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Mededeeling van ingekomen stukken. 

65ste VEB&ADEBIÏ&. 

VERGADERIXG VAX DIXSDAG 11 JIXÏ 1895. 

(üEOPEXl) TE 11 UBEN.) 

Ingekomen: 1". berichten van leden; 2'. een wetsontwerp; 
i] . de raming der] voor de Kamer benoodigde uitgaven in 
189'5; 4". een adres: 5 . drukwerken. — Verslagen uit
gebracht over wetsontwerpen. — Voortzetting van de 
behandeling en aanneming van het voorstel ran wet van 
den heer de Savornin Lohman tot wijziging van art. ilbit 
der wet op het lager onderwas. — Behaudeling en aan
neming van de motie van den heer Beelaerts van Blok
land c. s., betreffende eenheid van tijdrekening. — Be
handeling en aanneming van de conclusie van het verslag 
der Commissie voor de Inlichtingen op hec adres van 
H. L. Drncker c. s. — Verslagen uitgebracht over ver
zoekschriften. — Behandeling van het wetsontwerp hou
dende bepalingen tot beveiliging bij het verblijven in 
fabrieken en werkplaatsen; beraadslaging over en aan
neming van art. 1. — Verslag uitgebracht door de Com
missie voor de Inlichtingen op het adres van dr .P .C. I\ 
1'rowein. — Mededeeling van het besluit der Centrale 
Afdeeling omtrent het onderzoek van wetsontwerpen in 
de afdeelingen. 

Voorzitter : de heer Gleiclun.au. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 82 leden, te weten de 
heeren: 

C. van Bylandt, van der Kun, Seret, Mutsaers, Schaepman, 
Pijnappel, Bool, Goekoop. van den Berch van Heemstede, 
van Vlijmen, Conrad , Houwing, E. Sniidt, Hesselink van Such-
telen , Pyttersen , van Berckel, F. van Bylandt, Knnff, de 
Kanter, Schepel, Mees, de Savornin Lohman , Plate, van Deinse, 
Everts, Dobbelmann, Ferf, Drucker, Roessingh, Lieftinck, 
Donner, Z|jp, de Boer, van üedem, Guyot, van Kerkw|jk, 
Meesters, van Borssele, Hennequin, Bahlmann, Beelaerts van 
Blokland, van Limburg Stirum, Heldt, van Gennep , Bouman, 
Rink, W. de Beaufort, T. Mackay, Michiels van Verduynen, 
van der Schrieck, 't Hooft, d'Ansembourg, P|jnacker Hordijk, 
van G|jn, Rutgers van Rozenburg, van Delden , de Lange. Ver
meulen , Kerdijk, Travaglino , Cremer, Roijaards van den Ham, 

Schimmelpenninck , Viruly Verbrugge, Borret, Veegens , Hai-
togh, Heemskerk, Lely, JE. Mackay, Staalman, Haffmans, 
Hintzen, Goeman Borgesius, de Ram, Gerritsen, Tru|jen, 
Schaafsma, Vos do Wael, Lucas.se en van Karnebeek, 

en de heeren Ministers van Binncnlandsche Zaken, van Water
staat , Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken. 

8£De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
wordeu gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede: 

A. dat zijn ingekomen : 

1". berichten van de heeren de Bas, Tydeman, de Meaufort 
(Amsterdam), van Alphen, van Basten Batenburg en Bastert, 
d it zij verhinderd z|jn de vergadering bij te wonen , de eerste 
wegens ongesteldheid; de twee.Ie door dringende bezigheden, 
waarschijnlijk <>ok den eerstrolgenden dag; de derde wegens 
eene vergadering van de Maatschappij van Weldadigheid; de 
vierde, wellieht ook volgende dagen, door ziekte zijner echt-
genoote; de vijfde, door ongesteldheid, ook de eerstvolgende 
dagen . en de laatste uit hoofde van ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen ; 

2 ' . eene Koninklijke boodschap, ten geleide van een wets
ontwerp tot w|jziging <ler grens tnsschen de gemeenten Boskoop 
en Waddinxveen. 

Deze stukken zullen gedrukt en rondgedeeld en het wets
ontwerp naar de afdeelingen verzonden worden ; 

:'.'. eene missive van de Commissie voorde huishoudelijke 
aangelegenheden der Kamer, ten geleide der raming van in 
het jaar 189<5 voor de Kamer beuoodigde uitgaven. 

Deze raming. met de daarbij behoorende stukken, zijn 
gedrukt en rondgedeeld en zullen naar de afdeelingen ver
zonden worden; 

4". een adres van C. W. J. Klaus, weduwe van A. Wortman, 
in leven gewezen lichtopzichter te Samarang, houdende verzoek 
om in het genot van pensioen te worden gesteld. 

Dit adres zal worden gezonden aan de Commissie voor de 
Verzoekschriften ; 

• 5 \ de volgende drukwerken: 
van de Xederlandsche Scheepsbouwmaatschappij, het Verslag 

over het 1ste boekjaar dier maatschappij ; 
van de Samarang-.Liana-Sfoointramniaatschapp|j en Oost-.Tava-

Stoomtrammaatechappg . de Verslagen dier maatschappijen over 
1894; 

van den schrijver I'. A. Enklaar van Guericke, zijne Memorie 
over eene hervorming der grondslagen van de gouvernements-
kofflecultuur; 

van den schrijver VV. E. Luyken Glashorst, zijn academisch 
proefschrift: Het onderzoek der geloofsbrieven. 

Deze drukwerken zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer; 

B. dat de Commissiën van Rapporteurs gereed zijn met hare 
verslagen omtrent de volgende wetsontwerpen: 

aanvulling en verhooging van hoofdstuk III der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1895; 

wijziging van het Vilde hoofdstuk A der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1894; 

goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan de ge
meente Bergen op Zoom, van een stuk geslechten vestinggrond 
aldaar; 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1894—1895. — II. 
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93. Voorstel van wet van den heer de Savomin Lohman tot wyziging van art. 54 bis der wet op het lager onderwijs. 

wijziging van het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1894; 

Deze Verslagen zyn gedrukt en rondgedeeld; de dag van 
behandeling der wetsontwerpen zal later worden bepaald. 

Aan de orde is de behandeling van: 

I. HET VOOBSTEL VAN WET VAN DEN HEER DE SAVORXIX LOHMAN 
TOT WIJZIGING VAN AKT. 54BIS DEK WET OP HET LAGER ONDERWIJS. ( 9 2 ) 

De beraadslaging wordt voortgezet. 

ART. 1 wordt zonder beraadslaging en zouder hoofdelyke 
stemming goedgekeurd. 

Beraadslaging over ART. 8, luidende: 
„Tusschen het voorlaatste en laatste lid van het in het vorig 

artikel vermelde art. 54 bis wordt ingevoegd een nieuw lid. 
luidende: 

„Wanneer een bestuur niet heeft voldaan aan de voorwaarde 
vervat in het 2de lid sub e van dit artikel. en het daarvan 
ten tijde dat de vacature had behooren te zijn aangevuld den 
arrondissements-schoolopziener in kennis gesteld heeft, kan van 
die voorwaarde door Ons ontheffing worden verleend, indien 
het in de maand Januari na afloop van het schooljaar een 
daartoe strekkend verzoek aan Ons indient, en Ons blijkt d i t 
het . ondanks het aanbieden van eene behoorlijke jaarwedde, 
niet bij machte is geweest de vacature binnen den gestelden 
termijn te doen vervallen. Het bestuur zendt alsdan de aanvrage 
in het vijfde lid van dit artikel bedoeld binnen ééne maand na 
de dagteekening van Ons besluit aan Gedeputeerde Staten, die 
daarop binnen drie maanden beslissen."', 

waarop door den heer Vermeulen een amendement is voor
gesteld strekkende om in de tweede alinea de woorden „en 
Ons blijkt dat het ondanks het aanbieden van eene behoorlijke 
jaarwedde, niet bij machte is geweest" te laten volgen: „met 
behoud van het karakter der scbool". 

De heer Vermeulen verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: Het door mn' ingediende amendement 
i s , geloof ik, zoo duidelijk dat het maar zeer weinig toelichting 
behoeft. Ik heb reeds in mijne rede van 11. Vrijdag gezegd, 
dat ik by de toepassing van deze wet aan het uitvoerend gezag. 
aan den Minister van Binuenlandsche Zaken, eene zeer groote 
mate van vrijheid wil laten. Op één punt alleen niet. Het moet 
niet kunnen gebeuren dat aan eene byzondere school onder
wijzers worden opgedrongen die niet in het kader van die school 
passen. welke het karakter van die school zouden doen verloren 
gaau. Stellen wij het geval dat aan eene bijzondere hetzij Katho
lieke , hetzij anti-revolutionnaire school eene vacature bestaat. 
Het bestuur van die school doet eene oproeping onder aan
bieding van een behoorlijk traktement. Geen enkel Katholiek of 
anti-revolutioiinair onderwijzer evenwel meldt zich aan. Toevallig 
echter zyn eenige moderne onderwijzers. mannen die niet alle 
leerstellig geloof gebroken hebben, op het oogenblik buiten betrek
king en zouden wel genegen zijn , bij gebrek aan beter, om den 
broode, eene betrekking aan zoodanige bijzondere Katholieke 
of bijzondere anti-revolutionnaire school aan te nemen. Het be
stuur der school meent echter, en te recht. dat die onderwij
zers daar niet op hunne plaats zouden zijn en het wendt zich 
derhalve tot het schooltoezicht met de mededeeling dat het tot 
zijn leedwezen niet bij machte is aan de voorschriften der wet 
ten volle te voldoen. Maar wat antwoord nu hot schooltoezicht ? 
Uwe verklaring neem ik niet aan ; als gy wilt, kunt gij wel 
aan den eisch der wet voldoen. Indien gy geen onderwijzers 
vinden kunt, zal ik ze u wel aanwijzen : daar hebt gy A en B 
(de onderwijzers welke ik zooeven bedoelde); die personen be
zitten de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs; zij 
zijn bereid de benoeming aan te nemen aan eene school en haar 
hunne beste krachten te wyden : met de beginselen op staat
kundig . maatschappelijk en godsdienstig gebied van die heereu 
heh ik mij niet te bemoeien ; wat zij gelooven of niet gelooven 
weet ik niet en verlang ik niet te weten, maar als gy geen 

andere onderwijzers hebt, zult gy die aanstellen — anders is 
uwe kans op het Staatssubsidie verkeken. 

Het spreekt vanzelf dat men het geval ook anders kan stellen, 
zóó dat aan eene Katholieke school byv. orthodox-Protestantsche 
onderwijzers of aan eene Protestautsche school Katholieke onder
wijzers zouden worden opgedrongen. 

Het openbaar onderwijs kan of liever moet allerlei soort van 
onderwyzers gebruiken , socialisten en revolutionnairen niet uit
gezonderd. Maar de byzondere school zou haar karakter, haar 
reden van bestaan, zou het in haar gestelde vertrouwen ver
liezen , met andere woorden, zou zelfmoord plegen, indien zy 
zich onderwyzers liet opdringen , welke tegen haar geest ingaan. 

Dit mag in geen geval geschieden, vandaar mijn amendement. 
Xu weet ik wel dat wanneer men spijkers op laag water wil 

zoeken , men kan vragen : wat is het karakter van eene school ? 
Ik schroom volstrekt niet het antwoord op die vraag over te 

laten aan dezen en opvolgende Ministers van Binnenlandsche 
Zaken. Reeds nu vinden wy in officieele stukken eene classificatie 
van byzondere scholen gemaakt. Ik twijfel dan ook volstrekt 
niet of een Minister van Binnenlandsche Zaken, onverschillig 
welke zyne eigen politieke beginselen ook wezen mogen, zal 
zeer goed weten te beslissen, welke onderwijzer al dan niet op 
eene Katholieke school of op eene school met den Bijbel op 
hunne plaats moeten geacht worden. 

Het (tmeittletncitt wordt ondersteund door de heeren Michiels van 
Verduynen , Everts , d'Ansembourg. Dobbelmann en Mutsaers 
en kan derhalve een onderwerp van beraadslaging uitmaken. 

De heer Beaufort (Wijk by Duurstede): Mynheer de Voor
zitter! Na de eeuigszins verrassende mededeeling II. Vrijdagvan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, waaruit bleek dat dit 
wetsontwerp niet, zooals ik meende , geheel outydig en onnoodig 
i s , nu de mogelijkheid is gebleken dat in gevallen door den 
geachte n voorsteller gedacht, werkelijk een Rijkssubsidie wordt 
geweigerd, nu is mijne zienswijze eenigzins veranderd. 

Ik constateer dat hetgeen door den Minister werd medegedeeld 
noch aan den geachten voorsteller noch aan mij bekend was, 
noch bekend kon zijn. Er blijven in het artikel 2 wel is waar 
nog bezwaren over, het blyft voor de Regeering moeilijk om 
te verklaren of eene voldoende jaarwedde is aangeboden ; ik had 
liever eene andere regeling gezien , maar waar myn hoofdbezwaar 
is vervallen , daar ben ik op gronden van billijkheid voornemens 
mijne stem aan dit wetontwerp te geven, onder ééne voorwaarde, 
dat het amendement van den heer Vermeulen niet wordt aan
genomen. Wordt dit aangenomen, dan wordt het wetsontwerp 
voor mij onaannemelijk, want dan zal de Regeering een oordeel 
te vellen hebben over het karakter eener school, wat , mijns 
inziens, niet op haar weg ligt. 

De heer «Ie Sarornin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! 
Eerst een woord over het amendement van den geachten afge
vaardigde uit Helmond. Deze heeft gezegd, dat men ééne 
vrijheid niet aan de Regeering moest geven bij de beslissing over 
de vraag of het billyk is om , in strijd met de bestaande be
palingen . toch eene bijdrage uit te keeren. Het zou namelijk 
kunnen zijn, dat het schooltoezicht zeide: ik zal u wel een 
onderwijzer aanwijzen; wel niet een. die past in uw school, 
maar toch iemand, die de akte heeft. En , zeide de geachte 
afgevaardigde, dit kan onmogelijk. Eene school van een be
paald karakter kan niet een onderwyzer gebruiken van een 
gansch ander karakter. Wel gaat dit by het openbaar onder-
wys. want dit moet onderwijzers gebruiken van allerlei richting. 

Voor dat betoog van den geachten afgevaardigde gevoel ik 
veel. Het spreekt vanzelf, dat een beslist ongeloovig onder
wijzer onmogelijk kan dienst doen in eene school niet den Bybel, 
tenzij dan voor teekeneu of handwerken of zoo iets, doch, 
wanneer men den casus omkeert. geldt het ook in zekere mate 
voor de openbare school. Indien de openbare school een on
derwijzer noodig heeft en er meldt zich een Christelijk onder* 
wyzer aan die behoefte heeft om overal en altijd te getuigen, 
en deze zegt: ik wil wel in die school dienst doen, doch zonder 
inachtneming van art. 33 van de schoolwet, dan zou toch het 
schoolbestuur zeggen : dit is geen seriense aanbieding ; u kun ik 
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niet gebruiken, want gy stelt eene voor iny onaannemelijke 
voorwaarde. 

Zoo zou het ook gaan met eene Rootnseh-Katholieke school, 
indien zich daar een niet Katholiek aanmeldde. Maar eene 
Regeering, die in billijkheid deze wet wil uitvoeren, zal met 
die omstandigheid wel degelijk rekening houden En is de Re
geering niet billyk, hebben wy te doen met een kleingeestig 
Minister, dan helpt de bepaling toch niet, hü zal wel honderd 
andere redenen kunnen vinden om de bedrage niet te geven. 
Daarvoor hebben wy dus geene bepalingen te maken. 

Konib eeliter deze bepaling in de wel, dan gevoel ik wel iets 
voor het bezwaar van den geachten afgevaardigden uit Wyk bij 
Duurstede, dat dau deze zaak een gansch ander karakter 
krn'gt, want dan verlangt men by de wet, dat de Regeering 
èn omtrent het karakter van de school èn omtrent de gedachten 
van den onderwyzer ean speciaal onder/.oek zal instellen en dit 
is niet eene zoo eenvoudige zaak. 

Zelfs ouder de Roomsen -Katholieken zyn verschillende rich
tingen en zeker ook wel onderwyzers, die uit een godsdienstig 
oogpunt door den heer Vermeulen niet voor vol zullen worden 
aangezien en hetzelfde geldt zeker voor de Protestantsche 
scholen. Er zijn zeer zeker onderwijzers*, die sommige besturen 
moeilyk in hunne scholen kunnen toelaten, al zijn zij niet be- I 
paald ougeloovig. 

Ik geloof' daarom dat het beter is daarvan niets in de wet te ! 
zetten, doch het over te laten aan het gezond verstand van de 
Regeering, die de wet moet uitvoeren. 

Ik zou den geachten afgevaardigde uit Helmond wel in be- : 
denking willen geven zijn amendement, dat toch met eene ; 

vriendschappelijke bedoeling is ingediend in te trekken. Het is 
my bekend dat hy niet gaarne een amendement terugneemt, 
maar hij moet niet vergeten, da twyde wet niet onaannemelijk I 
moeten maken voor sommige leden der Kamer. 

Het verheugt mij dat de geachte afgevaardigde uit Wijk by 
Duurstede, de heer de Beaufort, gezegd heeft dat de mededeeling 
van den Minister hem toelaat om, met erkenning van de bil- | 
lljkheid die in dit wetsontwerp ligt opgesloten, terug te komen j 
op de bezwaren die hy in de vorige zitting heeft te berde gebracht. | 
Om hem in die goede richting nog meer te versterken zal ik 
eene kleine mededeeling doen naar aanleiding van de mede- ! 
deeling, die. de Minister van Binnenlandsene Zaken de goed- ! 

heid en loyauteit gehad heeft in de vorige vergadering te doen. I 
Onder de scholen door hem opgenoemd, behoort ook die van 

's Gravenzande. Ik was in de gelegenheid daaromtrent nog in- I 
lichtingen te bekomen. Dit zyn inlichtingen die de Minister 
met geven kon, omdat hy, zoolang de wet er niet is , niets te 
maken heeft met de motieven waarom onderwijzers ontbreken, j 

Wat schrijft my nu de onderwyzer van de school te 's Gra- I 
venzande ? 

„ Aan het bestuur van de school voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs te 's Gravenzande is door Gedeputeerde Staten de sub
sidie over 1894 geweigerd. omdat een onderwijzersvacature 
langer dan 4 maanden duurde. 

„Behalve de schaarschte van onderwyzers was vooral de pokken
epidemie oorzaak, dat wij onmogelijk aan den eisch der wet kon
den voldoen. 

„Wij adverteerden 21 maal, op een tractement van f 525, zon
der een enkelen sollicitatiebrief te ontvangen. 

,De burgemeester vau 's Gravenzande gaf ons mondeling de 
vryheid om het volgeude ter bepleiting van onze zaak te ge
bruiken : 

„Ook de openbare scholen van 's Gravenzande" — ik verzoek 
den heeren hierop hunne aaudacht te vestigen — „adverteerden 
tydens de pokkenepidemie veel. Voor de hoogt onkosten moest 
zelfs een afzonderlijke post op de gemeenterekening worden 
geplaatst. Eene onderwijzeres bedankte voor eene benoeming »;;i 
de pokken. Anderen vroegen inlichtingen omtrent de pokken en 
solliciteerden niet, na die inlichtingen ontvangen te hebbeu." 

Dergelyke omstandigheden kunnen natuurlijk elk oogenblik 
voorkomen. Niemand zal het billijk vinden dat h zulke geval
len de bydrage niet wordt uitgekeerd. Ik geloof dat bet , ook 
al zal het eenigen last aan de Regeering bezorgen, billyk zal 
zjjn om de Uegeering de bevoegdheid te geven dergelijke moei
lijkheden uit den weg te ruimen. 

S. — 11 JUNI 1895. 

tot wyziging van art. 54 ii.» der wet op het lager onderwijs. 

Nu nog eene enkele opmerking omtrent het wetsvoorstel, 
I en wel omtrent het woord schooljaar. In art. 2 staat, dat „van 

die voorwaarde door Ons ontheffing kan worden verleend, in
dien het bestuur in de maand Januari na afloop van het school
jaar een daartoe strekkend verzoek aan Ons indient." 

Er is bijgevoegd : na afloop van het schooljaar omdat, indien 
er alleen stond: „in de maand Januari" een letterzifter zon 
kunnen zeggen : „in Januari van ieder jaar kan men op de zaak 

■ terugkomen of zyn verzoek indienen." 
Dit is natuurlyk niet de bedoeling. De bedoeling is in Januari 

volgende op het jaar , waarin de bydrage zou moeten worden 
verleend. 

Nu komt het woord „schooljaar" in een ander artikel van de 
schoolwet voor in de beteekenis van de maand September tot de 
maand September, zoodat, met eene eenigszins bekrompen op
vatting , in strijd met de bedoeling van het artikel, zou kunnen 
gezegd worden: wanneer eene vacature ontstaan is in October 
of November behoeft men met het verzoek niet te komen in de 
eerstvolgende maand Januari , maar eerst een jaar later. 

Daarom geloof ik , dat het verstandiger is , ten einde alle 
dubbelzinnigheid weg te nemen, te lezen: „kalenderjaar". 

Ik wensch derhalve het ontwerp in dien zin te wijzigen en 
beveel het nogmaals in de welwillendheid van myne mede
leden aan. 

De heer ÏE. Mackay , voorzitter van de Commissievan Rapporteurs , 
bet woord ontvangen hebbeu om, namens deze, haar gevallen 
over het amendement en de wijziging. door den voorsteller aan
gebracht , mede te deeleu, zegt: Mynheer de Voorzitter. De 
Commissie van Rapporteurs is voornamelijk op grond van hetgeen 
door den geachten voorsteller van dit wetsontwerp in het mid
den is gebracht en om reden, dat by aanneming van het 
amendement vau den geachten afgevaardigde uit Helmond de 
taak van den Minister meer dan noodzakelijk zou worden ver
zwaard . van meening, de aanueming van het amendement te 
moeten ontraden. 

Wat de wyziging betreft door den voorsteller in het ontwerp 
aangebracht, meent zy . dat daartegen geene bedenkingen kunnen 
bestaan. 

De heer Vermeuleu: Mynheer de Voorzitter! Het eenige be
zwaar , dat ik tegen mijn amendement vernomen heb , gaat uit 
van eene zeer zonderlinge beduchtheid , de beduchtheid namelyk, 
dat al de volgende Ministers van Binnenlandsehe Zaken, die 
aan de groene tafel zulleu komen te zitten, lydende zullen 
zijn aan kleurenblindheid , aan Daltonisme. 

Als wy . achtgevende op het verledeue, den horoscoop mogen 
trekken der toekomst, geloof ik , dat er volstrekt geene reden 
voor die beduchtheid behoeft te bestaan. Immers als wij letten op 
de benoemingen, welke van opvolgende Regeerinjien uitgingen 
dan zien wij zeer duidelijk dat al de Ministers tot nu toe nog 
zeer wel kleuren wisten te onderscheiden : zwart, rood, groen, 
in de meest onderscheidene nuances. 

Ik kan dus dit bezwaar niet laten gelden. 
Ware het ontwerp door mij ingediend, de woorden „ met be

houd van het karakter der school " zouden daarin zeer zeker 
niet gemist en onder alle omstandigheden door mij gehandhaafd 
worden. 

Nu echter het voorstel is ingediend door den heer Lohman 
en de geachte voorsteller meent, dat de bedoelde woorden niet 
noodig zijn en zijn wetsontwerp in gevaar zouden kunnen 
brengeu , geloof ik dat bet van myn kant van minder welwillend
heid jegens hem en zijn ontwerp zou getuigen , indien ik nog 
verder op de aanuemiusj van myn amendement bleef aandringen. 

Ik zal het daarom terugnemen en de geheele verantwoorde
lijkheid van de zaak aan den geachten voorsteller zelven overlaten. 

De Voorzitter: Daar het amendement van den heer Vermeulen 
is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

ART. 2 en DE BBWEEGBEDKXE:» worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 
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114. Motie van orde van den heer Beelaerts van Blokland e. s., betreffende eenheid van tijdrekening. 

Het roorstt'l van wet van ilm tor i$ ANWTNM Lalintau wordt in 
stemming gebracht en met 41 tegen 34 stemmen aangenomen. 

Foor hebben gestemd de heeren Everts. Dobbelmann, Druc-
ker, Donner, de Boer, van Uedeui. van Borssele, Hennequin, 
Bahlmann. Beelaerts van Blokland, van Limburg Stirum, de 
Beaufort (Wijk bij Duurstede). T. Mackay, Michiels van Ver-
duynen, van der .Sehrieck, 't Hooft. d'Ansemhourg, van Gyu, 
Vermeulen. Travaglino, Roijaards van den Ham, Sehimmel-

Ëenninck, Borret, Hartogh, Heemskerk, -E. Mackay. Staalman, 
[affman.s, de Kaui, van der Kun, Seret, Mutsaers,Schaapman, 

Pijnappel, van den Berch van Heemstede, van Vln'men, Pyt-
tersen , van Berckel, van Bylandt (Apeldoorn), de Savornin 
Lohman en de Voorzitter. 

Teijcn hebben gestemd de lieeren I'late, van Deinse, Ferf, 
Roessingh, Lieftiuck, Zn'p, Gnyot, van Kerkwijk, Meesters, 
Heldt, van Gennep. Bonman, Kink, Pijnaeker Hordijk, Rutgers 
van Rozenburg, van Delden, de Lange, Kerdjjk,Cremer, Viroly 
Verbrugge, Veegens. Lely, Hintzen, Goeman Borgesius, Ger-
ritsen, Bool, Coniad, Houwiug. E. Smidt, Hesselink van Such-
telen, Knijff. de Kanter, Schepel en Mees. 

De Voorzit ter: Ik heb de eer krachtens art. SS van het 
Reglement van Orde de schriftelijke en mondelinge verdediging 
bedoeld bij art. 117 der Grondwet op te dragen aan den heer 
de Savornin Lohman. 

II. De MOTO TA* OBOE Tan den heer Beelaerts van Blokland c. s. 
betreffende eenheid van tijdrekening. (114) 

„De Kamer, 
„van oordeel, dat eene wettelijke voorziening tot verkrijging 

van eenheid van tijdrekening wenschelgk is , 
,gaat over tot de orde van den dag." 

De heer Beelaerts van Blokland : War men ook moge /.< ixwn 
van de motie. die ik de eer had met zes mijner geachte mede
leden voor te stellen, zeer zeker niet dit , dat /.ij de Kamer 
verrast. dat zij haar onvoorbereid overvalt. Immers bij herhaling is 
bet onderwerp ter sprake gekomen, en toen dit ruim 8 jaren 
geleden voor de eerste maal door mij geschiedde, kon ik voor
zeker niet vermoeden dat men thans nog, door de ongunst der 
tüden . in het tegenwoordig stadium zoude verkeeren en dat ik 
er nu voor de vijfde maal eenige oogenblikken de aandacht der 
Kamer voor zou moeten vragen. Maar wat in het vat is verzuurt 
niet, en eene goede zaak wordt er door het wachten niet minder op. 

Laat my tot toelichting van de motie kortelijk herinneren 
welke de tegenwoordige toestand der tijdregeling is, en hoe men 
in dien toestand is gekomen. 

Sedert 1 Mei 1892 heeft men in Nederland verschillende tijds
bepalingen , met al het ongerief dat daaraan onafscheidelijk is. 

De tijdregeling bij zone werd door liet Duitsche spoorweg-
Verein aangenomen. en de Nederlandsehe spoorwegen volg
den door aanneming van den Greenwich-tijd, die mede 
op de post en de telegraaf werd toegepast, terwijl de Regeering 
trachtte te verkrijgen, dat ook het maatschappelijk leven dien 
Greenwich-tijd zoude aannemen. Men vergiste zich echter, blij
kens de uitkomst. Vooral in tweeërlei opzicht. In de eerste 
plaats bleek, dat er in den lande groot bezwaar bestond tegen 
aanneming van den Greenwich-tijd ; de nadeelen daarvan werden 
vrij algemeen ingezien. De meeste gemeentebesturen bleken on
gezind tot invoering van die tijdregeling mede te werken, zoodat 
daaraan verder niet te denken viel. Ook bleek nog van eene 
andere vergissing. Men had namelijk destijds gemeend , ook bij 
het debat in de Kamer, dat de spoorwegmaatschappijen geene 
keus hadden en dat zij den Greenwich-tijd moesten volgen op 
straffe van het Verein te verlaten. 

Later bleek dat er wèl keus was, en dat met name eene aan
sluiting van de Nederlandsehe spoorwegen aan den Midden-
Europeeschen tijd evenzeer met behoud van hun lidmaatschap 
van het Verein bereikbaar was. 

Wy hebben nu een toestand die, naar ik meen, nergens in 
Europa wordt aangetroffen: spoorwegen , posterijen en telegraaf 
rekenen bij den West-Europeeschen tijd ; het dageln'ksch leven is 

gebleven bij den Am.sterdainschen th'd , en sommige gemeenten 
lOOala Leeuwarden en Groningen hebben een localen tijd. An
dere gemeenten wederom, zooals Weesp, Hilversum en Maas
tricht , hebben zich aangesloten bh' den spoorwegtijd. 

En zoo is het geschied , dat terwijl men overal elders in de 
laatste jaren is gekomen tot meerdere vastheid en eenheid van 
tijdsbepaling. hier te lande het tegendeel plaats vond en ver
warring en omslag ontstonden die vroeger onbekend waren. 

En waardoor? Door het gemis eener wettelijke regeling. 
Overal elders heeft men naar aanleiding van den zöne-th'd eene 
wetsbepaling in het leven geroepen, waarbij de tijd werd vast
gesteld; zoowel in Duitschland, als in België, Frankrijk, Zwit
serland en Italië. Ik zal de Kamer niet vermoeien met de data 
dier wetten aan te geven : zn' zijn alle van de laatste jaren, en 
in mijne rede van 28 December 18!,-J heb ik reeds de meeste 
genoemd. Het znu alle zeer eenvoudige wetten van een of twee 
artikelen . die dus de behandeling der kieswet geen half uur 
behoeven op te houden. Langs dien weg alleen, hetzij men 
daarbij den Amsterdamachen, hetzij den Midden-Enropeesohen 
tijd aanneemt, kan onze tijdeenheid worden hersteld. Langs dien 
weg alléén kan het ongerief ophouden dat men thans in het 
dngelijkseh leven op allerlei wijze ondervindt-

Ik zal daaromtrent niet Teel zeggen, iedereen lieeft zijne eigen 
ervaringen. Afspraken zijn onzeker, wanneer men er niet bij 
zegt welken tijd men bedoelt. Raadpleegt men een boekje, 
waarin nevens de spoorwegen ook stoomboot- en tramdiensten 
voorkomen. dan is bij eene gecombineerde reis het govaar voor 
abuizen buitengemeen, liij het ontbonden Tan den tijd, waarop 
een postkantoor geopend en gesloten wordt, heeft men thans 
niet meer met een enkelvoudig uur , maar met een uur en zooveel 
minuten te rekenen. 

Bovendien ontstaat onzekerheid en ongelijkheid in de toepassing 
Tan de wetgevingoreral waar bepaalde uren zijn voorgeschreven. 
De arbeidswet — ik wees er bij herhaling op — geeft daarvan een 
sprekend voorbeeld. 

Het is inderdaad onhoudbaar dat . waarde algemcone wetgever 
het te werk stellen van vrouwen en kinderen róór en na een 
bepaald uur verbiedt, dat uur in de fabrieken te Maastricht en 
te Hilversum een ander zal zijn dan elders inden lande, alléén 
omdat in die gemeenten de Greenwich-tijd heerscht. 

Daarom is wettelijke Toorziening bepaald noodig en de voor
stellers meenen zich te mogen vleien, dat wanneer de Kamer 
hunne motie aanneemt, er een flinke stap zal zijn gedaan om de 
tijdverschillcn te doen verdwijnen. De keus. gelijk ik zeide, is 
feitelijk dan nog alleen tussche;i den Midden-Enropeeschen en den 
Amsterdamschen tijd. 

Mochten er in het debat bezwaren tegen de motie worden 
aangevoerd, de voorstellers zullen zich beijveren die te rescon-
treeren. Wij moeten dat afwachten. Maar ik wil al dadelijk 
iets zeggen over eene opmerking die wel eens vernomen wordt 
en die aldus luidt: , Men is aan dat verschil van tijd al zoo 
gewend geraakt." Ziet. dat is eigenlijk geene objectie, maar 
eene exceptie. Dat is eene exceptie van apothie, van indolentie, 
van inertie. Opzettelijk gebruik ik deze uitheemsche woorden, 
want gij zoudt toch niet wenschen, Mijne Hoeren. dat een zoo 
onnederlandsche geestestoestand als die waaruit genoemde exceptie-
spruit . door eene Nederlandsehe benaming werd gekenschetst. 
Men gewent aan veel. Voorzeker, ook aan velerlei gebrekkige 
toestanden. Maar mag dat eene reden zijn om niet tot verbe
tering over te gaan? Bovendien betwist ik het feit. De ver
onderstelling waarvan men uitgaat, is onjuist. Het ongerief 
blijft zich telkens doen gevoelen, zoowel voor den landgenoot 
als voor den vreemdeling. De vreemdeling, in het buitenland, 
die alleen zijn reisgids kan raadplegen , weet van onzen localen 
tijd niets af. Hij meent dus dat hier in alles de Greenwich-tn'd 
heerscht. Bij ondervinding weet ik hoe daardoor per telegram 
aangekondigde ontmoetingen misloopen. 

En wanneer die vreemdeling hier te lande komt, ontdekt hij 
in eens het bestaan van dien localen tgd. En dan is hn' met 
alles in de war. Hij bespeurt dat er verschil in tijd is naarmate 
van de vervoermiddelen te land of te water, dat er zelfs verschil 
is tusschen den tijd voor sporen en dien voor trams, ja nog 
tusschen de eene tram en de andere. 

Wanneer nu zulk een vreemdeling vraagt: waarom is dat , 
waarom moeten in dit kleine land die verschillen bestaan , waarom 
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is de eenheid , waaraan uien in het buitenland overal gewend 
is , hier niet aangenomen . wat moeten wij dan antwoorden i 

Dan kunnen wij toch niet zeggen, dat wij er langzamerhand 
aan gewend zy'n geraakt. 

Wij kunnen hem een deftig antwoord geven, en zeggen: wij 
doen dit wegens onzen eerbied voor de plaatselijke autonomie. 
Maar ik vraag, of hij dan ons niet te gemoet zou voeren: du 
tublimt au ridicule il m/a qu'un pan. 

Wy kunnen hem ook sr/ier/seml antwoorden en zeggen: wij 
doen het om een excuus te meer te hebben als wij ergens te 
laat komen. 

Ook kunnen wy hem een i'ernii/tif) antwoord geven , en zeggen: 
wij doen dit in de verwachting dat door dit voortdurend cijferen, 
optellen en herleiden ons nakroost een bijzonderen aanleg voor 
de aritbmetica zal verkrijgen. 

Ik twijfel echter of een van deze antwoorden voor den vreem
deling wel overtuigend zal zijn. 

Haar ik laat den vreemdeling daar en kom tot den landge
noot. En ik betwist ook dit, dat de landgenoot er aan gewend is. 

Indien dit zoo ware, wie zouden er het eerst aan gewend zijn ? 
Mij dunkt de menschen, die het meest reizen, die zich het 
meest verplaatsen, die gewend zijn met dit werktuig te werken. 
Onder dezen nu mag, dunkt mij , in de eerste plaats wel aan 
de handelsreizigers gedacht worden. 

En wat blijkt nu? Dit, dat nog in de maand Januari dezes 
jaars de Handelsreizigersvereeniging „Mereurius" een adres ge
richt heeft tot den Minister van Binnenlandsche Zaken, waar
bij zij deze motie steunt en onder andere verklaart, „dat de 
handelsreizigers zich met de thans bestaande tijdregelingen by 
spoor, posterijen en telegraphie geenszins kunnen vereenigen; 
dat zij, ofschoon de invoering van de Greenwich-tijdsregeling 
reeds voor betrekkelijk geruimen tijd heeft plaats gehad, nog 
altijd zeer veel last ondervinden door het bestaan der verschil
lende tijdregelingen in ons land". Om velerlei redenen achten 
zij het invoeren van den Midden-Europeeschen tijd gewenscht. 
en zij verzoeken dringend: „dat er zoo spoedig mogelijk in ons 
land eene uniforme tijdregeling, nl. Midden-Europeesche of 
wel Amsterdamsche, worde ingevoerd." 

Dit adres kan men ook vinden in het officieel orgaan van 
den Bond van handelsreizigers, welke redastie verklaart zich 
daarmede geheel te vereeuigen. 

Hetzij men op het binnenland of op het buitenland het oog 
vestigt, er blijkt alleszins reden te zy'n om ons isolement te 
verlaten en om door aanneming van eene wettelijke regeling 
te komen tot een toestand gelijk elders bestaat. 

De heer van Houten , Minister MM Binnenlandsclie Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Er wordt aan de Kamer voorgesteld 
om uit te spreken dat eene wettelijke voorziening tot verkrij
ging van eenheid van tijdrekening wenschelijk is. 

Over de vraag of eenheid van tijdrekening wenschelijk is zal 
wel geen verschil kunnen bestaan. De verschillen tusschen den 
zonnetijd en den bij de wet aan te nemen tijd. kunnen ten 
onzent nergens zoo groot zijn, dat daaruit ernstige bezwaren 
kunnen ontstaan. 

Men heeft onder de vorige Regeering getracht om door den 
invloed van spoorweg, telegraaf en post en door circulaires aan 
de gemeentebesturen, invoering van den Green wichtyd tot stand 
te brengen, maar die poging is niet gelukt; daaruit is tevens 
gebleken dat langs dien meer huishoudelijken weg het gewenschte 
niet te verkrijgen is. Daarom meen ook ik , dat . wie het noodig 
vindt om de zaak te regelen, in dier voege dat eene algemeeue 
eenheid van tijdrekening verkregen wordt, zich niet er van zal 
kunnen onthouden in de zaak hij de wet te voorzien. De Regee
ring is dan ook niet ongenegen om in die richting werkzaam 
te zy'n , maar het zou haar zeer aangenaam wezen , indien deze 
discussie iets meer in het licht stelde dan alleen de wenschelijk-
heid van eenheid van tijdrekening en van wettelijke voorziening. 

Het geldt hier een van die vraagstukken, die op meer dan 
ééne wy'ze voor oplossing vatbaar zijn. 

Er zijn, geloof ik, nog voorstanders van de eenheid van 
tijdrekening op den voet van den Amsterdamschen tijd , even
zeer als voorstanders van den Greenwich- en Midden-Europee
schen tijd. 

Het is der Regeering — althans den Minister van Binnen

landsche Zaken — vrij onverschillig welken tijd men aanneemt , 
den tweeden of den laatsten. Door den Amsterdamschen tijd 
aan te nemen, verkrijgt men niet wat men wenseht, namelijk 
eenheid, tenzij onze spoorwegen zich daarnaar ook regelen, 
hetgeen feitelijk niet te verkrygen is , zoodat de keuze blijft 
ttusehen het aannemen van den Greenwich- en den Midden-
Europeeschen tijd. Nu zou de Regeering gaarne eene vinger
wijzing ontvangen in welke richting de openbare meening zich 
tan onzent ontwikkeld heeft. 

Eenige .jaren geleden scheen het alsof men in de richting 
van den Greenwiehtyd wilde gaan ; toen stuitte men echter op 
krachtige oppositie van de zjjde der voorstanders van den 
Midden-Europeeschen tijd. 

Maar welke is op het oogenblik de stand der openbare 
meening op dit pont? 

Zouden de voorstellers dezer motie, die de Regeering wenschen 
te bewegen voorstellen bij wet in te dienen, niet ook een stap 

I verder kunnen gaan V Of ligt op den bodem der motie de 
' gedachte, dat , wanneer de motie, zooals die l igt , eens aange-
I nomen is, na de ervaring onder het vorige Kabinet verkregen, 
i niets anders overblijft dan een voorstel te doen in de richting 
' van den Midden-Kuropeeschen tijd? 

Resumeerend kan ik dus verklaren, dat de Regeering niets 
- tegen den inhoud der motie heeft in te brengen, doch dat 
! zij gaarne zou zien , dat uit deze discussie wat meer licht moge 

verschaft worden omtrent de regeling zelve, welke door de 
1 Kamer het meest wenschelijk wordt geacht. 

De heer Rutgcrs van Rozenburg: Mijnheer de Voorzitter! 
1 Het was mijns bedunkens een lofwaardig streven, dat vóór 2 

jaren de Regeering bezielde; en het is een lofwaardig streven, 
dat thans de heer Beelaerts met de zijne bezielt, het streven 
om ons eenheid van tijdrekening te bezorgen of terug te bezorgen. 

Het ongerief van het dualisme van tijd moge, nu we er in de 
praktijk ietwat aan zijn gewend geraakt, minder scherp ge
voeld worden dan aanvankelijk, gevoeld wordt het toch nog 

: steeds, en lastig blijft het nog genoeg. Zie maar, wat er van de 
gevolgen zijn. Vooreerst: tijdverlies. Want aan iemand , die vaak 

' op reis gaat, zal het nu en dan gebeuren, dat hij vergeet 20 
: minuten te tellen bij het vertrek van den trein, naar het 

spoorwegbockje; en hij komt 20 minuten te vroeg aan het station. 
: Voor sommigen kan dat een welkom voorwendsel zijn, om zich 

wat te gaan te goeddoen in de restauratie; maar voor de meesten, 
die geen tijd te verliezen hebben , of geen tijd met wachten 

i wenschen te verknoeien , is dat wel onaangenaam. 
Het kan bovendien leiden tot n LAAT KOH3I. een beweren , 

dat misschien dezen en genen een oogenblik bevreemdt, en 
toch gegrond i s , gelijk ik wil staven met een geval, dat ik 
heb beleefd, zonder zelf het slachtoffer er van te zy'n. 

Ik deed eens de reis van Hilversum , per Oosterpoor, naar 
Amsterdam met iemand die evenals ik het voornemen had, om 
van Amsterdam per Hollandschen spjorweg naar Haarlem en 

; verder door te reizen. Te Amsterdam aangekomen, bleef ik op 
i het '.'de perron; maar de ander ging zich restaureeren in het 

hoofdgebouw. Hij gevoelde zich daar zoo thuis , alsof hij in zijne 
! eigen woning was, en, zorgvuldig op de klok lettende om niet 
; te laat te komen, verzuimde hij niet als naar gewoonte 20 min. 

bij te tellen. Doch hij vergat dat hij , hoewel binnenshuis, dit-
maal te doen had met een Greenwich-klok, en nu was het gevolg 

! dat hij. 5 minuten vóór het denkbeeldig vertrek, weer op het 
| 2de perron verschijnende, vernemen moest dat de trein met 

zijn vorigen reisgenoot al een kwartier geleden vertrokken was. 
Dat moge uu aan dien man zelven mede te wy ten geweest zijn, 
zonder dubbele tijdrekening zou het toch niet gebeurd zijn. 

Zelf was ik daarvan ook een ander maal het slachtoffer, 
namelyk toen ik eens, te voet uit den Haarlemmermeerpolder 
komende, met de Noord- en Zuidhollandsche stoomtram over 
Sassenheim naar Leiden dacht te gaan, om van daar per Hol
landschen spoorweg naar den Haag door te reizen, en circa 
1 uur hier op het Binnenhof te wezen. 

Te Sassenheim komende, vernam ik echter dat de Noord-
Zuidhollandsche stoomtram , tegen mijne onderstelling nog naar 
Amsterdamschen tijd geëxploiteerd, reeds een kwartier voorbij 
was , zoodat ik niet meer na de pauze hier op mijn post kon zijn. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1894—1895. — II. 



1200 
Nntt VERGADERING. - 11 JUNI 1895. 

114. Motie van orde van den hoer Beelaerts van Blokland c. s., betreffende eenheid van tijdrekening. 

Bovendien moet die duhbele tijdrekening leiden tot wnMftfqg 
van onze hersenen. 

Verbeeld u eens, Mynheer de Voorzitter, dat gij voor de 
rechtbank te Utrecht gedagvaard waart, natuurlijk niet als be
klaagde, maar als getuige. Waarop hebt gü dan al niet te letten ? 
Wanneer gy des morgens moet nazien hoe laat gij aan het 
station in de Rijnstraat moet zy'n , begint gij niet '£} minuten 
bij te tellen ; om daarna te zien hoeveel tijd gij hebt te Utrecht 
om de rechtbank te bereiken, kunt gij weder 90 minuten af
trekken van den ty'd van aankomst, in uw spoorweggids ge
drukt. 

Maar bijvoorbeeld te 1 unr krijgt gij daarginds vrijaf, en om 
nu te berekenen hoeveel tijd ge hebt om den eerstvolgenden trein 
naar 's Gravenhage te halen, raoogt gij nog eens 20 minuten 
bijtellen by het aangekondigde uur van vertrek. Eu wanneer 
gij nu verder in uw spoorweggids snuffelende, daar vermeld 
vindt het uur van aankomst te 's (iravenhage, en ge wilt dan weten 
of gij nog tijdig op het Binnenhof verschijnen kunt om uw 
presidialen zetel weer ia te nemen. en te voorkomen dat uw 
plaatsvervanger misschien 5 minuten te vroeg de vergadering 
sluit, dan hebt gij van het aankomst-tijdstip nog eens 20 minu
ten af te trekken. 

Zou al dit optellen en aftrekken niet heel ligt tot vergissingen 
en zeker tot vermoeiing van uwe hersenen leiden ? En zou iemand , 
die voor zijn pleizier of voor zy'n beroep allerlei excursiën te 
maken had en zorgen moest immer precies op tijd daar ginds 
en terug in de plaats zijner woning te zijn, niet na eenige jaren 
kans loopen van te lijden aan hersenverweekiug ? 

Om al deze redenen is het wenschelijk of noodig dat wij hoe 
eer hoe liever tot eenheid van tijd komen, en dat wèl, gelijk 
de heer Beelaerts en de Minister beiden terecht begrijpen, 
krachtens eene net. 

Op ééne voorwaarde echter, eene voorwaarde welke klaar
blijkelijk ook in deu geest van den Minister ligt, namelijk dat 
er eene goede keuze worde gedaan . een geschikte ty'd als basis 
van eenheid worde aangenomen. De wensch door den Minister 
uitgesproken, dat men in de Kamer niet alleen omtrent de een
heid , maar mede omtrent de keuze van tijdrekening zich mocht 
uitlaten . dreef mij te eer tot spreken. 

Welnu, in geen geval kan van den Amsterdamsehen tijd, 
waarvoor ik anders als geboren Amsterdammer wel wat gevoel, 
spraak zijn, omdat wij daardoor zouden raken buiten het inter
nationale spoorwegverkeer of spoorwegverein , iets wat niemand 
van ons verlangt en dat voor elkeen , die wel eens over de gren
zen reist, een zeer groot ongerief zou opleveren. 

Evenmin kan in aanmerking komen de West Europeesehe tijd. 
Deze immers heeft vóór 2 jaren totaal fiasco gemaakt, dermate , 
dat de ondervinding mag gezegd worden getoond te hebben dat 
het Nederlandsche volk er niet van gediend wil. En te recht, 
daar hij een muur van verwarring moest oprichten tusschen ons 
en onze oostelijke naburen door het tijdsverschil van een vol uur. 
Naar den West-Europeeschen tijd zonden wy' 20 minuten te 
vroeg, en zij 40 minuten te laat komen . of wel andersom. 

En zoo schiet er niets anders over dan de Midden-Europeesche 
tijd. Ik verkies dien niet zoozeer omdat hij op zich zelven zoo 
goed, maar omdat hij de eenig mogelijke is , waarop eenheid 
valt te grondvesten. Bij mij wegen niet sterk de voordeden of 
voordeeltjes, welke sommigen ons voorspiegelen of opsommen, 
namelijk dat wij 40 minuten eerder opstaan, en 40 minuten 
eerder naar bed gaan , en 40 minuten daglicht om te werken 
winnen zouden. Het is mogelijk, ja misschien waarschijnlijk, 
dat dit zoo uitkomt, en dat het menschdom daarvan zou pro-
fiteeren; maar toch blijft het problematisch. Doch, al kon men 
er zeker van zijn, dat het geheele menschdom voortaan 40 
minuten eerder opstond, zou dat zulk een heugelijk effect zijn? 
Nu reeds gaan wij gebukt onder overbevolking; en wanneer 
nu alle individuen nog eens 365 maal 40 minuten per jaar 
meer gebruik maakten van het zonlicht om te werken. dan 
zoude dit de nadeelen der overbevolking nog te meer doen 
gevoelen. Vandaar dat ik aan dat voordeel van 40 minuten 
zonlicht zooveel niet hecht. Maar , waar ik wèl waarde aan 
hecht, en wat mijn oordeel beheerscht, het is de eenheid van 
tijdrekening, die met den Midden-Europeeschen ty'd alleen te 
verwerven is. 

Vraagt men uu : zijn aan den Midden-Europeescheu tijd geeu 

nadeelen verbonden ? dan antwoorden veel meuschen : zeker ! 
en antwoord ik, dat ik van die nadeelen niet het bestaan , maar 
wèl het gewicht ontken. Keu voornaam bezwaar is de scrupule, 
dat wij het gordelstelsel zouden schenden door den West-
Europeeschen gordel te verlaten, om een uitwas te gaan uit
maken van «lt-ji Midden-Eiiropeesehen. Doch ik meen dat deze 
schroom neerkomt opeen overdreven eerbied voor een eeredienst, 
eene afgoderij van eene doctrine. Waarom zitten wy' in den 
West-Europeeschen gordel t Omdat de aarde zoo geschapen 
s? Omdat wij van nature, of naar onzen aard er toe 
behooren 9 Neen , ik meen alleen omdat eenige heeren , vóór 
ihun schrijftafel gezeten, by uitsluiting hun gezag ontleenende 
aan zich zelven, en de aarde aanziende voor een meloen, 
deze aldus hebben voorgesnedeu , dat wij toevalligerwijze in eene 
andere moot dan Wiesbaden , en in dezelfde met Greenwich te 
land gekomen zn'n. Moeten wy' ons daarom nu al de ongerieven 
blijven getroosten , verbonden aan het dualisme van tijdrekening? 
Dat ware toch te veel gevergd. Ik althans kan mij goedschiks 
daaraan niet onderwerpen. Maar, zegt men verder dikwijls , met 
Midden-Europeescheu tijd zouden wij niet dezelfde tijdrekening 
houden als de Engelschen. Zeker: doch dit kan niet schaden. 
Van Engeland zijn wij toch gescheiden door de zee , wier grillen 
elke rekening bij minuten onmogelijk, en een verschil van 
twintig of meer minuten vrij onverschillig maken. 

Nog heet het nu en dan: wy zouden in tydrekening gaan 
verschillen met onze zuidelyke buren, de Belgen. 

Dat dit eene ramp nog zijn zou, staat te bewijzen, waar wy 
ten gevolge van de tegenwoordige eenheid met België' een uur 
verschil hebben met onze oostely'ke naburen, de Duitschers, 
en , waar wy' door «Ie eenheid van tijdrekening met België prijs 
te geven , eenheid verkrijgen kunnen met Duitschland. 

Maar ook al ware dit prysgeven een groot nadeel, dan nog 
zoude het slechts eene tijdelijke ramp zijn. Immers België zou in 
zijn eigen belang spoedig ons voorbeeld moeten volgen , daar het 
anders geheel geïsoleerd zou blijven, ingesloten ten Westen door 
de zee, die geen gordeltijd erkent, maar zich gedraagt naar 
maanty'd, en dienovereenkomstig eb en vloed regelt, ten Koorden 
en Oosten door Hollanders en Duitschers met Midden-Europeeschen 
tijd en ten Zuiden door Frankryk met eene tydrekening sui generis. 

België zou alzoo vormen een eiland in zake de tijdrekening 
en wel spoedig genoodzaakt en gezind worden zich aan te sluiten 
bij een der buren En dan bij wien ? Bij den zee- of maantijd 
gaat niet aan; bij den Franschen ty'd zou wel gaan, maar ver
schil laten bestaan tusschen België en twee andere buren ; terwijl 
aansluiting bijden Midden-Europeescheii tijd of die twee buren , 
Nederland en Duitschland, slechts een verschil zou overlaten 
met één buur, Frankrijk. Wat staat dus bijna vast, indien wy 
onderstellen mogen dat de Belgen nog eenige logica in het hoofd 
hebben? Dat zy, als wij voorgaan, spoedig mede zullen afzien 
van den West-Europeeschen ty'd om zich met Holland en Duitsch
land aan te sluiten bij den Midden-Europeeschen. En dan vervalt 
voor ons het bezwaar tegen invoering van dien tijd geopperd , 
namelijk het gevreesd verschil met onze zuidelijke buren. 

Resumeerende, Mijnheer de Voorzitter, adviseer ik: laat ons 
vóór alles decreteeren eenheid van tijdrekening, en als wy' dat 
doen, laat ons dan invoeren den Midden Europeeschen ty'd. 
Wijders laat ons, opdat het geschiedde niet fragmentarisch maar 
unaniem, en niet langzaam maar regelmatig en onverwijld, het 
doen by wege van wettelijke regeling. En laten wij ter bevor
dering van dit doel den thans eenig mogely'ken weg inslaan, 
d. i. aannemen de motie des heeren Beelaerts van Blokland c. s. 

De heer Heemskerk: Mynheer de Voorzitter! In deze dis
cussie is alleen nog gesproken ten gunste van eenheid van tyd
rekening en van den Midden-Europeeschen ty'd. De Minister 
van Binnenlandschen Zaken zeide niet ten onrechte dat de motie 
weinig beteekende, wanneer men niet laat blyken welke tyd
rekening men wenscht in te voeren. De Minister sehy'nt geen 
partij te trekken tusschen Midden-Europeeschen en Greenwich-
tijd, maar scheen het toch minder goed denkbaar te achten 
dat men zich zoude houden aan den Amsterdamschen ty'd. 

Nu zoude ik niet wenschen dat deze discussie afliep zonder 
dat een woord ten gunste van den Amsterdamschen tijd werd 
gesproken. Absolute eenheid van tydrekening km men daardoor 
niet verkry'gen ; voor het binnenland echter wel. Men kan wen-
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schen dat alle plaatsen van Nederland rekenen naar den Ani-
sterdainsclien ty'd; in zoover is de opmerking van den Minister 
juist, dat eenheid van tqdrekening hij ons wegens den geringen 
omvang van het land geen bezwaar kan opleveren. Kn wanneer 
nu de geachte afgevaardigde uit Delft vraagt welke de reden 
is dat men hier niet ia overgegaan tot invoering van «ene abso
lute eenheid van tijdrekening, dan sonde ik zeggen: hoofdza
kelijk om deze reden, dat men liever den plaatselyken tijd 
behield. Het is eeue qnaestie van gevoel: zoo laat als het is , 
zoo laat is het ook. Het is misschien zeer nuchter, maar dat 
idee kan ik maar niet van mij afzetten. 

De geachte afgevaardigde uit Delft heeft volkomen te recht 
opgemerkt dat het een ongerief oplevert, wanneer op verschil
lende plaatsen naar verschillende tijden gerekend wordt. Dit is 
een zeer zonderlinge toestand, die ook bezwaar opievert waar 
het geldt de toepassing van verschillende wetten, zooals: het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de arbeidswet, de 
kieswet, enz. Daaruit volgt dan ook dat het wenschelijk is om 
al die verscheidenheid te doen ophouden, waarbij men evenwel 
niet moet vergeten dat al die wettelijke bepalingen . waarin 
uren z|jn genoemd , geschreven zijn met liet oog op den plaat-
selijkeu tijd en niet met het oog op den Greenwich- of Midden-
Europeeschen tyd. 

En dit geldt niet alleen van wettelijke bepalingen, maar 
ook ten aanzien van hetgeen in het dagelijksch leven gebrui
kelijk is . bij voorbeeld het aangaan van de scholen. De rede van 
den geachten afgevaardigde uit Amsterdam zou eene strooming 
doen ontstaan ten gunste van den Midden-Europeescheu t|jd, 
maar zal daaruit niet een ongerief ontstaan, grooter dan het 
thaii3 bestaaude P In Amsterdam beginnen de scholen om negen 
uur en nu gaat dit ook in den winter zeer goed. doch bij 
invoering van den Midden-Europeeschen tijd zullen de scholen , 
als liet negen uur heet, feitelijk beginnen om tien minuten 
voor half negen en dan moeten de kinderen in donker ontbijten. 
De geachte afgevaardigde uit Amsterdam zegt: laten wij tot 
eiken prijs den Midden-Europeeschen t|jd invoeren. 

Nu is het geen zaak om er zich warm over te makea, doch 
mij komt het voor, dat wy een gering voordeel tegen te 
hoogeu prijs zullen koopen. Wanneer men er over klaagt, dat 
de menschen bij verschillende tijdrekening te laat aan den trein 
komen, dan geloof ik dat die menschen ook iets iu hun aard 
hebben, dat hen steeds gevaar doet loopen , het lot van te laat 
komen te ondergaan. Wat mij in het betoog van den heer 
Rutger3 van Rozenburg toelacht is de wenseh , dat wanneer de 
spoorwegen loopen volgens Greenwichtijd, ook alle intercom
munale l|jnen volgens dien tijd loopen ; doch overigens moeten 
w|j mijns inziens den Amsterdamschen tijd houden. 

De heer Rutgers heeft gezegd, dat de heeren aan de schrijf
tafel eenvoudig de aarde als een meloen in stukken hebben ge
sneden en dat daaruit al het ongerief is voortgevloeid. Zoo is het 
inderdaad ; welke redenen , aan de belangen van het spoorweg
verkeer ontleend, dit noodzakelijk hebben gemaakt, is voor 
mij moeilijk om te beoordeelen, maar dit weet ik wel, dat de 
zon daaraan niet gehoorzaamt en zoo geeft het inderdaad aanlei
ding om de zaak belachelijk te maken , dat men heeft gezegd : 
hoewel het op deze plaats 10 uur is , zullen wij maar zeggen, 
dat het 11 uur is. En wanneer w|j nu den Midden-Euro
peeschen tijd gingen invoeren en zeggen: in plaats van 10 uur 
is het tien minuten over half elf, dan zouden wij misschien 
eenig ongerief wegnemen , maar ander ongerief doen ontstaau. 
Het ongerief zou slechts verplaatst worden. 

Ik vereenig m|j met den aandrang om eenheid van tijdreke
ning in het binnenland, maar ik ben niet bereid mij aan te 
sluiten b|j den wenseh voor invoering van Greanwich of Midden-
Europeeschen tijd. 

De heer Beelaerts van Blokland: Het debat geeft aan de 
voorstellers der motie geene reden tot vele besprekingen. Uit 
het betoog van den laatsten geachten spreker heb ik met genoegen 
bemerkt, dat ook hij den tegenwoordigen toestand ten aanzien 
van de verschillen binnenslands afkeurt. Om dit nu te doen 
ophouden, is wettelijke voorziening onmisbaar. Hij heeft intusschen 
eene lans gebroken voor den Amsterdamschen tijd in tegen
stelling met den Midden-Europeeschen tijd. 

Mag ik opmerken dat de motie die zaak niet beslist, maar 

spreekt van wettelijke voorziening-' Wij weiischen eenheid van 
tijd door wettelijke voorziening en wel zoodanig, dat w|j er 
niet mede achteruitgaan. De (ireeuwichtyd is hier te lande ge
oordeeld en veroordeeld. 

Dit brengt m|j vanzelf op hetgeen door den Minister van 
Binnenlandsehe Zaken ia gezegd. Ik wenseh daarop te antwoorden 
dat de voorstellers van de motie zoo gemakkelijk z|jn als de 
Minister maar wenschen kan. 

Wanneer de Rugeering komt met een wetsontwerp en daarin 
bepaalt, dat de Anisterdamsche tyd zal zijn de tijd in Nederland , 
dan stemmen de voorstellers er vóór. 

Wanneer de Begeering komt niet een wetsontwerp en daarin 
den niiddeu-Europeeschen tijd als den tijd in Nederland voor
stelt, dan zullen de voorstellers van de motie ook daaraan hunne 
stem geven. De beslissing wat al dan niet mogeiyk is voor het 
spoorwegverkeer behoort, naar hun oordeel, in de eerste plaats 
b|j de Regeering, maar zij zijn bereid tot eenheid van tijd 
mede te werken in elk van die twee alternatieven en te volgen 
datgene wat aan de Regeering zal gebleken zijn het beste te 
wezen 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie van de heeren Beelaerts van Blokland c. s. wordtin 
stemming gebracht en met 57 tegen 15 stemmen aangenomen. 

Peer hebben gestemd de heeren Drucker, Lieftinck, Donuer. 
Zijp, de Boer, vanDedem, Guyot, van Borssele, Beelaerts van 
Blokland, van Limburg Stirum, van Gennep, Bouman, Rink, 
ï . Mackay, Michiels van Verduynen, van der Sehrieck, 't Hooft, 
d'Ausembourg, P|jnacker Hordijk, van G|jn, Rutgers van Rozen
burg, de Lange. Ver euleu, Kerdijk, Travuglino, Roijaards van 
den Ham, Horret, Veegens, Hartogh, Heemskerk, JE. Mackay, 
Staalman, Gerritsen, Trnijen, van der Kun, Seret, Schaepman, 
Pijnappel, Bool, van Vlijmen, Conrad, llouwing, E. Smidt, 
Hesselink van Suchtelen, Pyttersen, van Berckel, van Bylandt 

tA.peldoorni, Knijfl', de Kanter, Schepel, Mees, de Savomiu 
lohnian, Plate, van Deinse, Everts, Dobbelmann en de Voor

zitter. 
Ter/eii hebben gesttmid de heeren Ferf, van Kerkwyk, Meesters, 

Hennequin, Bahlmann, Heldt. de Beaufort (Wyk by Duur
stede), van Delden. Cremer, Schimmelpenninck, Viruly Ver
brugge, Lely, Haffmans, Hintzen en Goeman Borgesius. 

II. De mjCHHSTOn op het adres van H. L. Drucker c. s. te 
Leiden . tot bespoediging van de uitgave der Bylagen van het 
Verslag der Ilandelimjen van de Slntcn-Genernal. (40) 

De rnnrliisie , strekkende om den Minister van Binnenlandsehe 
Zaken dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen, wordt 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. 

De heer Kerdijk, voorzitter der Commissie van Rapporteurs over 
het wetsontwerp houdende bepalingen tot beveiliging van per
sonen , die in fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichten, 
tegen ziekte of ongevallen ; en over het wetsontwerp houdende 
wijziging der wet vau 5 Mei 18v'9 (Staatsblad n". 48), houdende 
bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken 
arbeid van jeugdige personen en van vrouwen, brengt de vol
gende verslagen u i t : 

In handen der Commissie zijn gesteld de volgende adressen: 
1 en 2. Van het comité ter verbetering van den maatschap-

pelijken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland . alsmede 
van M. W. H. Rutgers. Haitsema en anderen , leden der te 
Rotterdam gevestigde Vereeniging ter behartiging van de be
langen der vrouw, den wenseh te kennen gevende, dat het toe
zicht op de uitvoering van de arbeids- en veiligheidswetten 
gedeeltelijk ook aan vrouwen worde opgedragen. 

3. Van de Kamer van koophandel en fabrieken teLTtrecht, 
bezwaar opperend eenerzijds tegen de beperking van het ge
bied . voor hetwelk het wetsontwerp bestemd is te werken, 
anderzijds tegen het overlaten van ingrijpende bepalingen aan 
eeneu algenieenen maatregel van bestuur. Voorts meent de Kamer, 
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dat aan de beslissing van den Minister, bedoeld in art. IS, 
behoort vooraf te gaan het hooren eener commissie van des
kundigen, telkens te benoemen door het gemeentebestuur ter 
plaatse waar het geschil zich voordoet. Zij oordeelt eindelyk, 
dat de in art. "21 bedreigde hechtenis behoort te vervallen, en 
dat de in art. 25 bedreigde straf dient te worden verscherpt. 

4. Van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
nijverheid, aanneming van het wetsontwerp verzoekende , zij het 
ook met eenige wijzigingen. Aan eenige bedeukingen van de 
adressante, die naar aanleiding van het oorspronkelijke wets
ontwerp haar verzoekschrift had ingediend, is te gernoet ge
komen door de wijzigingen, welk dat wetsontwerp heeft ondergaan. 
Daarentegen zyn de navolgende bedenkingen ook op het nader 
gewrjzigd wetsontwerp van toepassing. Vooreerst, dus betwijfelt 
de adressante, of het voornemen, om de inspecteurs van den 
arbeid en de ingenieurs van het stoomwezen in één korps saam 
te vatten, doelmatig is. lu de tweede plaats is zij van oordeel, 
dat door preventieve maatregelen het belang van de nijvere zoowel 
als van den arbeider beter kan worden gediend dan doorrepressieve 
bevelen en verbodsbepalingen, weshalve zij zou wenschen . dat 
het oprichten van fabrieken en werkplaatsen, ook met het oog 
op de veiligheid en gezondheid der arbeiders, aan eene vooraf
gaande vergunning gebonden werd. In de derde plaats zou zij 
gaarne , tot wegneming der twijfel daaromtrent, steengroeven en 
mijnen tot het uitgraven van delfstoffen, hetzij opene ofonder-
aardsch geslotene, in de wet vermeld zien. Bovendien betreurt 
zy de uitsluiting van veenderijen. Voorts meent zij, dat de tijdelijke 
vrijstellingen , bedoeld in art. 28 , niet door of vanwege den 
Minister, maar door de Koningin behooren te worden verleend 
Verder wenscht zij , dat de inspecteur, alvorens het in art. 9(3 
bedoelde reglement op te maken, gehouden zij tot overleg met 
het hoofd of den bestuurder der fabriek of werkplaats. Eindelijk 
is zy van oordeel. dat de verplichting tot geheimhouding, op
gelegd in art. 25. dient te worden uitgestrekt tot de burge
meesters , de waarnemende burgemeesters en de aan hen onder
geschikte gemeentelijke ambtenaren. 

5. Van de Kamer van kooph mdel en fabrieken te Enschedé 
de wenschelijkheid betoogend , dat over de algemeene maatregelen 
van bestuur. bedoeld in de artt. 7 en 8 van het wetsontwerp, 
zooveel mogelijk de industrie worde gehoord , waar geen andere 
daarvoor aangewezen licbamen bestaan, de Kamers van koop
handel en fabrieken. 

De Commissie van Rapporteurs heeft de eer voor te stellen, 
deze adressen ter griffie neder te leggen , ter inzage voor de leden. 

In handen der Commissie is gesteld een adres van J. Zee en 
P. Kooy, landlieden te Hoogwoud en bestuurders eener kaas-
fabriek aldaar, in welk adres zij de Kamer verzoeken , te bevor
deren hetjreen zij bij een , in afschrift overgelegd verzoekschrift 
aan den Minister van Justitie hebben gevraagd. In dit verzoek
schrift betoogen adressanten, dat de arbeid , die in kansfabrieken 
op Zondag van vrouwen kan worden gevergd, noch overmatig, 
noch gevaarlijk i s ; dat die arbeid , op zich zelf noodzakelijk , naar 
eisch alleen door vrouwen kan worden verricht; dat hij thans 
aan mannen, dat is : aan daarvoor onbekwame handen moet worden 
toevertrouwd. tot groote schade voor den fabrikant; redenen, 
waarom adressanten verzoeken, bij het thans aanwezige ontwerp 
tot wijziging der wet van 5 Mei 1889 (Staatshlail n , 48), art. 7, 
lste lid, der wet in dezer voege te herzien, dat het niet langer 
van toepassing zij op vrouwen, arbeid verrichtend in fabrieken 
waar uitsluitend kaas gemaakt wordt 

De Commissie van Rapporteurs heeft de ear voor te stellen , 
dit adres ter griffie neder te leggen, ter inzage voor de leden. 

De Kamer vereenigt zich achtereenvolgens met de voor
gestelde conclusiën. 

I V . H e t WETSONTWERP HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEVEILIGING VAN 
PERSONEN , DIE IN FABRIEKEN EN WERK1M.AATSEN ARBEID VERRICHTEN , 
TEGEN ZIEKTE OF ONGEVALLEN. ( 1 5 ) 

Over dit wetsontwerp wordt geen algemeene beraadslaging ge- I 
voerd. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst, en daarna 
hervat. 

De heer de Lange brengt verslag uit namens de Commissie 
belast met het onderzoek der inlichtingen op het adres van 
dr. P. C. F. Krowein , lid van den gemeenteraad van den 
Helder. (1-J4) 

f Zie het Verslag in de Ilijluijeu]. 
Dit stuk zal gedrukt en rondgedeeld en de dag van de 

behandeling der conclusie later bepaald worden. 

De behandeling van het wthontwerp houdende bepalingen hij hel 
rvrhlijven in fabrieken M werkplaatsen wordt voortgezet. 

Beraadslaging over ART. 1 , luidende: 
„ Onder fabrieken en werkplaatsen verstaat deze wet: 
,1°. de inrichtingen , die gevaar. schade of hinder kunnen 

veroorzaken en niet mogen worden opgericht zonder vooraf ver
kregen vergunning; 

„ 2'. alle zoowel open als besloten ruimten, voor zoover zy 
niet begrepen zijn onder de inrichtingen bedoeld sub l \ , w a a r 
in of voor eenig bedrijf pleegt gewerkt te worden aan het ver
vaardigen , veranderen , herstellen , versieren , afwerken of op 
andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt maken van voorwer
pen of stoffen, of waar in of voor eenig bedrijf voorwerpen 
of stoffen eene daartoe strekkende bewerking plegen te onder
gaan : een en ander voor zoover aldaar een krachtwerktuig wordt 
gebezigd of twintig of meer personen plegen te verblijven. 

„Daar, waar de werkzaamheden ten behoeve van eenzelfde 
bedrijf worden verricht in afzonderlijke, doch met elkander in 
gemeenschap staande ruimten, worden de afzonderlijke ruimten 
geacht een onafgescheiden geheel uit te maken; 

, 3 ' . vlasbraakhokken en zwiugelketen.", 
en de daarop door de Commissie van Rapporteurs voorgestelde 

amendementen, strekkende: 
om te doen vervallen het bepaalde sub 1".; 
2". te veranderen in 1". ; 
te schrappen de woorden : , voor zoover zij niet begrepen zijn 

onder de inrichtingen bedoeld sub 1"., " ; 
achter krachtwerktuig in te voegen de woorden , of een oven''; 
3°. te veranderen in 2 ' . ; 
terwijl nog door de heeren Kerdijk en Hartogh een amen

dement op het artikel is voorgesteld, strekkende om het woord 
.twintig" te veranderen in „tien". 

De heer Kerdijk, marzit Ier der Commissie van Rapporteurs, ont
vangt het woord tot toelichting van het amendement dier Com
missie en zegt: Nu ik namens de Commissie van Rapporteurs 
het eerste der amendementen . die zy zich veroorlooft aan de 
beslissing der Kamer te onderwerpen , heb toe te lichten , wensch 
ik te doen voorafgaan twee opmerkingen van algemeenen aard, 
die ook op hare verdere wijzigingsvoorstellen van toepassing zijn. 

Vooreerst deze. dat de Commissie het natuurlijk betreurt, in 
de conferentie , welke zij de eer had met den Minister te voeren , 
op betrekkelijk zoo weiniy punten met hem tot overeenstem
ming te zyn jjekomen ; dat dientengevolge de Commissie zich 
verplicht heeft gerekend ernstige punten van verschil te formu
leeren in amendementen ; dat zij voor die amendementen hoopt 
op de instemming van de meerderheid der Kamer; maar dat 
zij, evenzeer als de Minister, hartelyk wenscht tot stand te 
helpen brengen eene wet, waaraan ook naar hare meening 
dringend behoefte bestaat. 

Ziehier mijne tweede algemeene opmerking. De punten waar
over de amendementen loopen , zijn zeer breed behandeld in de 
stukken, welke in handen der Kamer zijn. Daarom zou de 
Commissie vreezen noodeloos beslag te leggen op den tnd der 
Kamer, en misschien de Kamer te ontstemmen, indien zy, al
thans bij de toslichting der amendementen, in breede beschou
wingen trad. Zij bepaalt zich er dan ook toe, bij die toelichting 
de strekking van hare wijzigingsvoorstellen in herinnering te 
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b r engen , zich Toorbehoudende 0111, voor zoover noodig, naar 
aanleiding van het debat er nader op terug te komen. 

Welke is nu de strekking van het eerste amendement dat 
thans in beraadslaging komt? Deze , om uit het ontwerp weder 
te doen vervallen de invoeging van de zoogenaamde hinderwet 
van 1875, waartoe door de Regeering, ten gevolge van nadere 
overweging van het oorspronkelijk on twerp , is overgegaan. En 
in verband daarmede stelt de Commissie tevens voor, achterl iet 
woord „k rach twerk tu ig" in te lasschen . ot een oven ' \ omdat , 
indien de de toepasselijkverklaring op de inrichtingen der hin
derwet verviel zonder die inlassehing, buiten de wet zouden 
vallen inr icht ingen, als bij voorbeeld bakkerijen , waaromtrent 
de Commissie oordeelt , dat zij zeer zeker onder het bereik en 
de werking dezer wet behooreu te worden gesteld. 

Als bijkomend argument ten gunste van ons amendement , 
meeu ik te mogen wijzen op liet navolgende. In de Memorie 
van Antwoord heeft de Minister medegedeeld, dat het de be
doeling is om de veiligheidswet eerst in werking te doen treden 
te gelijk met eene herziene hinderwet. Ik geloot in het stelsel van 
den Minister te recht. Wanneer deze twee wetten met elkander 
in het nauwste verband worden gebracht , dan dient de in
werkingtreding van de eene te worden uitgesteld totdat de 
andere is herzien ; maar dan verkrijgt men ook dit resul taa t , 
dat de invoering van de veiligheidswet geheel in het onzekere 
blijft, althans nog zeer geruimen th'd kan worden verdaagd. 
Waar uu niet alleen de overgangsbepaling die men vindt in 
het ontwerp , zal gelden voor zéér langen tijd , maar ook volgens 
art. 27 de algemeene maatregelen die op de wet moeten worden 
gebouwd, eerst in werking zullen treden een jaar nadat zij 
zullen zijn afgekondigd, daar is het niet van beteekenis ont
bloot het daarheen te le iden, dat de invoering van de veilig
heidswet niet behoeft te wachten tot eene wetsherziening, van 
welker slagen wij evenmin weten als van he t tijdstip waarop 
zij eventueel slagen zal. Mij dunk t , aangezien wij met dit ont
werp willen voorzien in eene behoefte , zoo lang en zoo dringend 
gevoeld, is het geraden te zorgen dat het komen van woorden 
tot daden niet noodeloos laug worde uitgesteld. 

Ik herhaal intusschen, dat dit slechts is een bijkomend argu
ment ; onze voornaamste argumenten vindt men in de stukken. 

Volgens art. 1 , sub l u . , van het wetsontwerp zal de veilig
heidswet toepasselijk zijn op alle inrichtingen , die gevaar , schade 
of hinder kunnen veroorzaken volgens de wet van 1875. Deze 
bepaling achten wij eene volkomen onlogische uitbreiding van 
het gebied voor hetwelk de wet bestemd is te werken 

In het algemeen moge het juist zijn. en ik voor mij onder
schrijf dit volgaarne , dat er een eind moet komen aan den 
toestand , dien wij tot nog toe hadden , waarbü wel werd gezorgd 
voor de veiligheid enz. van hen die wonen mn eene fabriek of 
werkplaats , maar waarbij men zich niet bekommerde om de
genen , die daarin arbeiden. Doch hieruit volgt geenszins 
dat het een met het ander in alle gevallen gepaard moet gaan 
op de wijze als door de Regeering is voorgesteld, ten gevolge 
waarvan deze wet toepasselijk zou worden op inrichtingen , die 
stellig daarvoor heel wat minder in aanmerking komen dan 
andere welke er buiten vallen. 

Men neme slechts ter hand de lust van artikel 2 der wet van 
1875; en men zal daarop vrij wat industrieele inrichtingen vin
den , te wier aanzien e r , naar het oordeel der Commissie . stellig 
geene aanleiding bestaat om z e , met het oog op de daarin 
arbeidenden, niet op dezelfde lijn te plaatsen met die, genoemd 
sub 2°. van het Regeeringsontwerp; dat wil zeggen: ze niet 
slechts dan in de wet te doen val len, als zij voldoen aan de 
eischen, sub 2° van bet ontwerp gesteld. 

Ik vind op die lust melding gemaakt van alle inrichtingen tot 
bewaring en verwerking van afval, alle slachterijen, alle bewaar
plaatsen van huiden en vel len, alle smederijen, koper- en 
blikslagerijen , alle klopperyen van visch enz. 

N u is het hier niet de quaestie, of er aanleiding is om voor 
inrichtingen van dien aard ook bepalingen in het belang en de 
veiligheid en de gezondheid der daarin arbeidenden vast te 
s tel len; de quaestie is alléén of bet goed en raadzaam i s , op al 
die inrichtingen de wet onvoorwaardelijk toepasselijk te ver
klaren , ook al verblijven daar slechts één of twee personen , 
maar daarentegen op andere inrichtingen slechts dan , wan
neer daarin krachtwerktuig gebezigd wordt , of op zijn minst 

een zeker aantal personen pleegt te verMyven. En dan onder
werp ik aan het oordeel der Vergadering, ja ook nog eens aan 
dat van den -Minister, de vraag: welke redenen zijn er om bijv. 
onder deze wet te brengen elk blikslagerijtje en smederijtje , zij 
het ook met een enkelen werkman , terwijl er buiten zullen 
blijven, zoolang niet twint ig personen er plegen te vertoeven, 
andere inrichtingen waar er op zijn minst evenzeer, ja meer 
behoefte bestaat aan zorg van overheidswege. 

Aloet niet dat meten met twee maten leiden tot groote onte
vredenheid in de betrokken kringen , en er toe bijdragen om de 
wet in niet geringe mate impopulair te maken ? Welk goed an t 
woord zal men kunnen geven op de k lacht , dat die paar men
tenen in een blikslagerijtje wel beschermd worden , terwijl bijv. 
op zeer vele letterzetterijen en sigarenmakerijeu, waar de toe
stand vaak zoo schromelijk te wenscheu overlaat , de wet niet 
toepasselijk zal zijn, omdat er niet 20 maar slechts 18 menschen 
plegen aanwezig te zijn P 

Doch ik ga verder. De uitbreiding in art. 1 , sub 1, gelegen , is 
buitengewoon groot. Dientengevolge zal een zeer aanzienlijk 
aantal inrichtingen van weinig beteekenis onder deze wet vallen , 
niet het gevolg , dat er door het toezicht minder zorg zal kunnen 
worden besteed aan inrichtingen van veel meer beteekenis. I k 
begr i jp , dat ik mij blootstel aan een verwijt , omdat ik pleit 
voor eene beperk ing , terwijl men van mij eer het tegendeel zou 
hebben verwacht. Dit verwijt schroom ik in het minst n i e t ; 
ik meen slechts het bewijs te leveren, dat door m i j , en door 
de Commissie van Rapporteurs met m i j , gelet wordt op de 
eischen der practijk. W a t wij wi l len, i s , dat het toezicht in 
staat zij zich te kwijten van de taak , waarmede het wordt belast. 

De Commissie van Rapporteurs stelt zich op het s tandpunt — 
en dit haar amendement staat dan ook in verband met het tweede 
op art. 2 — dat het voor den wetgever geraden i s . liever aan
vankelijk wat minder ver te g a a n , mits datgene, wat hij doe t , 
dan ook zoo deugdelijk mogelijk zij. Hij ruake eene regel ing, 
waardoor niet in het leven zal geroepen worden eene e r g e , 
kwalijk te rechtvaardigen ongelijkmatigheid; hij zorge , dat voor 
alle inrichtingen , voor welke de ratio dezelfde is, ook gelde 
dezelfde regeling ; hij voorkome eene verbazende en in het stelsel 
der wet niet genoegzaam gemotiveerde vermeerdering van den 
toch ree Is zvvareu arbei l der inspecteurs. 

Ziedaar het s tandpunt van de Commissie, en het komt mij 
voor dat het in haar amendement duidelijk is belichaamd. 

De V o o r z i t t e r : Daar dit amendemeut wordt voorgesteld door 
de Commissie van Rappor teurs . maakt het van recbtswege een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer K e r d i j k ontvangt het woord tot toelichting van he t 
door hem en den heer Hartogh voorgedragen amendement , en 
zeg t : Mijnheer de Voorzitter! Slechts weinige woorden tot toe
lichting van dit amendement , en aansluit ing aan hetgeen ik 
laatstelijk sprak bij de toelichting van het vorige. 

Indien in art. 2 , sub 2 . . van he t ontwerp, gehandhaafd wordt 
de bepaling van het getal 2 0 , zoodat in fabrieken of werkplaatsen 
waar geen krachtwerktuigen worden gebezigd of geen ovens zijn , 
de wet slechts van toepassing wezen z a l , wanneer daar op zijn 
minst 20 personen plegen te verblijven, dan geloof ik te mogen 
voorspellen , dat de wet slechts in zeer beperkte mate — altijd daar
gelaten de inrichtingen die onder de hinderwet vallen — zal gelden 
voor de ambachtsnijverheid. W a n t ondernemingen van ambachts
nijverheid , die geregeld op zijn minst met 20 werklieden plegen 
te arbeiden, zijn in ons land niet talrijk. W a t wij tot stand 
zouden b rengen , zou in het wezen der zaak slechts zijn eene 
wet op de groot- indust r ie , eene fabriekswet. En dit ligt toch 
niet in de bedoeling van de Regeer ing; het kan evenmin i n d e 
bedoeling van de Kamer l iggen, nadat de wetgever reeds in 
1889 het s tandpunt heeft ingenomen, dat er eene arbeids
wetgeving behoort te zijn evengoed voor de ambachtsnijverheid 

i als voor de fabrieksnijverheid. 
Maar er is meer. Men lette op hetgeen in het wetsontwerp 

! gelezen wordt in het tweede lid van art. 1 Dit l u i d t : . Ü a a r , 
i waar de werkzaamheden ten behoeve van eenzelfde bedrijf wor-

den verricht in afzonderlijke , doch met elkander in gemeen
schap staande ru imten , worden de afzonderlijke ruimten geacht 
een onafgescheideu geheel uit te maken". Een onafgescheiden 
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geheel dus, wanneer er tusschen de afzon lerlyke loealiteiten 
gemeenschap is. Maar wanneer die gemeenschap ontbreekt, 
moet ook elke localiteit op rich zelve beschouwd worden all 
eene fabriek of werkplaats. Welnu , zou het zoo nioeilyk zijn , 
in menig bedrijf, zelfs van de groot-industrie, de werkzaam
heden te rerdeelen over verschillende loealiteiten, op eenigen 
afstand van elkander en niet met elkander in gemeenschap 
staande, zoodat in elke van die afdeelingen geen 20 personen 
verblijven, en de gehee'.e onderneming «lus buiten de wet valt ? 
Eene reden te meer om voorzichtig te zijn met het vaststellen 
van het vereischte minimum der arbeiders. 

Nu heb ik straks doen uitkomen, da t , indien het amende
ment van de Commissie van Rapporteurs wordt aangenomen , 
het gebied, voor hetwelk de wet zal werken, zeer aanmerkelijk 
kleiner zal zijn dan de Regeering voorstelt. Jn deze omstan
digheid hebben mijne medevoorstellers van het amendement en 
ik de vrijheid gevonden om aan den anderen kant dan ook 
weder het gebied ietwat te verruimen. Kene verruiming. die 
zeker vrijwat geringer zal zijn dan de inkrimping, bedoeld met 
het amendement van de Commissie van Rapporteurs. Ik haast 
mij intussehen hieraan toe te voegen, dat, terwijl de beperking, 
die de Commissie voorstelt, naar ons inzien volkomen rationeel 
is en door den aard der zaak geboden wordt, de verruiming, 
die de heer Hartogh en ik voorstellen , niet in strijd is met 
de redelijkheid, maar integendeel mag worden aanbevolen 
wegens het belang der zaak. Trouwens, de heeren. die misschien 
verontrust worden door hetgeen wy beoogen, kunnen eene 
geruststelling vinden in de verklaring. die de Minister in de 
met de Commissie van Rapporteurs gehouden conferentie uit
drukkelijk heeft afgelegd. De verklaring namelijk , . dat ver
moedelijk — zekerheid kan men voorloopig bij het ontbreken 
van gegevens niet verkrijgen — bij wijziging van het getal 
twintig in tien het aantal fabrieken en werkplaatsen, die onder 
de wet zouden vallen . niet zeer aanzienlijk zou worden vergroot, 
zoodat er voor de Regeering geen bezwaar bestaat de wenschelijk-
heid dezer verruiming aan het oordeel der Kamer over te laten.'' 

't Is waar. de Minister bezigde de uitdrukking „vermoedelijk": 
doch dit vermoeden heeft hier groote waarde, omdat de Minister 
het natuurlijk uitsprak na overleg met de inspecteurs, die by-

benadering althans van dit punt op de hoogte zijn. 
Met genoegen constateer ik . dat de Minister de beslissing 

over de wenschelijkheid der door ons gevraagde verruiming 
gaarne aan de Kamer overlaat. En ik hoop, dat de meerderheid 
van die welwillende uitlating des Ministers gebruik zal maken. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Pijnappel. 
Drucker, Pyttersen en van Gijn en zal mitsdien een onderwerp 
van beraadslaging uitmaken. 

De heer Heldt : Mijnheer de Voorzitter! Waar ik voor het 
eerst mij geroepen gevoel om bij dit wetsontwerp het woord te 
voeren , — hetgeen ik hoop dat niet dikwijls zal behoeven te 
gebeuren — ineen ik niet te mogen nalaten een woord van 
waardeering uit te spreken over de wijze waarop de Commissie 
van Rapporteurs dit wetsontwerp heeft voorbereid, en aan 
Zyne Excellentie den Minister van Waterstaat, die zoo wel
willend was met de Commissie overleg te plegen. Aan dit overleg 
hebben wij het, naar mhne bescheidene meening, te danken , 
dat deze discussiën belangrijk kunnen bekort worden. 

Hoe dankbaar ik echter ben, voldaan kan ik, helaas, niet zijn. 
Zooals art. 1 thans luidt, of zooals het luiden zal indien het 
amendement door de Commissie van Rapporteurs voorgesteld 
wordt aangenomen . zal een belangrijk groot aantal werkplaatsen 
aan de regeling en het toezicht met dit wetsontwerp beoogd , 
ontsnappen, en vooral betreft dit zulke werkplaatsen waarop 
toezicht noodiger zal zijn dan op vele andere. 

Dit zy'n voornamelijk de werkplaatsen, waarin de kleine 
nijverheid wordt uitgeoefend. 

De werkplaatsen zyn in het algemeen nog primitief; maar 
dit is inzonderheid het geval met de kleinere; voor deze wordt 
elke ruimte benuttigd die voor elk ander doel ongeschikt is , 
die voor niets anders kan dienen , in kelders en op zolders en 
vlieringen , onder de dakpannen. 

Ik behoef dit niet nader in 't licht te stellen, maar kan 
verwijzen naar de verslagen van de inspecteurs van den arbeid 

over 1803 Daariu vindt men, in de bijlagen betreffende de lste 
en 3de inspectie (blad/.. (.»1 --98 en bhulz. 374—877) eene r e e b van 
opgaven betreflende den toestand ran werklokalen, waarin o. m, 
letterzetterijen, sigareninakerijen, meubelmakerijen; al deze 
lokalen zijn uiterst bekrompen, veel te laag van verdieping, 
rechtstreeks onder de dakpannen en/.., terwijl, te oordeelen naar 
het aantal personen daarin werkzaam (meestal minder dan 20 
en zelfs dan 10), maar enkele dezer lokalen door deze wet ge
troffen worden. Indien men er niets anders van weet, zijn deze 
beide staten reeds overvoldoende om te doen begrijpen, dat 
bescherming van de werklieden bij zulke kleine bedrijven nog 
véél noodiger is dan voor die in vele grootere. 

In art. 1 lezen wij , dat onder deze wet zullen vallen in de 
eerste plaats de inrichtingen die begrepen zijn in de zooge
naamde hinderwet, de inrichtingen waarvoor, volgens de wet 
van 2 Juni 1875 (Staatsblad n*. (J5) vergunning noodig is van 
het gemeentebestuur. Nu erken ik met den heer Kerdijk . dat 
voor vele van die inriehtingcu aan voorschriften als dit wets
ontwerp bevat geen behoefte is. Ik denk daarbij o. a aan de vele 
slachtergen, die in den regel ruim en luchtig zyn gebouwd, 
waarin dikwijls slechts één, of niet eens een persoon buiten 
den ondernemer werkzaam is. 

Ik zal hier echter niet lang bij stilstaan, maar de aandacht 
liever bepalen bij 2 . Hierin wordt onder meer gelezen dat 
onder fabrieken en werkplaatsen worden verstaan alle zoowel 
open als besloten ruimten enz. waar een krachtwerktuig wordt 
gebezigd. Aanvankelijk dacht ik, dat daaronder vele kleine 
werkplaatsen zouden vallen, maar na kennis genomen te hebbeu 
van 's Ministers verklaring — welke ik niet zal tegenspreken — 
dat onder een krachtwerktuig in 't algemeen te verstaan is 
een werktuig dat niet door menscheuhanden of voeten in be
weging wordt gebracht, ben ik van die meening terug moeten 
komen. Krachtwerktuigen zyn derhalve niet de vele in boek
en steendrukkerijen gebezigd wordende snelpersen, waarvan het 
vliegwiel door handen in beweging wordt gebracht: hetzelfde 
geldt voor kerf banken in tabakfabrieken. voor pons-, boormachines 
enz. in smederijen. Voor zaag-, schaaf-, fretmachines enz. die 
bij de ambachten voor houtbewerking worden gebezigd en voor 
allerlei andere werktuigen in andere bedrijven die door handen 
in beweging worden gebracht. 

In tal van inrichtingen waar zulke werktuigen worden gebezigd 
zullen geen 20, in de meesten zelfs geen 10 werklieden aan
wezig zyn. Al zulke werktuigen zijn niet begrepen onder kracht
werktuigen, ondanks het feit, dat zij even gevaarlijk, misschien 
nog gevaarlijker zyn dan de krachtwerktuigen, wier gebruik 
of aanwezigheid eene reden is voor bescherming der in die inrich
ting werkzame personen, hoe klein hun getal overigens ook 
zyn moge. 

En nu de tweede alinea van 2". Deze luidt: 
„Daar, waar de werkzaamheden ten behoeve van eenzelfde 

bedrijf wrorden verricht in afzonderlijke, doch met elkander in 
gemeenschap staande ruimten, worden de afzonderlijke ruimten 
geacht een onafgescheiden geheel uit te maken." 

De bedoeling van hetgeen hier geschreven staat is zeker heel goed, 
maar ik zou den Minister meer dan eene industrieele inrichting 
kunnen aanwijzen in Amsterdam, waar de krachtwerktuigen 
afgescheiden zijn van de overige werkplaatsen of, zoo zij dat niet 
zijn, op de meest gemakkelijke wijze er van afgescheiden kunnen 
worden. Vooral is dat het geval met een der takken van industrie, 
zooeven reeds genoemd : de boekdrukkerij. Het komt meermalen 
voor dat in het eene gebouw de letterzettery , in het andere de 
drukkerij is gevestigd en de gemeenschap tusschen beide ge
bouwen iangs den openbaren weg loopt. Zal in dit geval sprake 
kunnen zijn van met „ elkander in gemeenschap staande ruim
ten " ? Naar het mij wil voorkomen niet. Al zulke inrichtingen, 
waarvan de krachtwerktuigen gemakkelijk gescheiden en afge
sloten kunnen worden van de overige werklokalen, waartussehen 
de gemeenschap niet in 't zelfde gebouw is of niet over eigen 
terrein loopt, zullen m. i. niet begrepen worden onder deze wet. 
tenzij er 20 werklieden werken. En een ambachtsbedrijf niet 
20, ja zelfs met 10 werklieden is reeds een zeer belangrijk 
bedrijf. 

Ik zeide dat inrichtingen als door my werden bedoeld reeds 
bestaan. Blijft de hier besproken alinea onveranderd , dan zullen 
toestanden . als waarop ik wees, niet slechts worden bestendigd 
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maai nog uitgebreid. Indien toch een ondernemer staat voor j 
liet geval, dat hij , om aan de eischen van de wet te voldoen, ! 
zijne geheele inrichting moet veranderen, of zijne werkplaats 
ruimer, luchtiger, hooier en grooter moet maken, moet zorgen 
voor schaftlokalen, privaten en dergelijke zaken, waarvoor de 
ruimte te beperkt is en in veel gevallen zelfs niet is te vinden 
of aan te brengen, dan is de verleiding heel groot om de 
krachtwerktuigen naar een ander perceel over te brengen, dat 
geen gemeenschap heeft met de overige werkplaatsen , of hij kan 
een muur optrekken tusschen het gebouw waarin het bedrijf 
wordt uitgeoefend en daar waar de krachtwerktuigen worden 
geplaatst, zoodat de gemeenschap binnenshuis of over eigen 
terrein izesloten is en alleen toegang kan verkregen worden door 
deuren uitkomende op den openbaren weg. 

Hierop dient óók gelet te worden, dat het in tal van bedrijven 
er hoegenaamd niets toe doet wanneer de krachtwerktuigen ge
plaatst zn'n in een ander gebouw. Men k>m het bedrijf voor een 
gedeelte uitoefenen geheel onafhankelijk van de krachtwerktui
gen of zonder de beweging welke zij veroorzaken. Het zijn iiier 
geheel andere gevallen als bijv. dianiantslijperijen en andere 
geiieel machinale bedrijven. Men kan, wat boekdrukkerijen betreft, 
in het eene locaal den vorm zetten en de/.en naar een ander 
gebouw overbrengen waarin wordt gedrukt. Dit geschiedt reeds 
in vele gevallen , maar zal dit niet in erger mate het geval 
worden om eenvoudig te ontkomen aan de voorschriften en be
palingen van deze wet? Ditzelfde kan plaats vinden met andere 
bedrijven, zoo bijv. bij de meubelmakerij. Daarbij is het ook vol
strekt geen vereischte dat de krachtwerktuigen midden in de werk
plaats staan, waar de meubelen bewerkt worden ; die kunnen 
even zoo goed geplaatst worden in een gebouw aan de overzijde, 
een paar perceelen verder enz. 

Ik vraag daarom nogmaals, zal de vei-leiding niet groot wor
de , dat men , • om aan de bepaling van de wet te ontkomen , 
de werkplaatsen op die wijze inricht? 

Nu rijst de vraag: hoe is in dat euvel te voorzien? Hoe is te 
gemoet te komen aan het bezwaar dat reeds bestaat of dat zal 
worden gecreëerd door dit wetsontwerp i natuurlijk tegen goede 
bedoeling van den Minister in ? 

Ik erken dat het amendement van de heeren Hartogh en 
Kerdijk eene gedeeltelijke verbetering bevat; wanneer de grens 
wordt gesteld bij tien werklieden, zal dat gevaar zooveel minder 
groot zijn , dan wanneer die geplaatst is bij twintig. Maar geheel 
is daarmede het bezwaar toch niet opgeheven. 

Ik voor mij zonde grooten lust hebben om voor te 
stellen elke grens weg te laten en dus de bepalingen dezer 
wet van toepassing te maken op alle -werkplaatsen, op alle loka
len en gelegenheden waar gewerkt wordt of gewerkt pleegt te 
worden, behoudens op de gewone huisindustrie, wanneer die 
zonder helper wordt gedreven. Ik ben echter overtuigd, dat 
een voorstel in dien geest hier geen ingang zou vinden en laat 
het daarom na. Maar wanneer ik niet zoover ga en bijv. voor
stelde om een getal aan te nemen van 5 werklieden als grens, 
dan zouden de bezwaren die ik heb niet zijn uit den weg ge
ruimd. In de eerste plaats geldt dit de krachtwerktuigen, en 
dit bezwaar is , myns inziens, niet door een amendement 
te ondervangen. Maar in de tweede plaats, het aantal werk
lokalen waar geen krachtwerktuigen worden gebezigd en waar 
3 a 4 werklieden werkzaam zijn , is zeer groot, en die lokalen 
zijn bnna alle even onvoldoende en slecht. Denken we vooral 
aan kleeder- en schoenmakerijen ; in vele daarvan worden vrij 
omvangrijke werktuigen gebezigd , welke in beweging worden 
gebracht met handen of voeten. 

Ten einde aan deze en andere bezwaren te gemoet te komen 
en van de bescherming welke deze wet beoogt zoo ruim mogelijk 
te doen genieten alle werklieden , die daaraan behoefte hebben , 
neig ik er toe over om der Regeering ruimte te geven. ten 
einde de wet op al zoodanige bedrijven en werklokalen, die bij 
deze wetsomschrijving niet kunnen getroffen worden , te kunnen 
toepassen. 

Uit dien hoofde heb ik de eer voor te stellen aan art. 1 als 
laatste lid toe te voegen: 

, Wij behouden Ons voor, bij ulgemeenen maatregel van be
stuur, deze wet, op bedrijven voor welke zulks wegens hun 
aard wenschelijk is , toepasselijk te verklaren. ook voor zoover 
betreft inrichtingeu , waar geen krachtwerktnig of geen oven 

wordt gebezigd of geen tien of meer personen plegen te werken." 
Ik hoor zeggen: dat is overal. J a , Mijnheer de Voorzitter, 

dat is natuurlijk overal waar de Regeering, voorgelicht door 
hare ambtenaren , meent, dat de wet, krachtens haar beginsel, 
krachtens hetgeen zy beoogt, de werklieden behoort te be
schermen die op dit oogenblik niet vallen binnen de grens tot 
welke dit wetsontwerp naar de letter gaat. Het amendement 
strekt om ruimte te laten , ten einde aan onbillijkheden, die 
zich in talrijke mate zullen voordoen en die noch door den 
Minister worden, noch door de Kamer kunnen worden bedoeld, 
op de spoedigste en gemakkelijkste wijze te gemoet te komen 
en zoodoende allen te kunnen beschermen die daarop, naarden 
goeden geest die het ontwerp ademt, aanspraak mogen maken. 

Het amendement van den heer Heldt wordt ondersteund door 
de heeren Schaepman , Hesselink van Suchtelen. Drucker, 
Knijff en Guyot, en kan derhalve een onderwerp van beraadslaging 
uitmaken. 

De heer Goeman Borgesius: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wensch bij dit artikel den Minister eene bepaalde vraag te doen. 
Zullen bouwwerken , ook zonder dat zij uitdrukkelijk in dit arti
kel worden genoemd, onder deze wet vallen? Mij komt het voor 
dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. Ware dit 
niet het geval, dan zou — de Minister zal dit wel met nijj eens 
zyn — eene aanvulling van het artikel noodig zijn. want het 
gaat niet aan de bouwwerken buiten het toezicht te laten. 

Immers mijne ervaring — en op dit punt heb ik misschien 
meer ervaring dan eenig lid dezer Kamer — heeft mij geleerd , 
dat juist voor bouwwerken het voorschrijven van maatregelen 
van veiligheid bijzonder noodzakelijk is , omdat daarbij maar al 
te veel ongelukken voorkomen , die aan onvoldoende zorg voor 
steigers enz. te wijten zijn. 

Kortelijk wensch ik de reden op te geven waarom ik meen 
dat de door mij gestelde vraag bevestigend moet beantwoord 
worden. Waar in het artikel gesproken wordt van open en ge
sloten ruimten, daar zullen wij het wel allen over eens zijn 
dat bouwwerken en andere , ook openbare werken. er onder vallen 
en met gewone werkplaatsen gelijkstaan, wanneer die werken 
voldoen aan de voorwaarden , die gesteld worden om ze te 
stempelen tot werkplaatsen in den zin der wet. 

Welke zijn die nu die voorwaarden ? Vooreerst moet vaststaan 
dat er pleet/1 gewerkt te worden. 

Daaruit volgt reeds dat bijv. het aanbrengen van kleine repa-
ratiën aan een huis niet valt onder het artikel, omdat dan het 
werk van zoo tijdelijken aard i s , dat het woord „plegen" er niet 
op van toepassing is. 

Aan den anderen kant zou men te ver gaan het „plegen" in 
zoo beperkte beteekenis op te vatten , dat er gedurende onaf-
zienbaren of onbepaalden tijd , altijd door, in aeternum moet 
gewerkt worden. Bij bouwwerken van eenige beteekenis wordt 
wel degelijk voldaan aan den eisch , dat er pleegt gewerkt te 
worden. Zoo hebben het ook begrepen de rechtbanken van Alk
maar en Haarlem, die in vonnissen, waarbij eene soortgelijke 
bepaling van de arbeidswet van 1889 werd geïnterpreteerd, als 
vaststaande hebben aangenomen, dat bij een afloopend openbaar 
werk wel degelijk pleegt gearbeid te worden. 

Een tweede vereischte is dat er gewerkt moet worden in of 
voor eenig bedrijf. Welnu, ook bij bouwwerken wordt aan 
dien eisch voldaan: daar wordt gewerkt voor het bedrijf óf van 
een aannemer óf van een bouwspeculant. 

In de derde plaats is het niet voldoende dat er gearbeid 
wordt, maar moet het blijken dat voorwerpen of stoffen er eene 
bewerking ondergaan om ze geschikt te maken voor verkoop 
of gebruik. Welnu, ook hieraan voldoen bouwwerken. In dien 
zin is bijv. beslist ook door de rechtbank te Alkmaar. Daar 
deed zich het volgend geval voor. Er was gepompt met eene 
perspomp om palen in den grond te brengen, voor het ver
beteren of herstellen van de haven te Vlieland, en nu was de 
vraag of op dergelijk werk de arbeidswet van toepassing was. 
De rechtbank nu nam aan, dat dit „ uit den aard der zaak 
bestaat in het vervaardigen , veranderen " enz. 

Maar, zal men zeggen, er worden nog andere eischen gesteld. 
Alleen dan vallen ruimten , waar pleegt gewerkt te worden. 
onder de wet, als zich daar bevindt een krachtwerktuig óf er 
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minstens tmkUig personen werken. Maar , Mynheer de Voorzitter, 
deze voorwaarden zullen gelden roor all» TftfkplMtttftn en het 
schijnt niet bepaald noodig voor bouwwerken eene verscherpende 
uitzondering te maken. Trouwens, ik hoop dat door aanneming 
van het amendement-Kerdijk het cijfer 20 alsnog in 10 zal 
worden veranderd. Niet het minst met het oog op bouwwerken 
acht ik dat eeno groote verbetering , want telkens en telkens 
zal het zich voordoen, dat veiligheidsmaatregelen uoodig zyn , 
ook zonder dat er 20 personen te gelyk op het werk arbeiden. 

lutussehen geloof ik niet, dat eene verandering van 20 in 10 
voldoende zal te gemoet komen aan alle bezwaren, zoo straks 
door den heer Kerdyk ontwikkeld. Het cijfer van 20, zoo sprak 
hy , is te hoog, voornamelijk met het oog op de bepaling van 
de wet, dat verschillende afzonderlijke ruimten alleen dan als 
een geheel zullen worden beschouwd, indien die ruimten met 
elkander in gemeenschap staan. Door die bepaling toch zullen 
industrieelen het in hunne macht hebben om , door de gemeen
schap tusschen sommige lokalen weg te nemen, groote in
richtingen met 40 tot (50 werklieden aan het wettelijk toezicht 
te onttrekken. 

Die redeneering is volkomen juist , Mijnheer de Voorzitter, 
maar door het cijfer 20 in 10 te veranderen zal dat bezwaar niet 
worden weggenomen . want ook na die verandering zal met goed 
succes datzelfde kunstje kunnen worden beproefd. 

De fout ligt nu in de woorden : „ met elkander in gemeenschap 
staande" De Minister heeft blijkbaar daarmede iets anders be
doeld. Uit de Memorie van Antwoord maak ik op, dat hij 
afzonderlijke ruimten als één geheel wil beschouwd hebben, 
indien ze werkelijk bij elkander behooren; maar dan had hy 
ook niet moeten gebruiken de woorden : „met elkander in ge
meenschap staande", welke iets geheel anders beteekenen. Daarom 
neem ik de vrijheid den Minister in overweging te geven die 
uitdrukking alsnog te wijzigen en te voorkomen, dat, door eene 
onjuiste terminologie, zelfs groote inrichtingen, in afdeelingen 
verdeeld, geheel buiten 's Ministers bedoeling, buiten de wet 
zouden kunnen vallen. 

Resumeereude zou ik gaarne van den Minister antwoord ont
vangen op de volgende twee vragen: 

1°. Vallen naar uwe weening ook bouwwerken en andere 
openbare werken onder deze wet ? 

2°. Moeten in uw eigen systeem de woorden: „met elkander 
in gemeenschap staande" niet vervangen worden door eene minder 
beperkte uitdrukking, waardoor duidjlyk uitkomt, dat alle 
lokalen en afdeelingen in een en hetzelfde bedrijf, die by el
kander behooren , in den zin der wet als één geheel worden 
beschouwd, ook al staan ze niet onderling met elkander in 
gemeenschap 'i 

De heer van der Sleydeu. Minister van Waterstaat, Handel 
en Xijverlieid: Mynheer de Voorzitter! De geachte voorzitter 
van de Commissie van Rapporteurs heeft in de eerste plaats 
wel in herinnering willen brengen het onderhoud dat ik de 
eer heb gehad met de Commissie ter zake van dit wetsontwerp 
te hebben. Ik heb er inderdaad pry's op gesteld om met de 
Commissie van gedachten te wisselen, ten einde zooveel mogelyk 
tot overeenstemming te komen. Is ten slotte die overeenstem
ming niet zoo volkomen geweest als de Commissie dat wel had 
gewenscht, van myne zijde kan ik niet anders dan hetzelfde 
getuigen. Maar deze Kamer gelieve toch in het oog te houden, 
dat het voorloopig onderzoek dat in de afdeelingen had plaats 
gehad aan de Regeering reeds aanleiding had gegeven om eene 
zeer belangryke omwerking tot stond te brengen, en dat het 
overleg toch nog aanleiding heeft gegeven tot verschillende 
wyzigingen, zoodat het wetsontwerp dat thans een punt van 
behandeling uitmaakt als een nader gewyzigd ontwerp van wet 
afzonderlyk gedrukt voor ons ligt. 

Ik meen dat van eene bereidwilligheid tot toenadering door 
de Regeering is blijk gegeven en dat , waar de overeenstemming 
niet verder is gegaan dan thans het geval i s . zulks moet wor
den geweten aan principieele verschillen, waarover heen te 
stappen niet wel mogelijk is. 

Wat nu de redactie van het eerste artikel betreft, zoo mag 
men als einddoel voor oogen houden, gelyk de geachte afgevaar- ! 
digde uit Amsterdam , de heer Heldt, dat ten slotte ieder werk- j 
man beveiligd zal worden. Waar men eens zijne zorg over het ' 

welzyn van den werkman uitstrekt, is het rationeel geen enkele 
uitzondering daarop te maken. Maar de geachte afgevaardigde 
zelf durft niet zoover te gaan om thans reeds bij dit wetsontwerp 
dit gebiedend voorschrift te geven. Dit blijft dus eene quae.-iie 
van tijd waarmede wij ons op dit oogenblik niet behoeven bezig 
te houden. Voor het oogen'olik kunnen wy niet anders doen dan 
groepen aan te nemen van werkplaatsen, waarover de wet zich 
zal uitstrekken , en wanneer wij dit doen is er aanleiding om in 
de allereerste plaats de inrichtingen onder deze wet te begrijpen , 
die reeds vallen onder de hinderwet van 1875. 

Men behoeft slechts het karakter van dit wetsontwerp na te 
gaan . zooals dit spreekt uit de bepalingen der artt. 7 en 8, om 
te zien, dat de beveiliging, welke men ten behoeve van den 
werkman wenscht, het geheele organisme van den werkman be
treft , en niet uitsluitend tegen de uitwendige verminkingen, 
welke in fabrieken of werkplaatsen kunnen ontstaan. 

Wanneer ik zeg, dat de beveiliging het geheele organisme 
van den werkman betreft, bedoel ik daarmede dat het wets
ontwerp ook beoogt dat gewaakt zal worden tegen het inademen 
van gevaarlyke dampen, het blootgesteld zijn aan hooge tem
peraturen en dergelyke meer. 

Welnu, wanneer uit art. 1 het eerste lid zou wegvallen, dan 
zouden slechts genoemd worden inrichtingen waarin krachts
werktuigen gebezigd worden, en inrichtingen waarin eenzeker 
getal personen samenzijn , maar dan zouden de gevaarlijke in
richtingen die in de hinderwet van 1875 voorkomen, voor een 
goed deel uit dit wetsontwerp zyn weggenomen. 

Hier komt nog eene tweede overweging bij. De eischen welke 
de hinderwet stelt met het oog op het niet hinderlijk zyn voor 
de naaste omgeving , zijn van dien aard , dat daardoor meermalen 
de toestanden iii de fabrieken zelf des te bezwarender worden 
voor hen die er in vertoeven. Ik n >em slechts geraasmakende 
inrichtingen. Hoe dikwijls zal het niet gebeuren , dat het 
oprichten van dergelyke fabrieken slechts voorwaardelijk kan 
worden toegestaan, en als voorwaarde gesteld wordt, dat in de 
buitenmuren geene openingen mogen zijn, opdat het geluid niet 
hinderlijk zy voor de naaste omgeving. In zulke gevallen wordt 
de luchtverversching bemoeilijkt en is het noodzakelijk in het 
belang van deze zeer bijzondere maatregelen te nemen. Hier 
is dus de eisch, die voor de omgeving moet gesteld worden 
oorzaak, dat de toestand van de daarin vertoevende personen 
ongunstiger wordt. 

Om dit te verduidelyken wil ik melding maken van een ge
val, dat zich te dezer stede op dit oogeublik vooi-doet, al be
treft het eene fabriek, die niet buiten deze wet zou vallen, 
ook al bleef het eerste lid weg, aangezien er een krachtwerk
tuig aanwezig is. 

Het geldt eenestoomhoutzagerij , waarvan de oprichting is toe
gelaten onder de voorwaarde, dat er geen openingen in de muren 
mochten zyn. Daardoor was het in de fabriekslokalen onhoudbaar 
benauwd , wat aanleiding gaf tot het maken van openingen in 
de zolderingen. 

Nu was er wel luchtverversching , maar het geluid kon zich 
ook veel verder verspreiden. De houtzagerij , die aanvankelijk niet 
hinderlijk was . werd wel hinderlijk , er kwamen klachten in en 
op het oogenblik is de vraag in onderzoek, welke nieuwe voor
waarden aan deze stoomhoutzagerij moeten worden opgelegd. 

Ziedaar een voorbeeld hoe moeilijk het kan zyn de eischen 
die de wet van 1875 stelt in dier voege toe te passen, dat de 
toestand der fabrieksarbeiders niet te nadeelig wordt en hoe er 
te meer aanleiding bestaat dergelyke inrichtingen onder deze 
wet te begrypen, opdat voor net welzyn der daar werkende 
arbeiders kan worden gewaakt. 

De steenhouwerijen zyn reeds genoemd in het Voorloopig Ver
slag, en in de enquête, eenige jaren geleden gehouden, is b\j her
haling op het hinderlyke en nadeelige van die werkplaatsen ge
wezen. Deze zyn ook inrichtingen die voor zoover er slechts een 
beperkt aantal arbeiders aanwezig zou zijn, niet zouden vallen 
binnen de perken dezer wet. 

By eene blikslagery heeft zich een dergelyk geval voorgdaan 
als het door my genoemde met betrekking tot de stoomhoutzagry. 

En hoe ook andere inrichtingen , welke vallen onder de wet 
van 1875, bijzonder nadeelig kunnen zyn voor hen die er in 
werkzaam zyn, blykt uit hetgeen wordt medegedeeld door een 
der fabrieksinspecteurs in het verslag over 1894, dat in den 
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loop van dezen zomer zal verschijnen. Ik wensch hetgeen dien
aangaande gezegd wordt voor te lezen, al heeft dit uit den 
aard der zaak meer betrekking op inrichtingen waar vrouwen 
werken ; dergelijke gevallen toch kunnen zich even goed voor
doen in eene werkplaats met mannelijke arbeiders. 

Bedoelde inspecteur meldt het volgende: „Onder de door mij 
bezochte lonipensorteerderij<'ii vond ik er een paar die inderdaad 
goed waren ingericht. De meeste echter zijn laag, somber en 
tochtig ; de aldaar werkzame vrouwen bewegen zich met moeite 
op en tu.sscheu de opgestapelde lompen . hoven welke de niet 
zelden bloedige konijnenvellen te drogen hangen. Nog erger 
wordt het, wanneer onder of althans in de nabijheid dier ellen
dige werkplaatsen beenderen worden verzameld en korter of 
langer tijd bewaard. Ik betreur het, dat ik niet meer tijd aan 
het toezicht op deze bedrijven en op de borsteliiiakerijen heb 
kunnen besteden, omdat hier nog zeer veel verbeterd behoort 
te worden." 

Ziedaar een»1 groep van inrichtingen vallende onder de wet 
van 1875, waarvan het noodzakelijk mag heeten haai- tevens 
ouder de werking dezer veiligheidswet te brengen 

Zoo zou men vertier kunnen gaan en meerdere groepen van 
inrichtingen kannen aanwijzen waarvan de opname in dit wets
ontwerp gewenscht is. Ook mijnerzijds is namelijk met aandacht 
de lijst van inrichtingen ter hand genomen, welke wordt opge
somd in artikel 2 der wet van 1875, en ik ben tot de overtui
ging gekomen, dat schier voor elke dier inrichtingen toezicht 
krachtens de veiligheidswet om de eene of andere reden meer 
uoodig en wenschelijk zal zijn dan voor andere inrichtingen met 
een even groot aantal werklieden. 

Ik geloot dus dat het opnemen der inrichtingen van de hinder
wet zeer rationeel is en in de eerste plaats behoort te worden 
gehandhaafd. 

De geachte voorzitter der Commissie van Rapporteurs heeft 
als bijkomend argument aangevoerd, dat het zoo wenschelijk 
zou zijn om toch geene belemmering aan de spoedige inwerking
treding der wet in den weg te leggen , en uit dien hoofde had hij 
niet leedwezen vernomen, dat deze wet eerst in werking zou 
kunnen komen te gelijk mef de nog te wijzigen hinderwet van 
1875: tevens meende hij dat het een voordeel van het voorstel 
der Commissie zou zijn , dat de aldus geamendeerde veiligheids
wet afzonderlijk in werking zou kunnen treden. 

Ik moet erkennen dat argument niet begrepen te hebben. 
Al worden in art. 1 sub 1'. de inrichtingen , vallende onder de 
hinderwet niet met name genoemd, zoo zullen desniettemin 
onder de fabrieken en werkplaatsen sub 2 . een aantal inrich
tingen begrepen zijn die tevens onder de hinderwet ressorteeren . 
en het verband blijft dus bestaan. Het eenige verschil is, dat 
naar hetgeen de Regeering voorstelt, alle inrichtingen der wet 
van 1875 onder de wet vallen, terwijl naar het voorstel van de 
Commissie van Rapporteurs zulks ten aanzien van een zeer 
groot deel het geval zijn zal. 

Welk verschil dit nu met betrekking tot de invoering van 
de wet kan opleveren , kan ik inderdaad niet inzien. Overigens 
wil ik met betrekking tot de invoering van de wet er wel bij
voegen , dat juist de behandeling op dit oogenblik aan de Re
geering zoo welkom is, omdat het bewerken van de maatrege
len van bestuur geruimen th'd vordert, en ik mij nu mag vleien 
dat die maatregelen znllen gereed zijn omstreeks hetzelfde tijd
stip dat de gewijzigde hinderwet tot stand kan komen , indien 
namelijk naar ik hoop de medewerking der Kamer mij daartoe 
niet zal onthouden worden. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam, de heer Heldt, 
had gewenscht, dat thans reeds meer inrichtingen onder de wet 
zouden worden begrepen, en hij heeft naar aanleiding daarvan 
eenige vragen gedaan en voorbeelden genoemd, waaromtrent ik 
meen een enkel woord in het midden te moeten brengen 

Wanneer een snelpers, een boormachine of dergelijke wordt 
bewogen door de hand , dan vallen die werktuigen niet ouder 
de termen van art. 1, sub 2'. Ze zijn arbeidsmachines. terwijl 
een krachtwerktuig, dat is het werktuig waaruit de drijfkracht 
voortkomt en de beweging ontstaat, niet aanwezig is. 

In hoeverre het mogelijk zal blijken het krachtwerktuig eene 
afzonderlijke plaats te geven, geheel gescheiden van de ruimten 
waar de fabriekswerkzaamneden worden verricht, waardoor die 
fabriek niet begrepen zou zijn in de omschrijving sub 2 ' . , moet 

ik op dit oogenblik in het midden laten; ongetwijfeld zullen 
daaromtrent beslissingen vallen. Vooralsnog ben ik van meening, 
dat de bewoordingen zeer ruim zijn gesteld, en dat het moeilijk 
zal vallen de installatie zoo te maken, dat men met grond zou 
kunnen beweren , dat geen gemeenschap aanwezig is. Het is 
toch steeds de kracht die naar liet arbeidslokaal moet worden 
overgebracht, en daartoe is gemeenschap noodig. 

De heer Borgesius heeft mij' gevraagd, of bouwwerken ook 
onder de bepalingen van art. 1 van dit wetsontwerp vallen. 
De geachte spreker heeft zijne meening eenigszins toegelicht, 
welke bevestigend luidde, liet is ook de meening der Regee-
ring . dat de door den geachten spreker bedoelde bouwwerken 
onder deze wet belmoren te vallen . en om dit doel te bereiken 
zijn de gebezigde bewoordingen gekozen. 

Aan den weuseh van dien geachten spreker om eene wijziging 
aan te brengen in het tweede lid. sub 2 . meen ik geen gevolg 
te moeten geven. Het komt niij voor, dat de woorden reeds 
met zorg gekozen zijn en dat voor alle fabrieken en werk
plaatsen . waarvan het wenschelijk is dat zij als een geheel 
worden aangemerkt, ook voldoende cal vaststaan, dat rij onder 
de beschrijving vau dit lid van het artikel vallen. Ik zou 
inderdaad niet weten, door welke andere bewoordingen ver
betering i:i de redactie zou kunnen worden gebracht. 

Ten slotte behoef ik na het aangevoerde nauwüjks nog te 
zeggen, dat ik de aanneming van het amendement vau de 
Commissie van Rapporteurs in de grootste mate zou betreuren; 
de inrichtingen , die onder de wet van 1875 vallen , komen in de 
eerste plaats in aanmerking om ook onder de werking \.m deze 
veiligheidswet te worden opgenomen. Wat daartegen is aange
voerd kan van ieder andere groep, in art. 1 genoemd, en in 
nog hoogere mate worden gezegd. 

Volgens het sub 2 . bepaalde zal bij voorbeeld de wet toepas
selijk zijn op elke inrichting, waar een krachtwerktuig is. Zijn 
er nu niet tal vau werkplaatsen met enkele werklieden, waar 
een kraehtwerktuig vau gering vermogen geplaatst is , bijv. 
van twee of een paarden kracht of zelfs minder, welke werk
plaatsen het toezicht schier zouden kunnen ontberen; dergelijke 
uitzonderingen zijn altijd op te noemen , maar doen geene afbreuk 
aan den eisch van deze wet, welke is : in eenvoudigeu vorm 
eenige groepen op te sommen , die de meeste kans opleveren 
die inrichtingen te omvatten . waar toepassing der te ontwer
pen veiligheidsmaatregelen het meest noodig zal zijn. 

Het tweede amendement van de heeren Kerdijk en Hartogh 
betreft de vermindering van het aantal van twintig werklieden 
in tien. 

De heer Kerdijk heeft dit amendement toegelicht en daarbij 
melding gemaakt van het oordeel, dat ik vroeger aangaande 
deze verandering heb uitgesproken. 

Ik hel) daaraan weinig toe te voegen. De taak, die aan de 
fabrieksinspectie zal worden opgedragen volgens het wetsvoor
stel . zal ongetwijfeld nog al omvangrijk zijn, al ontbreken de 
gegevens om den omvang van die taak geheel met juistheid te 
ramen. Daarom onthoudt de Regeering zich nog meer uitbreiding 
te geven aan hetgeen reeds in het wetsontwerp is opgenomen. 
Maar zoover gegevens voorhanden zijn , kan toch worden mede
gedeeld , dat deze wijziging naar het schijnt niet van zeer groote 
beteekenis zal zijn. Ik kan dus veilig de beslissing aangaande 
dit amendement aan de Kamer overlaten. 

De Regeering zal er gaarne de uitvoering aan geven al naarmate 
de beslissing der Kamer luidt. 

Het amendement van den heer Heldt geeft aan de Regeering 
eene groote bevoegdheid. Ik moet betwijfelen of het wenschelijk 
is zoover te gaan. Eene dergelijke bevoegdheid is ook opgenomen 
in de wet van 1875, maar in de 2<( jaren dat die wet bestaat 
is er slechts éénmaal gebruik van gemaakt. Het komt mij voor 
dat wanneer het later wenschelijk blijkt om het arbeidsveld 
uit te breiden , er wel geen bezwaar zal kunnen bestaan om tot 
eene wijziging van de wet over te gaan. Op zich zelf heb ik 
natuurlijk geen bezwaar, dat deze bevoegdheid aan de Regeering 
verleend wordt, omdat zij er geen gebruik van behoeft te 
maken als men dit wenscht, maar ik vind geen enkele aan
leiding om er op aan te dringen , daar ik meen dat de toepas
sing toch wel achterwege zal blijven. 

De heer Drncker: Mijnheer de Voorzitter! Xaar het mij voor-
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komt i s , andere vragen daargelaten , op één punt bet antwoord , 
dat door Zyne Excellentie den Minister is gegeven, niet be
vredigend , namelijk wat betreft de tweede alinea van art. 1 , 
2°. ,1 waar gezegd wordt: „ Daar waar de werkzaamheden ten 
behoeve van eenzelfde bedrijf worden verricht in afzonderlijke, ' 
doch met elkander in gemeenschap staande ruimten, worden 
de afzonderlijke ruimten geacht een onafgescheideu geheel uit 
te maken." De toepasselijkheid van de wet in een dergelyk 
geval hangt dus daarvan af, of er „ gemeenschap" bestaat tus-
schen die ruimten. Wat de Minister op het daaromtrent ge
sprokene heeft geantwoord, heeft dunkt mij allerminst de be
zwaren die in het midden werden gebracht, weggenomen. 

Het criterium, dat hier in de wet wordt gesteld, kan niet 
juist genoemd worden. Ieder industrieel, die tot nu toe zyn 
bedryf met meer dan 20 werklieden uitoefende in zekere naast 
elkander gelegen ruimten, beett het in de hand, door de .ge
meenschap" tusschen die ruimten op te heffen, de toepassing 
van de wet op zyne industrie onmogelijk te maken. Het komt 
mij voor dat dit niet geacht kan worden te zijn rationeel. Zoo-
als straks reeds is opgemerkt, geeft de schriftelijke behandeling 
van het wetsontwerp aanleiding hiervoor eene andere uitdruk
king te kiezen. In het Yoorloopig Verslag wordt dit punt ter 
sprake gebracht op blad/.. 13 , en naar myue overtuiging vol
komen juist. Daar wordt gezegd: , Het eenige waarop het a in
komt is , of de verschillende ruimten een geheel uitmaken of niet", 
dat wil zeggen, een geheel in oeionornischen zin. Waar het op 
aankomt is dit , of iemand, die den toestand beoordeelt, tot het 
besluit komen moet: het is één bedrijf, of dat hij moet zeggen: 
het zijn verschillende bedry ven. Die beoordeeliug zal niet daarvan 
afhangen, of men al of niet door een tussehendeur van het eene 
lokaal in het andere kan gaan, maar hiervan, of de industrieel 
de lokalen al of niet gebruikt als uitmakende ééne zaak, als een 
by elkander behoorend complex van ruimten. 

Welnu, wanneer dat de opvatting is , die als juist moet be
schouwd worden — en ze is tot dusver eigenlijk niet tegen
gesproken — dan behoort die in de wet te worden uitgedrukt. 
en beboort niet in de wet opgenomen te worden het criterium 
van gemeenschap. maar het criterium dat ik zooeven omschreef. 

Het is niet zoo heel gemakkelijk daarvoor het volkomen 
juiste woord te vinden; maar in elk geval zou men een woord 
kunnen kiezen, dat althans minder te wenschen overlaat dan 
dat wat thans in het wetsontwerp in aangenomen. Het is daar
om dat ik voorstel, in plaats van de in n'. 2 , tweede lid, voor
komende woorden: „rnet elkander in gemeenschap staande ruim
ten" , te lezen: „bij elkander behoorende ruimten'*, Men vraagt 
my : wat zijn dat? Ik antwoord daarop: dat zijn ruimten, die 
naar het oordeel van iemand. die bet bedryf gadeslaat, geacht 
moeten worden in oeconomischen zin één geheel te vormen, tot 
éénzelfde bedrijf te behooren. liet bestaan of niet bestaan van 
eene tot gemeenschap dienende deur of andere inrichting, zal 
dan niet den doorslag geven. 

Het amendement van den heer Drucker wordt ondersteund 
door de heeren Pijnappel, Goeman Borgesius , Schaepman, van 
Deinse en van Vlijmen en maakt miisdieu een onderzoek van 
beraadslaging uit. 

De beer Hartogh : Mijnheer de Voorzitter ! Het zij mij ver
gund, naar aanleiding van hetgeen de Minister gezegd beeft ter 
bestryding van het amendement der Commissie van Rapporteurs 
het een en ander in het midden te brengen. 

De Minister begon met te verklaren, dat het bij deze wet 
natuurlijk niet de bedoeling kon zijn , om eiken arbeider te be
veiligen , al was dit voor hem ook het ideaal, dat men nu 
slechts een bescheiden sta]) moest doen. 

Ik ben dit volkomen eens; maar wanneer de Minister daaruit 
concludeert, dat wy ons daarom moeten bepalen tot bet op
nemen van groepen van werkplaatsen en fabrieken, en daarom 
deze wet toepassely'k wil doen zyn op eene groep van inrich
tingen , die in eene andere wet zyn aangewezen, daar moeten 
wy voorzichtig zijn om met den Minister mede te gaan. 

Bij de hinderwet toch — het kon niet anders — had men 
alleen op het oog den hinder dien de nabuurschap zou kunnen 
hebben van eene werkplaats of fabriek. Er is niet gedacht — 
en bij die wet behoefde niet gedacht te worden — aan de be

veiliging van personen in inrichtingen verblyvende. Dit is zóó 
waar, dat onder de hinderwet vallen inrichtingen, waarin 
meestal niemand verbly'ft, b. v. bewaarplaatsen , en die toch 
grooten hinder voor de buren kunnen opleveren. 

Het beginsel, waarvan men uitging bh' de hinderwet van 
1875, verschilde dus geheel van dat, hetwelk aan dit wets
ontwerp ten grondslag ligt. Kan het nu logisch zyn, zooals de 
Minister doet, te zeggen , ik moet groepen nemen , alle arbeiders 
kun ik niet beveiligen, ik neem dus wat ik pakken kan, en 
daarom maar de groep van de hinderwetV 

Maar, vervolgt de Minister, er zyn immers vele inrichtingen , 
die hinder kunnen veroorzaken aan de buren en die tevens 
schadelyk zijn voor de gezondheid van de werklieden. Ik geef 
dat gaarne toe; het spreekt vanzelf, dat er onder de groep, 
waarop de hinderwet van toepassing i s , vele inrichtingen zyn, 
die onder de veiligheidswet behooren te vallen , maar dat maakt 
nog niet goed te deereteeren, dat per se alle inrichtingen, die 
vallen onder de hinderwet, ook binnen de veiligheidswet be
grepen moeten zijn. Dat ware niet alleen onlogisch maar ook 
onbillijk. 

De heer Kerdy'k heeft er al op gewezen, hoe onrechtvaardig 
op die wyze de toestand zou worden byv. voor kleine inrichtingen, 
hy noemde o. a. blikslageryen. Zoodanige werkplaatsen zouden dan 
moeten voldoen niet alleen aan de eischen , welke de hinderwet, 
maar ook aan die, welke de veiligheidswet stelt, en dat, ofschoon 
er geen krachtwerktuig gebezigd wordt, of geen 20 arbeiders ver-
bly'ven, terwijl voor den werkman, wat het bedrijf betreft, het 
gevaar zeker niet grooter is dan in menige inrichting, die niet 
valt onder de hinderwet. 

Ik wy's bijv. op sigarenmakerijen , die, blijkens de enquête-
verslagen , voor de gezondheid van de werklieden dikwijls hoogst 
schadelijk zijn. 

Volgens het stelsel nu van den Minister, zou de kleinste 
blikslagerij onder de veiligheidswet vallen. terwy'1 eene sigaren-
inakerij alieen dan daaraan wordt onderworpen, indien er meer 
dan 20 menschen verblijven. Beweer ik daarom niet te recht, 
dat bet artikel èn logisch èn onrechtvaardig is V Maar er is 
meer. Indien 'net stelsel van den Minister wordt aangenomen , 
indien al die klein; inrichtingen, die onder de hinderwet val
len , reeds daarom ook aan deze wet onderworpen moeten zijn , dan 
zal men bij de volgende artikelen. regelende bepalingen omtrent 
oprichting en bedrijf, niet zoo streng mogen zijn als wanneer men 
daaronder alleen de meer uitgebreide inrichtingen rekent. Met 
andere woorden . indien men op dusdanige onnatuurlijke wijzehet 
gebied der veiliheidswet uitbreidt. dan loopt men gevaar, dege-
heele wet niet te kunnen inrichten naar de eischen die men 
stellen mag aan werkplaatsen en fabrieken. die uit haren aard 
binnen het gebied dier wet behooren. En meent de Minister, 
dat het toch goed zal zijn dat steenhouwerijen onder de veilig
heidswet vallen en dat, wanneer het amendement der Commissie 
wordt aangenomen, sommige daarvan er buiten zullen vallen, 
omdat er geen krachtwerktuigen gebezigd worden of minder 
dan 20 personen werkzaam zijn , dan antwoord ik, dat dit nog 
geene reden kan zijn. om het stelsel van den Minister aan te nemen. 

Indien Zyne Excellentie zóó vast overtuigd is , dat alle 
steenhouwerijen zonder onderscheid onder deze wet moeten 
vallen, dan kan hij voor die werkplaatsen doen wat hy' voor 
de vlasbraakhokken eu de zwingelkeeten heeft gedaan en nomina-
tim steenhouweryen en andere inrichtingen, waarop hij meent 
dat per se deze wet toepasselijk moet zijn, in de wet opnemen. 
En wil hy' dit niet — ofschoon hy in art 1 zelf by de inrich
tingen sub 3 J reeds dien weg opging — dan neme hij overliet 
amendement van den heer Heldt; daardoor zal het mogelijk 
zyn al de inrichtingen die, afgescheiden van het getal werk
lieden of het aanwezig zyn van krachtwerktuigen, schadelyk 
zyn voor de werklieden, aan de bepalingen der wet te onder
werpen. Ik vertrouw dat de Kamer zal inzien, dat wy hier 
hebben te doen met een principieel verschil tusschen den Mi
nister en de Commissie van Rapporteurs. Het is waar, de 
Minister breidt het gebied der wet meer uit dan het geval zal 
zyn indien het amendement van de Commissie van Rappor
teurs wet wordt, maar te vreezen is , dat, wordt het systeem 
van den Minister aangenomen, in vele opzichten de wet niet 
zoo doelmatig als de Minister en de Commissie dit wenschen 
zal kunnen toegepast worden , omdat de wet dan toepasselijk zal 
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zijn op de inrichtingen, waarop zij niet toegepast' behoorde te 
worden. 

De logische fout die men in art. 1 zou maken, zou zich wre
ken in de volgende artikelen, en daarom hoop ik , dat de Kamer 
wel zal overwegen, of zy niet in deze met de Commissie van 
Rapporteurs moet medegaan, begrijpende, dat het toch moeilijk 
aangaat om hier alle inrichtingen op te nemen, die voldoen aan 
voorwaarden, die gesteld zijn bij eene andere wet, welke een 
geheel ander doel heeft. 

Nog eens, eene fabriek of werkplaats, die voor de buren 
hinderlijk is , kan ook voor de personen, die er in verblijven, 
minder wenschelijke toestanden opleveren , maar het omgekeerde 
is evenzeer mogelijk 

Wanneer toegegeven moet worden, dat beide gevallen moge
lijk zyn, dat liet eene het andere niet uitsluit, dan is er reeds 
grond genoeg om het door den Minister voorgestelde niet aan 
te nemen. 

De heer Kerdijk , niurziitrr run de Commissie MM Rapporteurs, 
het woord verkregen hebbende om namens deze haar gevoelen 
mede te deelen over de amendementen voorgesteld door de heeren 
Hartogh en Kerdijk, Heldt en Drucker, zegt: -Mijnheer de 
Voorzitter! Om de volgorde te betrachten, waarin de amende
menten zijn toegelicht, begin ik met dat van de heeren Hartogh 
en Kerdijk, en deel ik aan de Vergadering mede, dat de meer
derheid van de aanwezige leden der Commissie van Rapporteurs 
de aanneming van dit amendement aanbeveelt, niet deelend in 
de bezwaren, welke de minderheid der Commissie daartegen 
heeft. 

In de tweede plaats kan zich de meerderheid van de aanwe
zige leden der Commissie van Rapporteurs vereenigen met het 
denkbeeld, dat in liet amendement van den heer Heldt belichaamd 
is. Zij veroorlooft zich nochtans den voorsteller eene wijziging 
in overweging te geven, waardoor diens bedoeling beter zal 
worden verwezenlijkt. 

Indien toch het amendement onveranderd werd aangenomen, 
zooals het is ingediend, dan zou door het uitvoerend gezag de 
wet toepasselyk kunnen worden verklaard op inrichtingen, waar 
niet alleen geen kraihtwerktuigen of geen oven wordt gebezigd, 
of geen tien of meer personen plegen te verblijven , maar waar 
ook niet, overeenkomstig sub 2 van het ontwerp of sub 1 van 
het amendement der Commissie van Rapporteurs, pleegt te wor
den gewerkt aan het vervaardigen , veranderen enz van de daar 
bedoelde voorwerpen of stoffen. Dit nu is geenszins de bedoeling 
van den voorsteller. Hem is het alleen te doen om de mogelijk
heid voor het uitvoerend gezag, om af te wijken van den eisch 
van het in de wet te noemen minimum aantal, in de fabriek 
of werkplaats verblijvend. Dienovereenkomstig geeft Commissie 
den heer Heldt in overweging, het amendement bijv. te lezen 
als volgt: „Wy behouden Ons voor, bij algemeenen maatregel 
van bestuur, deze wet" (hier zal de komma moeten wegvallen) 
op bedrijven, voor welke zulks wegens hun aard wenschelijk 
i s , toepasselyk te verklaren"(hier verdwijne het woordje „ook") 
voor zoover betreft inrichtingen , overigens vallende onder de 
omschrijving van I V (indien het amendement der Commissie 
van Rapporteurs wordt verworpen, zal dit 1". moeten veranderd 
worden in 2'.), „doch waar geen krachtwerktuig of geen oven 
wordt gebezigd of geen tien of meer personen plegen te werken". 

Wat eindelyk aangaat het amendement van den heer Drucker, 
ook hiertegen heeft de minderheid der aanwezige leden van de 
Commissie bezwaar, maar aanneming wordt aanbevolen door de 
meerderheid. 

De heer Heldt: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank den Mi
nister voor het door hem gegeven antwoord. Het verheugt mij 
dat myn amendement weinig tegenstand by den Minister heeft 
ontmoet. Wel heeft Zyne Excellentie ontraden om aan de Re
geering de bevoegdheid te geven, welke in het amendement 
haar wordt aangeboden, maar overigens heeft hij tegen de 
aanneming er van geen bezwaar gemaakt. 

De opmerking van den heer Minister, dat eene ongeveer 
gelijke bepaling voorkomt in de hinderwet van 1875, en daar
van slechts eenmaal gebruik is gemaakt, kan natuurlyk niet 
in 't midden zyn gebracht als ernstig bezwaar tegen het op
nemen van eene dergelijke bepaling in deze wet. Want die eene 

maal is dan toch gebleken hoe goed en nuttig het kan zyn zulk 
eene ruimte aan de Regeering te laten. Maar bovendien, de 
omschrijving van de soorten van inrichtingen, welke door de 
wet van 1875 werden getroffen is zóó ruim, daaronder vallen 
zoovele bedrijven, dat, men haar nagaande, bijna zou zeggen 
dat er niets aan ontbreekt. Tal van inrichtingen vallen er dan 
ook onder, die zoo weinig hinderlijk zyn, dat zy er best buiten 
konden vallen. Voor het kleinste blikslagerijtje by v. moet goed
keuring worden gevraagd, maar vele andere bedryven. wier 
uitoefening veel meer leven maakt en die dikwijls veel hinder
lijker zijn, behoeven die goedkeuring niet. 

Inderdaad is de aard der bedryven op welke de wet van 
1875 van toepassing is zóó ruim. dat deze wet daarmede niet 
kan vergeleken worden. 

Wat nu betreft de wijziging my' door de Commissie van 
Rapporteurs in overweging gegeven . komt het mij voor dat zij 
niet alleen eene belangrijke, maar ook noodzakelijke verbetering 
is van de redactie van myn amendement, en ik neem daarom 
die wijziging gaarne over. 

De Voorzitter. Door den heer Heldt is eene wy'ziging ge
bracht in zijn amendement, ten gevolge waarvan het thans luidt: 

„Wij behouden Ons voor. bij algemeenen maatregel van be
stuur, deze wet, op bedryven voor welke zulks wegens hun 
aard wenschelijk is , toepasselyk te verklaren voor zoover betreft 
inrichtingen, overigens vallende onder de omschrijving van n". 2. 
doch waar geen krachtwerktuig of geen oven wordt gebezigd 
of geen tien of meer personen plegen te werken." 

De heer Goeman Borgesius: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
met genoegen akte genomen van's Ministers verklaring , dat ook 
naar zijne besliste meening bouwwerken onder deze wet vallen. 
Ofschoon op zich zelf eene ministerieele interpretatie geen vol
doende waarborg i s , dat de wet ook in denzelfden geest zal 
worden uitgevoerd, zoo maak ik mij toch niet ongerust, dat de 
autoriteiten in dezen daartegen zullen ageeren. Te minder acht 
ik het noodig nu nog een aauvullingsamendement voor te stel
len , omdat de jurisprudentie tot heden in overeenstemming is 
geweest met de interpretatie , die wy nu van de Regeeringstafel 
hebben vernomen. 

Wat nu de tweede vraag betreft. door my tot den Minister 
gericht, het antwoord daarop heb ik natuurlijk niet bevredigend 
kunnen vinden Intusscheu heeft de heer Drucker met betrek
king tot dit punt reeds een amendement voorgesteld, een amen
dement waarmede ik mij wel kan vereenigen. Ik hoop dan 
ook, dat de Minister bij nadere overweging het amendement 
niet zal bestrijden , want inderdaad . als ik den Minister straks 
goed verstaan heb, dan is hij het, wat de zaak betreft, met 
ons eens; dan zou hy het ook betreuren als op de wijze, door 
my ontwikkeld , zelfs groote inrichtingen zich aan de werking der 
wet zouden kunnen onttrekken. door een tnsschendeur of een 
ander middel van gemeenschap weg te nemen : maar de Minister 
vreest niet dat dit zal gebeuren, omdat hij het woord „ge
meenschap " in ruimen zin opvat. Maar de Minister bedenke, 
dat het hier geldt eene strafwet, die door den rechter niet rui
mer mag worden uitgelegd dan de woorden luiden. En als het 
woord „ gemeenscha])" in zoo verschillenden zin kan worden 
opgevat, doet men dan niet beter het niet te gebruiken V 

De redactie van het amendement van den heer Drucker zou 
nog eenvoudiger kunnen zyn. Zou er eenig bezwaar zijn om de 
bewuste alinea aldus te lezen: „ Daar waar de werkzaamheden 
ten behoeve van een en hetzelfde bedrijf worden verricht in 
afzonderlijke ruimten, worden deze geacht een onafgescheiden 
geheel uit te maken." ? 

Mocht men tegen die redactie willen aanvoeren, dat uit die 
redactie nog niet duidelijk genoeg zou blijken, dat afzonderlijke 
ruimten , in verschillende deelen van eene gemeente gelegen, niet 
één geheel uitmaken, dan wys ik op de uitdrukking „ één en 
hetzelfde bedryf", waardoor mijns inziens alle twijfel wordt 
weggenomen, want waar de werkplaatsen op zoo verren afstand 
van elkander gelegen zijn is het niet meer mi en hetzelfde 
bedrijf. 

De door my aanbevolen redactie komt, meen ik . aan alle 
bezwaren te genioet. Ik ben overtuigd dat , mocht de Minister 
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deze redactie overnemen , de heer Drucker zijn amendement zal in
trekken. 

De heer van der Sleyden , Minister van Waterxltutt, Handel 
M Xijverheid : Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
uit Amsterdam , de heer Hartogh . heeft het amendement van de 
Commissie van Rapporteurs verdedigd en er op gewezen dat 
het doel van de wet van 1875 een geheel ander is dun dit wets
ontwerp beoogt. Dit is zoo; de eene wet betreft het voorkomen 
van hinder naar buiten; de andere de veiligheid van den arbeid 
naar binnen, en indien het ter bevordering van het doel , dat 
wij thans voor oogen hebben . noodig ware geweest, dan zou ook 
in art. 1 eene zelfstandige lijst van inrichtingen genoemd zijn, 
evenals die voorkomt in de wet van 1875. Wij zien echter dat 
de Commissie van Rapporteurs in haar eerste amendement de 
ovens opneemt welke nu reeds vallen ouder de hinderwet. Even
zoo blijkt, dat op de steenhouwerijen, welke ook in de hinderwet 
vallen, de veiligheidswet van toepassing behoort te zijn. Het 
amendement van den heer Heldt, wordt het aangenomen, zal 
der Regeering de gelegenheid geven om deze inrichtingen en 
desgevorderd ook andere onder de wet te begrijpen. Zoodoende 
zal langzamerhand de lijst volledig kunnen worden ; maar dan 
zal zij er nagenoeg uitzien als de lijst van de hinderwet en 
daarom heeft de Regeering gemeend eenvoudigheidshalve die 
opgave in haar geheel te moeten overnemen. Voorts heeft de 
geachte afgevaardigde het onlogisch , ongerijmd en onbillijk ge
noemd de blikslagerijen ondfer de wet op te nemen. Ik geloof 
niet, dat die talrijke kleine inrichtingen, die slechts niet enkele 
werklieden werken, zooveel last zullen veroorzaken, noch zullen 
ondervinden van de veiligheidswet; het tal toch voldoende zijn 
de inrichting even in te zien om te weten of zij in strijd is 
met de bepalingen der wet. Hierbij valt echter op te merken, 
dat juist de werklieden, in blikslagerijen werkzaam, beveili
ging behoeven, omdat niet zelden aan de vergunning tot 
oprichting van blikslagerijen voorwaarden worden verbonden 
die het verblijf van de werklieden daarbinnen bemoeilijken. 
"Wanneer maatregelen genomen worden om het gedruisch naar 
buiten te dempen , kan het gebeuren dat de luchtverversching 
onvoldoende wordt. Het is wenscheln'k dergelijke inrichtingen 
in de wet te begrijpen , opdat naast de belangen van de nabuur-
schap ook gelet worde op de belangen van de daarin werkzame 
arbeiders. 

Ik wensch nog de aandacht te vestigen op cenige andere 
groepen van inrichtingen, zooals zij zijn opgenomen in de wet 
van 1875. Daar zijn genoemd inrichtingen voor ontplofbare 
steffen, die schade kunnen veroorzaken aan de omgeving. Zijn 
die stoffen dan niet gevaarlijk voor den werkman die daarmede 
omgaat ? Verder wordt vermeld ontvlambare stoffen, die uit 
het oogpunt van gevaar voor brand in de wet van 1875 zyn op
genomen. Wanneer men maatregelen neemt om het brandgevaar 
voor belendende perceelen te voorkomen. moet men dan niets 
doen voor de werklieden , bij voorbeeld door voor hen de gelegen
heid tot ontsnapping te vergemakkelüken? Ook zijn er inrichtingen 
opgenomeu , waar schadelijke dampen en uitwasemingen ontstaan. 
Zelfs al zijn dit maar bewaarplaatsen, waar de werklieden niet 
zoo aanhoudend komen en ook niet in grooten getale aanwezig 
zijn, toch zullen die schadelijke dampen en uitwasemingen den 
meesten hinder veroorzaken aan hen die er vertoeven, als is het 
voor korten tijd 

Het is inderdaad omdat de overtuiging bij haar gevestigd is, 
dat schier alle inrichtingen , die in de wet van 1875 zijn be
grepen , in meerdere mate dan andere inrichtingen bescherming 
eischte volgens de veiligheidswet, dat de Regeering is gekomen 
tot dezen eenvoudigen maatregel. Ik kan niet anders doeu dan 
aanneming van het amendement blijven ontraden. 

De geachte afgevaardigde uit Groningen heeft getracht eene 
verbetering aan te brengen in het 2de lid sub 2'. van dit artikel. 
Indien mij de bewoordingen, die aanvankelijk door den geachten 
afgevaardigde uit Zutphen zijn genoemd goed, zijn bijgebleven, 
waren dat andere dan thans door den geachten afgevaardigde 
uit Groningen werden voorgesteld. Er blijkt uit dat het niet 
zoo gemakkelijk is de juiste bewoordingen te vinden. In de 
tweede nde van den geachten afgevaardigde uit Zutphen wordt 
weder eene andere redactie in bedenking {regeren. 

Het is mij voorgekomen dat de geachte afgevaardigde uit Gro

ningen aan de woorden „ in gemeenschap staande ruimten "een 
te beperkten zin heeft gehecht, uitsluitend met het oog op 
naast elkander gelegen lokalen. Men heeft hier echter te doen 
zoowel met open als met besloten ruimten, en dit brengt mede 
dat waar sprake is van ruimten die met elkander gemeenschap 
hebben, die , gemeenschap" in eenigszins ruimen zin moet 
worden opgevat, geheel afhankelijk van de gesteldheid der be
trokken ruimten. 

De geachte afgevaardigde uit Zutphen heeft gesproken van 
gedeelten van inrichtingen die gescheiden zyn door een wegje. 
Hier moet men wel onderscheiden. Het wegje kan zijn een open-

i bare weg, en wanneer een deel ligt aan de eene zijde en een 
ander deel aan de andere zijde, zonder eenige bijzondere ge-

I meenschap , dan zal men deze deelen als verschillende inrichtingen 
! moeten aanmerken. Heeft men daarentegen met een wegje te 
! doen, waarover of waaronder ook eene gemeenschap bestaat, 

dan kan er aanleiding zijn om eene dergelijke inrichting als één 
geheel te beschouwen. 

De uitdrukking door den geachten afgevaardigde uit Groningen 
: voorgesteld, komt mij voor veel te onbepaald te zijn De ge

achte afgevaardigde wil lezen: .bij elkaarbehoorenderuimten". 
Maar in welken zin moet dit worden opgevat t 

De ruimten behoorende aan een zelfden eigenaar? Ruimten 
behoorende tot eenzelfde bedrijf', onverschillig waar in de stad 
gelegen ? Ik weet inderdaad niet tot welke verschillende toe-

j passingen die woorden aanleiding kunnen geven. In geen geval 
acht ik ze evenwel eene verbetering van de door de Regeering 

; voorgestelde redactie. 

De heer Drueker: Mijnheer de Voorzitter! Slechts een eu-
1 kei woord over hetgeen zooeven door Zijne Excellentie den 

Minister is opgemerkt. 
Het is waar , dat de uitdrukking : , bij elkaar behoorende " , 

aanleiding kan geven tot verschil in de toepassing, doch dit 
bezwaar zal wel evenzeer eigen zijn aan de redactie van het 
ontwerp zelf. In dit opzicht staan beide voorstellen dus aan 
elkander gelijk. Ook de woorden ,met elkaar in gemeenschap 
staande inrichtingen " — het blijkt wel reeds uit de rede van 
den heer Minister— leenen zich tot mogelijk verschil van uit
legging. Beide uitdrukkingen laten aan den rechter de beslissing 
over. 

Nu is het eenvoudig de vraag: welk criterium is het juiste. 
En dau kan , naar mijne ïneening, moeilijk gezegd worden , 

, dat de al of niet toepasselijkheid van deze wet hiervan behoort 
I af te hangen, of er tusschen de twee ruimten, die het hier be-
j treft, een tunneltje. eene brug of een weg bestaat of niet. 

Wanneer iemand gaat oprichten eene werkplaats. stel voor 
j 38 personen , dan zoude deze naar de uitlegging, welke wij zoo

even van den Minister vernomen hebben . onder de wet vallen , 
wanneer de twee lokalen, die elk voor 10 werklieden bestemd 
worden; verbonden zijn door een dergelijk tunneltje; maar 
wanneer men het tunneltje weg liet, zou diezelfde werkplaats 
buiten de wet vallen. Ik kan niet inzien , dat dit een rationeel 
onderscheid zoude zijn. 

Den geachten afgevaardigde uit Zutphen ben ik zeer dankbaar 
voor den steun, dien hij aan het denkbeeld, in mijn amendement 
nedergelegd, verleende. Wat de redactie betreft, vind ik even
wel geene aanleiding mijn amendement te wijzigen. Ook wanneer 
de uitdrukking gekozen werd door den geachten afgevaardigde 
aangegeven , zou de mogelijkheid van twijfel blijven bestaan. Er 
zou misverstand kunnen rn'zen voor het geval, dat éénzelfde 
bedrijf wordt uitgeoefend in verschillende plaatsen , bijv. te Am
sterdam en te 's Gravenhage. Bij de redactie die de heer 
Borgesius noemde, zou men zelfs dan aan toepasselijkheid der 
wet kunnen denken. Niet licht echter zou men in zulk een 
geval kunnen beweren, dat de beide lokalen » bn' elkaar be-
hooren". In zooverre schijnt mij de redactie die ik heb voor
gesteld , minder aauleiding te geven tot misverstand dan die 
van den heer Borgesius. 

De heer Kcrdijk: Mijnheer de Voorzitter! Slechts een enkel 
woord nog. 

De Minister heeft betoogd, dat , indien hij de lijst van de 
wet van 1875 naging, hij tot het resultaat kwam , dat hetover-
groote gedeelte van de inrichtingen daarop vermeld, ook be-
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15. Bepalingen tot beveiliging van personen die in de fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichten , tegen ziekte of ongevallen. 

boort te vallen onder deze wet. Ik heb iiitusschen in niyne 
eerste redevoering getracht aan te toonen , dat het geschil niet 
daarover loopt, maar alleen hierover, of er reden is om de 
inrichtingen der wet van 1875 onder deze wet te doen vallen , 
ook al voldoen zy niet aan de eischen die voor de andere door 
deze wet worden gesteld 

Vele der inrichtingen waarop de .Minister doelde, vallen 
toch onder deze wet, omdat er een krachtwerktnig wordt ge
bezigd of een zeker aantal personen er verblijven. Het cenige 
waaromtrent de Kamer te beslissen heeft, i s , of deze wet van 
toepassing zalzijn op alle inrichtingen van de hinderwet, ook 
al is het getal der aldaar verblijvenden nog zoo gering, en of 
dientengevolge het aantal werkplaatsen, voor welke de wet 
gelden moet, met vele duizenden zal vermeerderd blijven. En nu 
komt het my voor, dat de Minister niet in het licht heeft ge
steld , waarom de handhaving van de door ons aangetoonde 
ongelykmatigheid noodig of wenschelyk i s , tegenover de zeer 
groote verzwaring van de taak der inspecteurs, welke uit het 
Regeeringsvoorstel zou voortvloeien. 

Als een argument hiertegen heeft de Minister aangevoerd: 
Stel D gerust; die kleine inrichtingen met een of twee man , 
of althans met veel minder werklieden dan de overigens in het 
ontwerp aangenomen minimum grens, zullen niet veel last van 
de wet hebbeu. Met andere woorden: daarmede zal het toezicht 
zich niet druk maken. Maar met een stelsel, uitgaande van de 
verwachting, dat het toezicht het met een deel der aan inspectie 
onderworpen inrichtingen zoo nauw niet nemen zal, kan ik iny 
noch uit een wetgevend oogpunt noch in het belang der zaak 
vereenigen. 

Veel beter dunkt het m\j, de werkkracht der inspecteurs, 
ook al wordt hun getal uitgebreid , te bewaren voor die inrich
tingen , waar hun toezicht» van meer beteekenis kan zijn, en 
hen niet te noodzaken zich ook te bemoeien met tallooze in
richtingen , die, in vergelijking met de andere, minder in aan
merking verdienen te komen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter : Ik stel voor de amendementen in de volgende 
orde in stemming te brengen: 1". het amendement van de Com
missie van Rapporteurs; 2'. dat van de heeren Hartogh en 
Kerdyk; 3 ' . dat van den heer Heldt: 4'. dat van den heer Drucker 

Daartoe wordt besloten. 

Het amendement der Commissie van Rapporteurs wordt met 
46 tegen 28 stemmen aangenomen. 

Vcor hebben gestemd de heeren Uobbelmann , Drucker, Roes-
singh, de Boer, van Dedem, Guyot, Bahlmann, Beelaerts van 
Blokland, van Limburg Stirum , Heldt, T. Mackay, Michiels van 
Verduynen, van der Schrieck, 't Hooft, Pijnacker Hordijk, de 
Lange, Kerdyk, Travaglino, Cremer, Borret, Hartogh, Heems
kerk, Lely, JE. Mackay, Staalman, Haffmans, de Ram, Ger
ritsen, Truyen, Lucasse, van Karnebeek, van Bylandt(Gouda), 
van der Kun, Seret, Mutsaers, Scbaepman, Pijnappel, van den 
Berch van Heemstede, van Vlijmen, E. Smidt, Hesselink van 
Suchtelen, van Berckel, van Bylandt (Apeldoorn), Knijff, de 
Kanter en de Savornin Lohman. 

Ter/en hebben gestemd de heeren Ferf, Lieftinck, van Kerkwijk 
Meesters, Hennequiu, van Gennep . Boumau, Rink. de Beaufort 
(Wijk bij Duurstede), van Gijn, Rutgers van Rozenburg, van 
üelden, Roijaards van den Ham, Viruly Verbrugge, Hintzen, 
Goeman Borgesius, Schaafsma, Vos de Wael, Bool, Goekoop, 
Conrad, Houwing, Pyttersen, Schepel, Mees, Plate , van Deinse 
en de Voorzitter. 

Het amendement der heeren Hartogh en Kerdijk wordt met 
49 tegen 24 stemmen aangenomen. 

Foor hebben gestemd de heeren Conrad, Houwing, E.Smidt, 
Hesselink van Suchtelen, Pyttersen, van Berckel, Knijff, de 
Kanter, Mees, van Deinse, Drucker, Roessingh, Lieftinck, de 
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Boer-, Guyot, van Kerkwijk, Meesters, Hennequin, Heldt, 
van Gennep, Boumau. Rink, «Ie Beaufort <Wyk by Duurstede), 
't Hooft, I'ynaeker Hordijk, van Gy'n, Rutgers van Rozen
burg, de Lange, Kerdijk, Cremer, Roijaards van den Ham, 
Borret, Veegens, Hartogh , Heemskerk. Lely,Staalman, Hintzen, 
Goeman Borgesius, Gerritsen, Schaafsma, Lucasse, van Karne
beek, van Bylandt (Gouda), Seret, Schaeprnan, Pijnappel, 
Bool en Goekoop. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Bylandt (Apeldoorn), 
Schepel, de Savornin Lohman, Plate, Dobbelmann, van Dedem , 
Bahlmann, Beelaerts van Blokland, T. Mackay, Michiels van 
Verduynen, van der Schrieck, van Delden, Travaglino, Viruly 
Verbrugge, JE. Mackay, Haffmans, de Ram, Truijen , Vos de 
Wael, van der Kun. Mutsaers, van den Berch van Heemstede, 
van Vlijmen en de Voorzitter. 

Het amendement van den heer Heldt, waarin. ten gevolge van 
de aanneming van het amendement der Commissie van Rappor
teurs, verwezen wordt naar de omschrijving van 1"., wordt met 
57 tegen 19 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Rink, de Beaufort (Wijk bij 
Duurstede), T. Mackay, Michiels van Verduynen, van der Schrieck, 
'tHooft, van Gjjn, Rutgers van Rozenburg, van Delden, de 
Lange, Travaglino, Cremer, Roijaards van den Ham, Viruly 
Ver brugge, Borret, Heemskerk, Lely. JE. Mackay, Staalman, 
Haffmans, Hintzen, de Ram, Truyen, Vos de Wael, van Kar
nebeek, van Bylandt (Gouda), van der Kun, Seret, Mutsaers, 
Bool, Goekoop, van den Berch van Heemstede, van Vlijmen, 
Conrad, E. Smidt, van Berckel, van Bylandt (Apeldoorn), Sche
pel. Mees, de Savornin Lohman, Plate, van Deinse, Everts, 
Dobbelmann, Ferf, Roessingh, Lieftinck, van Dedem, Guyot, 
van Kerkwijk, Meesters, Hennequin, Bahlmann, Beelaerts van 
Blokland, van Limburg Stirum, van Gennep en de Voorzitter. 

Voor hebben gestemd de heeren Bouman, Pynacker Hordijk, 
Kerdijk, Veegens, Hartogh, Goeman Borgesius, Gerritsen, 
Schaafsma, Lucasse, Schaeprnan, Pijnappel, llouwing, Hesselink 
van Suchtelen, Pyttersen, Knijff, de Kanter, Drucker , de Boer 
en Heldt. 

Het amendement van den heer Drucker, in hoofdelijke om
vraag gebracht, wordt met 43 tegen 34 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Gennep, Rink, de 
Beaufort (Wyk bij Duurstede), T. Mackay, van der Schrieck, 
Pijnacker Hordijk, van Gijn, van Delden, Travaglino, Cremer, 
Viruly Verbrugge, Lely. Staalman, Haffmans, Hintzen, de Ram, 
Truyen, Vos de Wael, van Bylandt (Gouda), van der Kun, 
Mutsaers, Bool, Goekoop, van den Berch van Heemstede, van 
Vlijmen, Conrad, E. Smidt, Hesselink van Suchtelen , Pyttersen, 
de Kanter, Schepel, Mees, Plate, Everts, Dobbelmann, Roes
singh, Lieftinck, Guyot, van Kerkwijk, Meesters, Hennequin, 
Bahlmann en de Voorzitter. 

Foor hebben gestemd de heeren Beelaerts van Blokland, van 
Limburg Stirum, Heldt, Bouman , Michiels van Verduynen, 
'tHooft, Rutgers van Rozenburg, de Lange, Kerdijk, Roijaards 
van den Ham , Borret, Veegens, Hartogh, Heemskerk, JE. Mackay, 
Goeman Borgesius, Gerritsen, Schaafsma, Lucasse,, van Karne
beek, Seret, Schaeprnan, Fijnappel, Houwing, van Berckel, van 
Bylandt (Apeldoorn). Kniitf, de Savornin Lohman, van Deinse, 
Ferf, Drucker, Zyp, de Boer en van Dedem. 

Het gewijzigd art. 1 wordt daarop zonder hoofdelijke stemming 
goedgekeurd. 

De verdere beraadslaging wordt verdaagd. 
» 

De Voorzitter: Ik heb de eer mede te deelen , dat de Cen
trale Afdeeling besloten heeft aan de lijst van de in de afdee-
lingen te onderzoeken wetsontwerpen toe te voegen de volgende 
wetsontwerpen: 
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bekraehtiging van den onderhandscben verkoop aan A. i. M. 
.Muliler te s Gravenha^e. van een strookje ■poorwaygrond, aan 
het stationsplein van den Btaaiatpoorweg aldaar, ra 

wijziging der grens tnssclieii de gemeenten Boskoop en Wad» 
dinxveen. 

De vergadering wordt gesloten 

VKIUIKTKR1NQKN. 

In de rede van den heer van 0*MMt>, voorkomende op: 
bladz. 1244, kol. 2 , reg. 27 v. b., staat: betaald; lees: „be

taald is f 7fi00"; 

bladz. 1215, kol. 2, reg. 18 v. b . , staat: de Hegeering; lees: 
, het fonds". 

In de rede van den heer «m Alphen, voorkomende op blad/. 12.r>ii. 
kol. 1 , reg. 27 en 28 v. b. , staat: /.eer bedenkelijke belangen; 
lees: „op /.eer bedenkelijke wijze algemeene belangen". 

In de rede van den heer de ltns, voorkomende op bladz. 1272, 
kol. 2, reg. 38 v. b . , staat: niets; lees: .dienst". 


