewone huiselijke bezigheden te verrichten, 
waarmede zij de handen gewoonlijk overvol heeft. 

Bij de gehouden enquête zijn die verschillende toestanden 
meestal duidelijk in het licht gesteld, vooral door de ge
tuigen uit Tilburg, waar men den arbeid van vrouwen 
algemeen verkeerd acht en de groote nadeelen daarvan inziet 

Wanneer ik dan verklaar dat wij ontevreden blijven, 
ook al wordt dit wetsontwerp geamendeerd aangenomen, 
dan is het vooral daarom omdat de leeftijd waarop verboden 
wordt arbeid te verrichten, den werklieden lang niet ver 
genoeg gaat. Wij achten, dat het nu minstens de tijd is 
om den leeftijd beneden welke het verboden zal zijn arbeid 
te verrichten, zij het ook met overgangsbepalingen, op 
14 jaar te stellen. Ook achten de werklieden een arbeids
dag van 11 uren voor personen van 12- tot 16jarigen 
leeftijd veel te lang. Die werkdag behoort beperkt te worden 
en tijdig te eindigen, opdat de jongelieden gelegenheid zullen 
erlangen tot het ontvangen van herhalings-, voortgezet en 
ambachtsonderwijs enz. En vooral omdat demogelijkheid 
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toch blijft bestaan , dat gehuwde vrouwen als werkkracht 
in fabrieken en werkplaatsen gebezigd worden. Evenmin 
/al er bij aanneming van dit wetsontwerp in voorzien zijn, 
dat kinderen, wier lichaamsgestel en krachten niet voldoende 
zijn, voor ongezonden en te zwaren arbeid worden gebezigd. 
Ontbreken blijft eveneens.dat werklieden, die door of onder 
hun werk een ongeluk krijgen of die door ouderdom niet 
meer in staat zijn hunne gewone bezigheden te verrichten , 
worden verzorgd of gepensionneerd. En eindelijk zal ook 
niet worden voorzien in de wenschelijkheid dat kinderen 
die van de fabrieken worden geweerd, tot schoolgaan zul
len worden verplicht. 

Dit alles en meer nog zijn voor ons redenen tot ontevre
denheid, tot onvoldaanheid. Maar gelukkig zijn hetgeene 
redenen om ons niet met dit wetsontwerp te vereenigen, 
om niet reeds dankbaar te aanvaarden wat deze Minister ons 
bereids aanbiedt. Maar alleen onder deze voorwaarde aan
vaarden wij het dat voorgestelde verbeteringen op enkele 
punten mede door den Minister zullen worden toegelaten. 

Wij beschouwen dit wetsontwerp dus slechts als een 
stap op den goeden weg, waarop, naar ik hoop, deze 
Regeering spoedig verdere stappen zal laten volgen, niet 
slechts tot uitbreiding dezer materie van wetgeving, maar 
ook ten opzichte van andere hoofdpunten van arbeids
wetgeving. 

Ik denk hierbij vooral aan verzekering van werklieden 
tpgeu ongelukken of invaliditeit, alsook tegen den ouden dag. 

Mij zelven dus rangschikkende onder de ontevredenen en 
klagers, misschien niet in die mate, als zij die niet zijn 
te voldoen , wil ik echter tevens erkennen dat bet ook mij 
moeilijk toeschijnt om dadelijk al te diep in te grijpen en 
het veeleer geraden is gaandeweg, maar met niet al te 
groote tusschenruimte, verdere stappen te doen. 

Deze erkenning mag echter geen reden zijn voor de nog 
weifelenden, om den nu te doeneu stap als te ruim te ver
werpen. Zij die meenen dat het ontwerp ook zelfs te diep 
ingrijpt voor de werklieden, kan ik de verzekering geven , 
dat de werklieden ten volle bereid zijn de aanvankelijk 
misschien geringe schade te lijden en zich in bet belang 
van de toekomst hunner kinderen een groot offer te ge
troosten. Het gunstig onthaal, dat eene wettelijke regeling 
van den kinder- en vrouwenarbeid bij de werklieden alge
meen vindt, waarborgt dan ook eene geleidelijke oplossing 
der moeilijkheden, die niet onjuist door den heer De Savornin 
Lohman zijn aangetoond. Die geachte spreker wees er toch 

op , dat Staatsbescherming , aan de eene zijde noodig , aan 
den anderen kant de ondergang kan zijn èn voor de in
dustrie en voor de arbeiders. Door hier wat te willen lijden 
en daar wat te mijden of te helpen , zal men naar mijne 
overtuiging aan dien eenigszins vicieusen cirkel gemakkelijk 
kunnen ontkomen. 

Waar nu de geachte afgevaardigde uit Goes verder zeide , 
dat de belanghebbenden zelf moeten meespreken, wensch 
ik er vooral op l« wijzen, dat die belanghebbenden , wan
neer daar althans de werklieden mede worden bedoeld, 
te dezen opzichte werkelijk reeds hebben medegesproken , 
in dien zin, dat zij altijd en weer om betere en ruimere 
arbeidswetgeving hebbeu gevraagd , zoodat, wat wij thans 
voor hen zullen doen niet te vroeg en niet ongelegen komt 
en veeleer te weinig zal zijn dan te veel. 

Ik weet echter wel dat de geachte afgevaardigde uit 
Goes, toen hij de wenschelijkheid bepleitte dat de belang
hebbenden zelf moeten kunnen meespreken, doelde op de 
door hem begeerde kamers van arbeid, samengesteld onge
veer op de wijze van onze kamers van koophandel en 
fabrieken, maar bestaande uit werklieden en patroons en 
door de werklieden en patroons zelf gekozen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik gevoel heel veel voor dergelijke 
kamers, en ik hoop dat of de Regeering, óf een lid dezer 
Kamer, misschien de geachte afgevaardigde zelf, ons eens 
zal brengen, wat hij meende juist niet te moeten noemeu , 
namelijk hoe die kamers in elkander zullen moeten worden 
gezet enz. Niets is inderdaad wenschelijker, dan dat eene 
oplossing worde gevonden om de arbeiders en de werk
gevers of fabrikanten en patroons, tot elkaar te brengen , 
beter dan dit tegenwoordig door vrije vereenigingen mogelijk 
schijnt. Kan dat worden bereikt, dan zou inderdaad een 
groote stap gedaan zijn tot oplossing der arbeidersquaestie. 

Ik meen hiermede te kunnen besluiten, wat ik in het 
algemeen had op te merken, omtrent het standpunt, dat 
ik bij dit wetsontwerp mij verplicht gevoel in te nemen. 

Nogmaals zij gezegd dat ik mij in het algemeen wel 
met dit wetsontwerp zal kunnen vereenigen, maar mijne 
stem zal afhankelijk zijn van de wijze, waarop de Kamer 
het misschien wil besnoeien. Zet zij het snoeimes er diep 
in, dan zal ik, tot mijn spijt, tegen dit wetsontwerp 
moeten stemmen. 

Wegens het ver gevorderd uur wordt de verdere beraad
slaging verdaagd tot den volgenden morgen te 11 uren. 
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