
Vel 160. 5*5 Eerste Kamer. 

Eindverslag der Commissie van Rapporteurs over bei wetsontwerp B°. M< 

V | H II | I K i l I M . K N" 

Iu de redevoering van den heer van tlrr Fetlz; 
bladz. 578, kol. 2, reg. 8 v. b., staat: deze vraag; lees: 

eene vraag; 
aldaar, reg. :12 v. b., staat: 4de alinea; lees: ;5de alinea. 

EINDVERSLAG DEH COMMISSIE VAN ElAPPOBTEUBS 
over bet ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling 
van de wet van 12 Februari 1901 [Staatsblad n°. 64), 
houdende beginselen en voorschriften omtren< maat' 
regelen ten opzichte van jeugdige personen en nadere 
wijziging en aanvulling van de bepalingen in het 
BurgerUjk Wetboek omtrent de ouderlijke macht en 
de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, 
zoomede van een daarmede verband houdend voor-
schrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

(84) 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Regeering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

§ 1. Allerminst zoude ondergeteekende willen betwisten, 
dat de vorm der latere wetgeving door groote uitvoerigheid en 
verregaande detailleering ongunstig afsteekt tegenover de sohor-
heid en kortheid, welke in de wetgeving van het midden 
der vorige eeuw werd betracht; inderdaad schijnt dit toenemend 
euvel van wijdloopigheid een gevaar te worden voor een jukl 
verstaan van onze wetten, welke toch ook voor den niet-
rechtsgeloerden burger geheel toegankelijk behooren te blijven. 
Hetgeen door ondergeteekende dienaangaande werd gesproken 
b\j de behandeling van dit wetsontwerp in de Vergadering van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op IS Maart 1900 moge 
getuigenis afleggen, dat ook naar zijn oordeel de wetgever zich 
tot plicht zal hebben te stellen, naai meerdere beknoptheid 
van uitdrukking te streven. 

Dat in het bijzonder onze burgerlijke Kinderwetten, hoe 
voortreffelijk van inhoud zij mogen zijn, bier en daar in minder 
gelukkigen vorm zijn gegoten, valt niet te ontkennen, al moet 
in het licht worden gesteld, dat hare gemengde inhoud van 
nieuw materieel en formeel civiel recht en publiek recht moei-
lijk kon worden verwerkt in ons oude Burgerlijk Wetboek, 
zonder nu en dan te vallen uit den wetgevingsstijl, die ruim 
zestig jaren te voren doelmatig en gebruikelijk was. 

Het zij den ondergeteekende Lntuaschen veroorloofd, zich bij 
deze wijzigingswet te onthouden van diepgaande bespreking 
van dit algemeene vraagstuk van wetstechniek. Het ten 
deze uitgesproken verwijt van methode kan bezwaarlijk gericht 
zijn tegen de onderhavige wetsvoordracht, die — de Memorie 
van Toelichting stelde het reeds voorop — zich kon noch mocht 
ten duel stellen de redactie der Kinderwetgeviiig te herzien. Bij 
de meer bescheiden taak van enkel dringend noodzakelijke en 
praktische verbetering, scheen hel ondergeteekende eerder een 
deugd toe, dat dit wetsontwerp zich in taal en stijl trachtte 
aan te pass» n aan de wet, die hei te wijzigen had, zonder zelf 

u nduldeujkheld ofte groote wydloopigheid zich schuldig te 
maken, eene poging, die, naai' Int hem wil voorkomen, als 
niel geheel ongeslaagd is aan te merken. 

De mede in bet Voorloopig Verslag kenbaar gemaakte grief 
van ie groote afschuiving bij wijze van uitvoeringsregeling naar 
bestuursmaatregelen of Koninklijke besluiten zal zeker evenmin 
dit wetsontwerp hebben gegolden, dat slechts één enkelen be-
stuursmaatregel van uiterst beperkte strekking zal noodigmaken. 
Evenmin kan de bedenking, dat vaak ook aan zoodanige wette-
lijke regelingen onvoldoende helderheid i t worden ten laste 
gelegd, de bestuursmaatregelen treffen uit de Kinderwetten 
voortgevloeid, die immers iu de praktijk hunne duidelijkheid 
en bevatteujkheid voldoende hebben bewezen. 

Mei de verklaring, voor zooverre noodig, dat ondergeteekende 
gaarne, wat zijn Departement betreft, de in deze paragraaf 
gegeven algemeene wenken zal blijven ter harte nemen, moge 
bij voorshands dan ook volstaan. 

S 2. De betuiging van ingenomenheid met dit wetsontwerp, 
welke zeer vele leden wel wilden uitspreken, was den onder* 
geteekende eene groote voldoening. Met hen deelt hij de over* 
tuiging, dat de lessen der ervaring, welke hierbjj ' n praktijk 
zijn gebracht, de goede werking der Kinderwetten in hooge 
mate zullen bevorderlijk zijn. 

Met erkentelijkheid aanvaardt hij voorts den steun van die 
leden, welke, ondanks hunne algemeene bezwaren tegen die 
wetten, bereid werden gevonden, de thans voorgeslagen wijzi-
gingen als zoovele verbeteringen te willen beschouwen. 

§ :-i. Hoezeer over de geheele werking der Kinderwetten na 
de praktijk van een drietal jaren moeilijk een afdoend oordeel 
schijnt geveld te kunnen worden, zoude ondergeteekende zich 
willen scharen bij die leden, welke zich aanvankelijk gunstig' 
over die werking wilden uitlaten. Zal de latere statistiek dei-
recidive eerst bepaalde bewijzen te dezen aanzien kunnen 
leveren, reeds thans zijn aan ondergeteekende's Departement 
zeer talrijke gevallen waargenomen, waarbij de goede invloed 
der nieuwe wetgeving ten duidelijkste aan liet licht trad; 
ontwijfelbaar is het dan ook reeds nu, dat een overgroot aantal 
kinderen door hare zegenrijke werking zijn gebaat, en dat de 
vele otters, door particulieren en overheid voor de misdadige 
of verwaarloosde jeugd gebracht, rijke vruchten zullen schenken. 

Dat de bedenkingen door andere leden geopperd geheel 
ongegrond zouden zijn. wil ondergeteekende niettemin geenszins 
beweren. De ongelijke jurisprudentie, waarin wetgever ot 
Regeering evenwel slechts zelden verandering kan brengen, 
levert zeker enkele moeilijkheden op; ook ondergeteekende 
gelooft lntuaschen, dat eene meerdere bekendheid met de 
praktische werking dezer wetten bij de rechterlijke macht, 
waartoe ook weder deze wetsvoordracht zal medewerken en 
in welken zin ook nog het onlangs aan de Staten-Generaal 
uitgebracht „Overzicht over de werking der Kinderwetten" 
aanspoorde, verbetering in dit opzicht brengen kan. 

De groote leeftijdsverschillen tusschen de verpleegden in de 
tuchtscholen vormen inderdaad moeilijkheden voor een goede 
behandeling en opvoeding : onoverkomelijk blijken deze echter 
niet te zijn. nu aan de groepsgewijze Indeeling en afscheiding, 
bedoeld in artikel 48 van het Koninklijk besluit van 15 Juni 
1905 (Staatsblad n". 209), streng de band wordt gehouden en 
ook overigens afdoende maatregelen tegen zedelijke besmetting 
genomen zijn. 

(im die reden is de ongetwijfeld booge leeftijdgrens,waarop 
minderjarigen in de tuchtschool kunnen geplaatst worden, slechts 
dan een ernstig bezwaar, indien zfl door groote weerbarstigheid 
of neiging tot gewelddadig verzet geest en orde In de tucht-
scholeo dreigen te verstoren. 

Handelingen der Staten-Generaal. 1908—1909. — I. 
• 
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Tol heden echter hebben zulke gevallen zich uiterai zeldzaam 
voorgedaan en deze zulleu geheel kunnen verineden worden, 
indien de rechter zich, alvorens de plaatsing te bevelen, van 
bel karakter van den minderjarige in verband t den aard 
der tuchtschool steeds voldoende rekenschap geeft. 

Reeds thans voor alle oudere misdadige minderjarigen de 
plaatsing In de gevangenissen dwingend voor te schrijven of 
in liet geval van artikel 857 van het Burgerlijk Wetboek den 
zeer bedenkeUJken toestand van vóór de Einderwetgeving terug 
te roepen, /.oude ondergeteekende niet gaarne In overweging 
geven. 

Reeds vroeger werd de bewering, dat de tuchtscholen weelderig 
zouden zijn Ingericht, dezerzijds met nadruk tegengesproken. 
Ook thans moge worden herhaald, dat hij her Inrichten dezer 
gestichten Is gestreefd naar voldoende ruimte van gangen, 
portalen, slaapplaatsen en verbltyfzalen, waarbij op billijke 
eisenen van licht, lucht en hygiëne moest worden gelet, docli 
tevens steeds de meest strenge eenvoud Is betracht. De leden, 
welke de tU( hischolen uit eigen aanschouwing leerden kennen, 
zullen ongetwijfeld moeten toegeven, dal noch meubeleering, 
noch kleeding, voeding of ligging ook maar iets vertoonen, 
war naar weelde zoude kunnen zweemen; wel degelijk wordt 
dan ook bij de verpleegden de Indruk van ernstige correctie 
in deze gestichten gevestigd. 

Voor een oordeel over de werking der tuchtscholen 
zoude ondergeteekende willen verwijzen naar hetgeen In den 
aanvang dezer paragraaf door hem werd opgemerkt: zooveel 
mogelijk worden de ontslagen tuchtscholieren door de besturen 
en ambtenaren der scholen nagegaan en vaak wordt met hunne 
ouders, patroons of godsdienstonderwijzers voeling gehouden (1). 
Nog in sterkere mate zal dit liet geval kunnen zijn, wanneer 
de bij de Tweede Kamer der Staten-Gteneraal aanhangige wets-
voordracht op het stuk der reelasseering van ontslagenen tot 
wet zal zijn verheven en daardoor de mogelijkheid, om recidive 
te beletten en betrekkingen met de gewezen verpleegden te 
onderhouden, meer dan tot dusver zal zijn geschonken. 

Het bezwaar dooi vele leden gezien in de gevolgen, welke 
de ontzetting van de ouderlijke macht brengt, en dat in de 
aangehaalde brochure is ontwikkeld, schijnt geenszins die 
afmetingen te hebben, welke daarvan werden gevreesd. Het 
resultaat van ondergeteekende's onderzoek naar de ervaring 
van de voogdijraden op dit stuk mag immers als gunstig 
worden gekenschetst, in dien zin, dat een moedwillig aansturen 
op ontzetting van de ouderlijke macht tot enkele uitzonderings-
gevallen beperkt blijft. 

Hen overzicht van de antwoorden dier raden op onderge* 
teekende's rondschrijven over dit onderwerp is als bijlage aan 
deze Memorie toegevoegd, terwijl de antwoorden zelve (2) tevens 
der Kamer ter kennisneming worden aangeboden. De opmerking 
zij hem daarbij gegund, dat in het belang eener juiste appre-
(iatie ook in die gevallen, waarin men meende, dat van moedwil 
van een der ouders sprake was, nog steeds liet doel van dit 
opzet /.oude dienen te worden onderzocht, en dat daarbij de 
vraag, of ook dan nog niet enkele malen het welzijn van het 
kind het verborgen motief der ouders was, nadere beschouwing 
verdient. 

S I. De opmerking van het Voorloopig Verslag, dat het 
behoud eener deelingsljjn tusschen de materie in deze wet-
geving behandeld en hel gebied van armenzorg noodzakelijk 
is. vindt hij ondergeteekende volkomen Instemming, een ge-
voelen, waaraan hij reeds meermalen uiting meende ie moeten 
geven. Voor het afgescheiden houden dezer gebieden hoopt ook 

(Il Vgl. ,Ovendcht over de werking der Kinderwetten", bladz. 66. 
(2) Deze Makken zijn ter griffie nedergelegd ter inzage voor de leden. 

hij mede te kunnen waken, voorzoover hij eventueel zal worden 
betrokken in de werkzaamheden tot herziening der Armenwet. 

S ">. ongetwijfeld zal het den leden, welke op eene uitbreiding 
van de Inspectie voor het toezicht op de naleving der Kinder* 
wetten aandrongen, aangenaam zijn geweest te ontwaren, 
dat de Regeering door het wetsontwerp tot aanvulling en 
verhooging van hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1909, ingediend hij Koninklijke boodschap van I:» 
April 1909, metterdaad reeds aan dit verlangen tegemoet 
kwam. Uit dezen thans kenbaar geniaakten wensch meent 
hij met vreugde te mogen afleiden, dat evengenoemd wets-
omwerp te zijner tijd zich in een goede ontvangst ook bij 
dit deel der (Stilten! ieneraal zal mogen verheugen. 

S t>. Aan ondergeteekende's Departement wordt voortdurend 
al het mogelijke gedaan, om den penningmeesters der vereeni-
gingen alle moeiten en zorgen re besparen, welke kunnen 
worden vermeden, zonder nochtans te koit te doen aan dwingende 
eischen van comptabiliteit, door de Aigemeene Rekenkamer 
aan dit Departement gesteld. 

Artikel I. 

b. Art. lö. Mndieu de strekking dezer opmerkingen — naar 
uit de plaatsing onder dit artikel moet worden afgeleid 
deze is, dat ook de voogdijraden zouden moeten gehoord worden 
op verzoeken tot plaatsing van weerbarstige voogdijkinderen 
in de rtyksopvoedingsgestichten, kan ondergeteekende dit ge-
voelen niet deelen. Het ten deze verplichte advies van het 
Algemeen College van toezicht, bijstand en advies voor het 
Kijkstucht- eu opvoedingswezen waarborgt, dat bij deze be-
slissingen voldoende aandacht wordt geschonken aan aigemeene 
en bijzondere belangen, terwijl — het bedenkelijke tijdverlies, 
dat uit zoodanig hooren zoude voortvloeien, nog daargelaten — 
een afzonderlijk overleg bovendien net den betrokken voog-
dijraad, welke meestal over het karakter van het kind niet 
zal kunnen oordeelen, tot niet gemotiveerden omslag leiden 
zoude. 

Men medezeggingschap toekennen aan de voogdijraden aan-
gaande elke verandering van plaatsing der voogdijkinderen 
zoude ondergeteekende evenmin willen bevorderen ; de verant-
woordelijkheid voor de pupillen, welke het wettelijke beginsel 
terecht uitsluitend bij de voogden laat, zoude een dergelijk 
inmengen in het gezag van den voogd niet dulden, terwijl 
het in artikel 421 » IS. \V. geregelde toezicht en, v •zoover 
het gesubsidieerde verpleging betreft, het Rtykstoezichl vol-
doende kan waken, dat de vereeniging-voogdes hare plichten 
ten opzichte der pupillen behoorlijk naleeft. 

De vraag omtrent ondergeteekende's opvatting ten aanzien 
van den duur van het toezicht der voogdijraden na de voogd-
benoeming zoude ondergeteekende aldus willen beantwoorden, 
dat dit toezicht in genoemd artikel 421 " plaatselijk is ge-
regeld, in dier voege, dat. elke voogdijraad slechts toezicht 
houdt over de minderjarigen binnen zijn ressort geplaatst en 
derhalve niet langer dan die plaatsing aldaar duurt. 

Dit neemt Intusschen niet WCLT, dat de voogdijraad, welke 
zich oorspronkelijk het lot der kinderen aantrok, ook hij 
plaatsing in een ander ressort de noodige belangstelling in do 
kinderen kan blijven toonen en zich hetzij door de voogdes, 
hetzij door den anderen voogdijraad op de hoogte kan doen 
houden van den toestand der pupillen. Eene verplichting te 
dien aanzien bestaat echter niet en zoude aanvankelijk' nier 
geraden schijnen, wegens de belangrijke uitbreiding, welke 
daardoor zoowel aan de verplichte administratie der vereeni-
gingen als aan den arbeid der voogdijraden zou moeten ge-
geven worden. Door ondergeteekende wordt echter overwogen, 
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of hri niet mogelijk ware vuil wego zijn Departement op 
gezette tijden aan de voogdijraden berichten onitrenl de kin 
deren te doen toekomen, eene overweging, waarbij aanvankelijk 
slechts op dit bezwaar wordl gestuit, dal bl) liel betrekkelijk 
rtTils ti' gering aantal Departementsambtenaren moeilijk wederom 
een nieuwe tak aan hei administratief werk kan worden toe-
gevoegd. 

Artikel V. 
Art. :>">7. Mei groote Instemming tnochl ondergeteekende 

ent waren, dal 'Ie nieuwe redactie van dit artikel, krachtens 
welke de duur der plaatsing in de tuchtscholen door den 
burgerlijken rechter ter bepaalde termijnen wordl beperkt, alge-
nieeiie goedkeuring kun vinden. 

Artikel VI. 
Art. 8746, Hei voor belanghebbenden ter visie leggen van 

requesl en bescheiden op de griffie der rechtbank werd tol 
dusver nog niel door de praktijk gevraagd en om die redi 
nek niet in dit ontwerp opgenomen. Voorshands schijnt eene 
dergelijke bepaling eek niel uoodig, vermits de belanghel)bende, 
wiens ontheffing ut' ontzetting wordl verzocht er gevorderd, 
luidens liet ontworpen art. 874c fm eene beknopte opgave 
van het verzoek of de vordering zal ontvangen, Wal de overige 
belanghebbenden betreft, de/.e zullen aan een visie ter griffie 
geene behoefte hebben, aangezien voor hen de aangewezen plaats 
tut liet bekomen van inlichting liet bureau van den voogdijraad 
is. waar afschriften van alle stukken berusten en de secretaris 
dagelijks ter informatie van het publiek te spreken is. 

Art. 874c. De vraag, of de ouders enz., wier ontheffing of 
ontzetting wordt gevraagd, bevoegd zijn zich re laren vertegen -
woordigen, vindt beantwoording in her karakter van de procedure, 
welke blijkens de geschiedenis der Kinderwetten (vgl. hei 
betoogde op bladz. 1 1 lieven van de Memorie van Toelichting 
op dir ontwerp) is te beschouwen als zgn. vrijwillige recht-
spraak, waaruit volgt, dat de opgeroepene ouder of voogd 
persoonlijk voor den rechter zal hebben te verschijnen. De aan 
ondergeteekende bekende jurisprudentie op dit stuk (beslissing 
der Arr. Rechtbank re Amsterdam van L".I Januari 1906 en 
van het crerechtshof aldaar van 10 Juni 190Ö, beide opgenomen 
in „de Toepassing der Kinderwetten", Eerste jaargang, bladz. 
Nü lom sprak zich in gelijken zin uit. 

Daartegenover staat, dat behoorlijke waarborgen niel mogen 
ontbreken, dat hij. wiens ontheffing of ontzetting wordt ge-
vraagd, alle gelegenheid hebbe, volledig verweer te voeren. 
Allereerst zal hij daartoe zich kunnen bedienen van een 
zgn. antidotaal verzoekschrift, welks toelichting aan hein 
en aan zijn raadsman zoker nimmer zal worden geweigerd: 
doch daarnaast bel rt nek hij of dadelijk na 'uer mondelinge 
verhoor de gelegenheid voor hem enen te staan, door zijn rechts-
geleerden raadsman hel voorste] op feitelijke of juridische gronden 
te bestrijden. Werd in den begii wellicht hij een enkel 
college tegen dit laatste bezwaar gemaakt (1), van blijvende 
moeilijkheden te dezen aanzien is aai lergeteekomle niets 
ter oore gekomen en van eenigen aandrang tot bijzondere wet-
telijke regeling van dit punt is tot heden niets bekend geworden. 
Mocht in de toekomst blijken, dat hierbij door de rechterlijke 
macht het belang van de betrokken ouders of voogden niet 
voldoende in het nog wordt gehouden, dan zal ondergeteekende 
aanstonds bereid werden gevonden, eene aanvulling der wet tot 
verzekering van die rechten der gereijuestreerden te bevorderen. 

'li Vgl. „de Toepassing dei Kinderwetten", Tweede iaa.uinu. 
bladz. 1SH. 

ion ti uI-H over liet wetsontwerp a°. 34. 

Aft. M74i '"-. Mede ten etude den ouders enz. de gelegenheid 
!'• schenken op onvormel(jke wijze nuk getuigen hunnerzijds 

• te doen h en, is de aanhef van het tweede lid van dil 
urtikel ontworpen. Ongetwijfeld zal op deze vljze de bo-
voegdheid der ouders, i»ni, mits binnen redelijke grenzen, 
bewijs te leveren, Voldoende worden gewaal 'bni 

De mogelijkheid van aauhituding der I» /.il vooi 
| de rechtbank steeds openstaan, doordat zij opnieuw eenig 

verhoor, zij het wederom van voogdijrai I gerei|iiest 
beveelt, ee,i verhoor, dal trouwens steeds noodzakelijk zijn 
zal, indien de redenen tot aanhouding inderdaai 
der zau\ zelve .nu. 

Hei in hei openbaar belang aauplakki 
rechterlijke bes issingi , . welke immers in het op 
uitgesproken, schlji oudergereekeude's i 'iiing. niet 
bepaald verluiden. tigeud gebod in dien zin komt o 
geteekende echter niet geraden voor, waar de outheffii 
ontzetting niel ten loei mag hebben, steeds eenig odium voor 
de ouders ot' voogdi i moeten mei tak liet 
belang der kinderen door publicatie niel zal wordej ge 
Als algemeen preventiel middel tegen rerwaarlonziug dopr 
de ouders schijiii /. anige opeubaarmakiug weinig aam 
bevelenswaardiii. 

Art, :!71 ''. iieliik bij de behandeling van andere l.»urger-
lijke gedingen geschiedt, zal de betrokkene zich van de uit-
spraak oj de hoogte kunnen stellen, hetzij door tegenwoordig 
re zijn hij de openbare uitspraak, hetzij door zelf of ij • middel 
van zijn raadsman ter griffie of op het bureau van den voogdij-
raad daarnaar te infonneeren. Het voorgestelde ld van 
art. ;:74 d waakt tenen een te langdurig uitstel. 

De vraag, hoe ouders, welke ter zake van verwaarlooziug 
hunner plichten van de ouderlijke macht zijn ontzet, met 
meer succes re; betaling der kosten van verpleging van hunne 
kinderen kunnen worden gebracht, is ongetwijfeld van het 
meeste beklim en heeft ondergeteekende's volle aandacht. 

Doch deze materie is zoo buitengewi moeilijk en 
tot zee verstrekkende gevolgen, dat zijne overwegingen ter 
zake nog niet tot een bepaald besluit hebben geleid; de ver-
schillende oplossingen, welke de voogdijraden ten deze hebben 
voorgesteld BH in bovenge imde Bijlage zijn geresumeerd, 
bewijzen wel, dat hier tal van wegen openstaan, die intusschen 
alle hunne bijzondere bezwaren medebrengen. 

Het meest ingrijpende middel zend.' /, :. ,.,.n aan de 
ouders leggen dwangarbeid. Dit middel zoude n-hti 
zeer bijzondere omzichtigheid noeten worden gehanl -i'rd. tëeno 
eerste kennismaking niet de rijkswerkinrichting kan v 
zwakke naturen I gst bedenkelijk werken. Ook de wellicht 
onschuldige moeder wordl op deze wijze met tijdelijke bi 
loosheid gestraft. V. • olke losarbeider is in staal d • zijn 
arbeid in de rijksinrichting zooveel boven zijne kosten van 
huisvesting en ver] e verdienen, dat daaruit zijne schuld 
kan worden afgelost. Kortom zoo vele i 'ilijkhcdon dringen 
zich daarbij op, dat rijp beraad noodig is, voop eene 
beslissing dieuaangaan te nemen. 

Kan dus thans nog geen resultaat van ondergi 
onderzoek werden medegedeeld, ii.j moge echter rerzekeien, 

nede door bestudeering van buitenlandsche wi 
doctrine naai' eene praktische oplossing ernstig wordl 
en vertrouwen, dat de Staton-Gem 
v •stellen hem '.oor diligent in di villen houden. 

De door ondergeteekende in zijn" Memorie van Antwoord 
op hel V loopig Verslag der Coi issie van Itapporteurs 
uil de Tweede Kamer gegeven toezegging betrekkelijk even-
tueele schadeloosstelling aan de griffiers in'. r met 
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nadruk herhalen, Nadat de we\ uil dit wetsontwerp geboren i 
eenigcn tijd zal hebben gewerkt, zal worden nagegaan, welke 
bijzondere onbetaalde werkzaamheden voor Lederen griffier 
daaruit zijn voortgevloeid en In verband daarmede, wanneer 
daartoe termen zullen biyken te bestaan, een iiillijk ver-
goedingsbcdrag worden voorgesteld. 

Artikel X I . 
Art. 418. Inderdaad verdient de vraag overweging, of I»ij 

honger beroep of beroep in cassatie van beslissingen op 
reqnesten eene kennisgeving van ilit beroep a a n de wederparti j 
niet weuscheltyk zijn zond' ' , l'>ij herziening van hei Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvorderlng zal aan dit punt ongetwijfeld de 
aandacht i ten worden geschonken, 'Inch nu bij een beroep 
ingevolge evengenoemd artikel geene andere of meerdere 
redenen aanwezig schenen , om partieele wijziging op dit 
pont re verlangen, dan hij andere requestprocedures, bestond 
er voor ondergeteekende geene aanleiding dienaangaande thans 
voorstellen te doen: te minder , zoolang — Lnzoover h e m bekend 
is • in de praktijk geenerlei moelelijkheid te dier sake la 
ondervonden en de wenscb in dezen zin, luidens de Bij lageII 
der Memorie van Toelichting i l l l , sub f) ui tgesproken, slechts 
«i - één voogdijraad is geuit, zender dat dit voorstel op eenig 
in de p r a k t i k werkelijk gebleken bezwaar scheen te s teunen. 

Artikel X V I . 
Hij het redigeeren van art . b der overgangsbepalingen (ver-

moedelijk werd in het Voorloopig Verslag art . XVII bedoeld) 
>.'(ild hij ondergeteekende de overweging, dat ook in de zaken, 
welke hij bet inwerkingtreden der wet reeds aanhang ig waren, 
van de voordeelen der nieuwe regeling moest kunnen worden 

n i i t e i i i s over het wetsontwerp n''. ',H 

gebruik gemaakt , voor zoover dit niet tot processueele moeilijk' 
heden zoude leiden. Ter tegemoetkoming aan de beswaren, 
welke kennelijk ook hebben gewogen hij de leden hier aan het 
woord, is echter naar eene zorgvuldige schifting gestreefd van 
de artikelen, uit welker toepassing zoodanige moeilijkheden 
zouden kunnen onts taan en Is ten overvloede nog de bepaling 
opgenomen, dat de toepassing van de overige artikelen in die 
gevallen slechts ,zoo mogelijk" zoude plaats vinden. Uit een 
en ander moge ondergeteekende afleiden, dat uit bedoeld voor-
schrift geene nadeelen voor den rechter of de justiclabelen 
zullen voortvloeien, terwijl hei in zijn voornemen ligt. den 
dag van het Inwerkingtreden der wet zoo tijdiu bekend t e doen 
worden, dat zoowel hij de afwikkeling van aanhangige zaken 
als hij het aanbrengen van nieuwe requesten met deze ove r 
gangsbepal ing voldoende rekening kan worden gehouden. 

De Miniëter run Justitie, 
MELISSEN. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede* , 
deeling van dit Antwoord aan de Vergadering haar Eindverslag 
te kunnen .sluiten. 

Vastgesteld den 26sten Juli 1909. 
«TAAL. 
V70LTJER. 
FBANS8EN. 
VAN WA8SENAER VAN ROSANDE. 
VAN LAMSWEERDE 

BIJLAGEN 
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BIJLAGEN behoorende bij de Memorie van Antwoord. 

I. II. 

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

:ilJE Al'UEEI.ING B. 

N". 574. 

Betreffende opzettelijke veruxur-
iiKizimj der ouderlijke plichten. 

'sORAVKHHAGK, den 12 Maart I'.KM.». 

(•••lijk U bekend zal zijn. wordt in het Voorlooplg Verslag 
der Eerste Kamer van de Staten-Goneraal over liet ontwerp 
van wet tut vaststelling van hoofdstuk IV derStaatsbegrooting 
voor liet dienstjaar 1900 (Gedrukte stukken. Zitting HMM -1908 
n". 75i ter zake van <Je Kinderwetten o. in. liet volgende 
opgemerkt: 

„Hoe gunstig de Kinderwetten over liet geheel ook werken. 
toch, meenden enkele leden, moet liet feit erkend worden, dat 
er ouders zijn. die opzettelijk een slecht levensgedrag gaan 
leiden, om zoodoende van de ouderlijke macht ontzet en van 
de zorg voor hunne kinderen ontslagen te worden. 

„Men wees in verband hiermede op de brochure van mevrouw 
VI.IELANDER HEIN COÜPKBÜB en de artikelen in de Nieutpe Rotter-
damscht Courant van 27 en 28 December j.1." 

Naar aanleiding daarvan heli ik de eer 0 te verzoeken mij. 
liefst VÓOr 1 April a.s.. in kennis te willen stellen niet de 
door U te dier z a k e opgedane ervaring, onder opgave eventueel 
van het aantal der U binnen het ressort van Uwen Raad bekend 
geworden gevallen, niet zon volledig mogelijke omschrijving der 
bijzonderheden, die ten deze van belang geacht kunnen worden, 
alsmede van Uwe beschouwingen ter zake. 

De Mmiuter MM Juttitit, 
{ga.) NELISSKX. 

Aan de Voogdijraden. 

(►verzicht der Ingekomen antwoorden. 
Door de groots meerderheid der voogdijraden werd op grond 

van hunne ervaring ten sterkste ontkend, dat ouders of voogden 
opzettelijk een slecht levensgedrag zouden gaan leiden, om zoo-
doende van de ouderlijke macht of van de voogdij ontzet en 
aldus van de zorg voor hun kinderen ontslagen te worden. 

Integendeel, venvweg de meeste aanhangig gemaakte proce 
dures tot ontzetting stieten op krachtig verzet bij debetrokken 
ouders, die van hun kinderen niet wenschten gescheiden te 
worden, al thans hunne zeggingsmacht over deze niet wilden 
verliezen. Nu moge dit verzet bij een deel dier ouders ge> 
baseerd zijn op een niet dulden hunnerzijds van inmenging van 
derden in hunne, zooals zij dit beschouwen, particuliere aan-
gelegeiiheden. bij een ander veel grooter gedeelte voortspruiten 
uit een zich schamen voor de gevolgen der ontzetting, het in 
den volksmond zoogenaamd .onteigenen" hunner kinderen, bij 
de moesten der ouders vindt dit verzet eene begrijpelijke en 
gerechtvaardigde oorzaak in hunne gehechtheid aan en hun 
gevoel voor hunne kinderen. Inderdaad verbeteren dan ook 
meerdere ouders tijdens de ontzettingsprocedure aanmerkelijk 
hun gedrag tegenover de kinderen, vaak niet blijvend resultaat, 
zoodat meermalen'de voortzetting der procedure onnoodigwerd 
geacht. En niet te vergeten zijn hier èn de preventieve werking 
van het instituut der ontzetting èn de talrijke ingetreden ver-
beteringen, die reeds door een enkel onderhoud van een of 
meer leden der voogdijraden met de ouders, die hun plichten 
schenen te vergeten, bewerkt werden. 

Gewezen werd dan ook door sommige voogdijraden op do 
juist op dit terrein liggende schoone en benijdenswaardige laak 
dier raden, om vooral door overreding werkzaam te zijn in het 
belang van de verwaarloosde jeugd of van hen. die dreigen 
daartoe te gaan belmoren. . 

Kooi' het te juister tijd en niet takt optreden van den voogdij-
raad kan dikwerf veel kwaads voorkomen, voel goeds bewerkt 
worden. 

l'it het vorenstaande volgt, dat de aangeheven klacht vrij 
algemeen ongegrond, althans als sterk overdreven en te een-
zijdig werd voorgesteld. Het ontstaan daarvan werd op de volgende 
wijze verklaard: 

Ook vóór de mogelijkheid der ontzetting kwam het min of 
meer herhaaldelijk voor, dat onwaardige ouders zich zoo spoedig 
mogelijk trachtten te ontlasten van de op hen drukkende 
natuurlijke en wettelijke verplichtingen, om hunne kinderen 
op te voeden en te onderhouden. Maar toen viel niet als thans 
daarop de algemeeneaandacht , omdat toen de kring van hen, die 
in het lot der verwaarloosde jeugd van zeer nabij belangstelden, 
niet zoo groot en algemeen was als thans, dank zij de gunstige 
werking der Kinderwetten, die tal van particulieren, als leden 
van voogdijraden en van particuliere vereenigingen, o p 
geroepen hebben, om krachtdadig en persoonlijk op dit 
gebied werkzaam te zijn. Wat toen dus aan betrekkelijk slechts 
weinige ingewijden bekend was. la thans gemeen goed geworden 
van een breeds laag des volks. 

Komt de opzettelijke verwaarloozing dus voor. wat op zich 
zelf niet kan ontkend worden, ofschoon het zelden te bewijzen 
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is, maar slechts op te maken uil omstandigheden en uit op-
gevangen gesprekken — dan is die niet te wijten aan de mogelijk' 
beid der ontzetting. Verre van dien. Immers de ouders, die van 
hunne plichten willen af zijn, hebben daartoe ook thans niet 
noodig, den weg der opzettelijke verwaarloozlng in te slaan, 
/.ij passen n.I. bei beproefde middel van vóór de Inwerkingtreding 
.Ier Kinderwetten toe, door zonder opgave van adres te vertrekken, 
na hunne kinderen eoogenaamd bij buren te hebben uitbesteed, 
betalen niet langer de kostgelden en de kinderen moeten wei 
op kosten van de gemeenschap, hetzij kerkelijke of gemeentelijke, 
onderhouden worden. (1) 

Moge den Kinderwetten ten deze een fout kunnen worden 
aangewreven, dan is het volgens enkele voogdijraden deze, dat 
thans diaconieën en gemeenten er eer toe overgaan, om te zorgen, 
dat zoodanige ouders ontzet worden, opdat de kosten van ver-
pleging en opvoeding van de kinderen dezer lieden gebracht 
worden ten laste van den .Staat, in plaats dat die uit eigen 
plaatselijke middelen bestreden worden. 

Slechts ."> van de 21 voogdijraden hadden kennis gemaakt met 
één geval, één voogdijraad met vier. een andere met vijf en een, 
die te 'g (Jravenhage, met 8 gevallen, waarop bedoelde klacht 
betrekking zou kunnen hebben. Bijna alle die gevallen betroffen 
hetzij minvermogende weduwnaars, die of voor de tweede maal 
getrouwd waren of van plan waren dit te doen, hetzij ouders, 
die steeds zwervende waren, of wel. zooals in bijna alle Haagsche 
gevallen, gewoonte-dronkaards of moeders, die in concubinaat 
leven. 

Eén der hierbedoelde vaders werd op grond van art. 256 
Wetboek van Strafrecht door de arrondissementsrechtbank te 
Zwolle tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld, een tweede 
door den invloed van den betrokken voogdijraad tot Inkeer ge-
bracht, terwijl van meerdere gevallen op goede gronden vermoed 
wordt, dat die ook zouden zijn voorgekomen, ook al bestonden 
de Kinderwetten niet. zoodat deze gevallen ten slotte nog van 
de hierbedoelde lijst moeten worden afgevoerd. 

Schijnt dus op grond van genoemde, betrekkelijk zeer lage, 
cijfers eenerzijds de conclusie ten volle gerechtvaardigd, dat van 
eene opzettelijke verwaarloozlng van de ouderlijke plichten, ten 
einde van de ouderlijke macht ontzet te worden, in de praktijk 
niets of zeer weinig gebleken is. anderzijds kan niet worden 
ontkend, dat talrijke ontzette ouders weldra zich verheugd ge-
voelen, op zoo gemakkelijke en goedkoopc manier van een hen 
kwellende zorg voor de verpleging van hun kinderen bevrijd te 
zijn. niet meer naar hun kinderen omzien, en in geen enkel 
opzicht de verloren macht trachten te herkrijgen. 

Xu moge waar zijn. zooals twee voogdijraden opmerken, dat 
uit deze gedragingen ten duidelijkste blijkt, dat zulke ouders 
zich inderdaad de uitoefening van de ouderlijke macht onwaardig 
toonen. zoodat hunne ontzetting zeer gemotiveerd bleek te zijn 
geweest, en vooral de bovenbedoelde Haagsche gevallen schijnen 
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deze uitspraak te wettigen, getracht moet toch worden, om die 
onwillige ouders'zooveel mogelijk tot rede te brengen, vooral ook, 
om het voorloopig nog slechts dreigende gevaar tegen te gaan, 
dat de mogelijkheid der ontzett ing de zorgeloosheid van een 
zekere categorie; ouders in de hand zal werken en hun verant-
woordelijkheidsgevool uitdooven. 

Vierderlei middel werd deswege als wenschelijk voorgesteld: 

1". Drie voogdijraden verwachtten ten deze veel heil vaneen 
uitbreiding en verscherping van art» 856 Wetboek van strafrecht, 
waar tegenover staat, dat eveneens drie voogdijraden elke ver-
scherping van strafbepalingen onnoodig achtten. 

2". Twee voogdijraden meenden het heilzaam middel tot het 
tegengaan van opzettelijke verwaarloozing gevonden te hebben 
in verplichten arbeid der ontzette ouders, opdat uit de opbrengst 
van dien arbeid de kosten van verpleging hunner kinderen 
gedeeltelijk zouden kunnen worden bestreden. 

3". Ten slotte meenden drie voogdijraden, dat volstaan kon 
worden met maatregelen, om de in art. 874 y en art. 440 c 
Burgerlijk Wetboek bedoelde bijdragen op meer afdoende wijze 
te innen. Eén voogdijraad stelde deswege voor, in de groote 
steden aan te stellen een beambte, speciaal met inning dei-
bijdragen belast, zooals thans reeds in enkele Duitsehe gemeenten 
regel is. Andere achtten het noodzakelijk, den voogdijraden te 
veijeenen macht van parate executie voor die bijdragen. 

4". Eindelijk achtte een voogdijraad het wenschelijk, elk 
vonnis van ontzetting te publiceeren en openlijk aan te plakken, 
daar alsdan menige ouder uit vrees daarvoor zal nalaten, zijn 
plichten grovelijk te verwaaiioozen. 

Wat eindelijk de tweede meer indirect ter sprake gebrachte 
keerzijde der ontzetting betreft: nl., dat de kinderen, uit een 
slechte omgeving weggenomen, zouden opgroeien in zorgeloosheid, 
zonder gevoel van plicht of verantwoordelijkheid, door de 
voogdijraden, die ook aan dit punt hadden aandacht geschonken, 
werd eveneens ten sterkste de praktische gegrondheid daarvan 
betwist. Wanneer getracht wordt, daartoe geschikte kinderen 
in gezinnen uit te besteden, alwaar zij een gewoon familie-
leven leiden, dan zullen zij vanzelf het .gewone" leven leeren 
kennen en leidon, zooals de praktijk reeds afdoende aange-
toond heeft. 

Door eenige voogdijraden werd ten slotte gewezen op 
een mogelijk gevaar, dat in het inst i tuut der ontheffing ver-
scholen kan zijn. Meermalen trachtten ouders onder invloed 
van nijpende armoede vooral — en wetende, dat daarin niet 
de minste smet gelegen is, — van de ouderlijke macht ont-
heven te worden, om op deze wijze de gemeenschap met de 
opvoeding hunner kinderen te belasten. Maar ook dit bezwaar 
zou volgens diezelfde voogdijraden kunnen worden bezworen, 
indien niet dan op zeer afdoende gronden de betreffende ver-
zoeken worden ingewilligd. 
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