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122ste VEEG ADERING. — 11 J U L I 1919. 

é08. Bepalingen beperking arbeidsduur in het algemeen en tegengaan gev. arbeid van jeugdige personen en vrouwen. 

(Minister Bijlevcld e. a.) 
de tegenwoordig van kracht zijnde wet, wanneer haar man 
in dienst ware gebleven. Ik stel mij daarom voor, met ingang 
van den dag van het overlijden van haar man haar een gra-
tificatie toe te kennen van f192, die telkens verminderd zal 
worden met f 15, wanneer een van haar kinderen den achttien-
jarigen leeftijd bereikt. 

De heer Ketelaar : Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
is zoo beleefd geweest de Commissie vooraf mededeeling te 
doen van zijn voornemen. De Commissie kan zich daarmede 
vereenigen en geeft de Kamer in overweging, haar con-
clusies aan te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten en de conclusie zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen; 

VI. Bepalingen tot beperking van den arbeidsduur in 
het algemeen en tot het tegengaan van gevaarlijken arbeid 
van jeugdige personen en van vrouwen (408). 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen der Commissie zijn gestelde de navolgende 
adressen: 

a. een adres van het bestuur der Fabrikanten-Vereeni-
ging, te Enschedé. 

Adressant bestrijdt de argumenten, welke do besturen 
yan den Nederlandschen Chnstelijken Textielarbeidersbond 
„TJnitas", van den R.-K. Textielarbeidersbond ,,St. Lam-
bertus", van den Algemeenen Nederlandschen Bond yan 
Textielarbeiders ,,De Eendracht', en van de Landelijke 
Federatie van Textielarbeiders hebben aangevoerd tegen het 
eerste adres van de Fabrikantenvereniging. 

Adressant toont aan, dat de vermeerdering der productie 
in de laatste jaren geen beteekenis heeft voor het betoog der 
arbeidei-sorganisaties, omdat dit gebaseerd is op het aantal 
jaarlijks geproduceerde kilogrammen. De opgaven in boven-
yermelde adressen omtrent vermeerdering van het aantal 
ziektegevallen door de vermeerdering der intensiteit van den 
arbeid en de bewering, dat de ziektecij fers tijdens den oorlog 
gunstiger geworden zouden zijn, zijn onjuist. Adressant toont 
dit met cijfers aan. 

Wat de voorgestelde 45-urige werkweek betreft, de vroe-
gere verkortingen van den arbeidsduur door de wet betroffen 
enkel den arbeid van jeugdige personen en vrouwen en de 
gevolgen daarvan kunnen niet vergeleken worden met die van 
de thans voorgestelde regeling. 

Verder wijst adressant er op, dat Japan en Britsch-Indië 
tot concurreeren zeer goed in staat zijn, zooals de werkgevers 
in de textielindustrie meermalen hebben ondervonden. 

Adressant houdt vol, dat de Engelsche textielarbeider een 
veel grootere vaardigheid heeft en beter geschoold is dan zijn 
Nederlandsche vakgenoot. 

Adressant handhaaft den inhoud van zijn eerste adres; 
6. adres van het bestuur der Nederlandsche Melkkygië-

nische Vereeniging, Bond van Melkinrichtingen en Fabrieken 
yan Melkproducten, gevestigd te Amsterdam. 

Adressant betuigt instemming met het vertoog betreffende 
het aanhangige wetsontwerp, ingediend door den Algemeene 
Nederlandschen Zuivelbond, en bespreekt, met het oog op de 
speciale eischen, waaraan de arbeid in melkinrichtingen en 
fabrieken van zuivelproducten moet beantwoorden, de bepa-
lingen van art. 1, sub 2a; artt. 16, 23, 24, sub 2. Voorts art . 
47, sub 2c. Volgens adressant komt dit artikel practisch neer 
op het sluiten der winkels op Zondag, wat voor het betrekken 
yan versche melk door de verbruikers een bezwaar zal zijn. 

In verband met art. 50 voert adressant aan, dat het melk-
bedrijf een uitgebreid bezorgerspersoneel eischt, dat, na de 
afnemers bediend te hebben, de ontvangen gelden behoort 
af te dragen aan daartoe aangewezen kantoorpersoneel. Daar 

(Xolens e. a.) 
de melkbezorgers ook Zaterdagsmiddags na 1 uur hun klanten 
voorzien en gelden ontvangen, dient het bedoelde kantoor-
personeel dan ook deze gelden in ontvangst te nemen en zal 
een deel van het kantoorpersoneel dus na f uur arbeid hebben 
te verrichten. 

De Commissie stelt voor, bovengenoemde adressen neder 
te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De Voorzitter: Ik breng onder de aandacht van de Kamer 
dat ik op het oogenblik natuurlijk nog niet kan zeggen of 
het noodig zal zijn, de vergadering ook hedenavond en mor-
gen voort te zetten. Daarover zal eerst kunnen worden beslist 
later op den middag, wanneer wij weten hoe ver wij dan met 
de behandeling van het wetsontwerp zullen zijn gevorderd. 

Ik stel voor, de artt. 26 en 27 te gelijker tijd in behande-
ling te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over art. 26, luidende: 
,,Onze Minister kan door een door hem bepaalden tijd. 

echter niet langer dan gedurende twee jaren na het iu 
artikel 110, vierde lid, bedoelde tijdstip toestaan, dat in 
eene bepaalde fabriek of werkplaats arbeiders gedurende 
ten hoogste één uur per dag en vijf uren per week langer 
arbeid lerrichten, dan ingevolge het bepaalde bij arti-
kel 24, eerste lid, of krachtens artikel 25, tweede lid, 
onder a, geoorloofd i s . " , 

waarop is voorgesteld een amendement door de hoeren 
Schaper, Alharda, mevrouw Groeweg en de hoeren Heijkoop. 
Oudegoest, Rugge en van den Tempel (stuk 20, n". X) . strax-
kende om het artikel in den aanhef to doen luiden als volgt: 

r 

„Onzo Minister kan telkens voor een tijdvak van ten 
hoogste zes maanden, echter niet langer dan gedurende 
twee jaren na" , enz., 

en ovet art. 27, luidende: 
„Bij algemeenen maatregel van bestuur kan voor een 

daarbij bepaalden tijd, echter niet langer dan gedurende 
vier jaren na het in artikel 100, vierde lid, bedoelde tijd-
stip, worden toegestaan, dat arbeiders in bepaalde be-
drijven of arbeiders, die bepaalde soorten van arbeid of 
arbeid onder bepaalde omstandigheden verrichten, iu 
fabrieken of werkplaatsen: 

a. gedurende ten hoogste twee uren per dag en tien 
uren per week langer arbeid verrichten, dan ingevolgo 
het bepaalde bij artikel 24, eerste lid, geoorloofd is ; 

6. gedurende ten hoogste één uur per dag en vijf uren 
per week langer arbeid verrichten, dan krachtens artikel 
25, twecdo lid, onder a, geoorloofd i s . " , 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp, dat 
u gaarne hedenmiddag door dit wetsontwerp wilt heenkomen 
en ik geloof, dat het kan. Wij zullen daaraan medewerken. 
Do Kamer zal ook in belangrijke quaesties geen prijs stellen 
op lange, maar wel op duidelijke redevoeringen. Ik doe echter 
ook een beroep op den Minister, om, waar bet even mogelijk 
is, de Kamer een stemming te besparen. Van onzen kant zullen 
wij dan hetzelfde doen op meer ondergeschikte punten, wan-
neer het toch hopeloos blijkt te zijn. 

Dit is een zeer gewichtig onderdeel van het wetsontwerp, 
waarmede wij ons, zooals het hier staat, in de verste verte 
niet kunnen vereenigen. Hier opent de Regeering de mogelijk-
heid om vcor 2, respectievelijk 4 jaren den achturendag een-
voudig voor fabrieken en werkplaatsen buiten werking 1e 
stellen. Dit is, naar het mij voorkomt, te veel gevergd van 
het vertrouwen en het geduld van de arbeidende klasse in 
Nederland. 

Ik heb herhaaldelijk erkend, dat in deze wet een zekere 
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(Schaper.) 
lenigheid moet zijn, waarvoor een aantal maatregelen van 
bestuur noodig ziin, maar dat nu nog een Minister op zich 
zelf volgens art. 26, en dat bij algeraeene maatregelen van 
bestuur, gedurende 2 en 4 jaren den 10-urendag en den 9-uren-
dag kan toepassen, zoodat de achturendag en de 45-urige 
•werkweek buiten werking kunnen worden gesteld, gaat veel 
te ver. . _ 

Hiervan kan het gevolg zijn, dat in een aantal bedrijven 
3e menschen zich verbijsterd afvragen: hebben wij een acht-
uren-wet gekregen of niet? omdat de Minister voor die be-
drijven en voor die groepen van arbeiders eenvoudig zegt: 
de werkdag is niet 8 uren, maar voorloopig 9 a 10 uren. Dat 
gaat niet. . 

Nu hebben wij den indruk gekregen by de behandeling 
van dit wetsontwerp, dat de Minister wel van goeden wil is 
om zoo spoedig mogelijk den achturendag overal toe te passen; 
ik neem dat aan. Maar in de eerste plaats, een mensch is 
maar een mensch en een Minister maar een Minister en een 
mensch. De Minister kan ook onder den druk, onder de ver-
Isiding komen van de nieuwe geraffineerde pogingen, welke 
6traks"door de werkgevers aangewend zullen worden op een 
andere manier, om voor jaren aan den druk van den acht-
urendag te ontkomen. Wij hebben het gezien aan die be-
weging vcor die ongelukkige 3 uren per week. Da heeren 
hebben eenvoudig getracht dat er nog aan te verdienen. Het 
is mislukt. Nu komt de wet en opnieuw trachten zij hun slag 
te slaan. Zij komen nu bij den Minister; zij hebben niet te 
maken met die beroerde Kamer, die de wet aangenomen heeft. 
Zeker, ook hier vinden zij altijd een advocaat, maar de Kamer 
heeft het niet gewild. Maar dan is er nog de Minister en dan 
trachten zij dien te bewerken. 

Ik acht geen mensch veilig genoeg om daartegen weerstand 
te bieden. . . 

Maar bovendien, is het nu zoo zeker, dat deze Minister 
altijd Minister van Arbeid zal blijven? Dat weet men toch 
ook niet. Er kan morgen een ander komen, die er anders over 
denkt. 

Het is dus niet van de Kamer te vergen, dat zij deze zaak 
eenvoudig vertrouwt. 

Het is waar, ds Kamer kan altijd nog interpelleeren en 
druk uitoefenen op den Minister, maar als wij dat kunnen 
voorkomen, dan doen wij wijzer en dan hebben wij die zorg 
niet. Dat is beter. 

Nu is van de rechterzijde beweerd, dat die critiek van mij 
op den Minister onbillijk is, omdat ik zelf iets dergelijks 
voorgesteld heb. Ik lees in Patrimonium van 13 Juli ten 
aanzien van deze artikelen: 

,,Het is merkwaardig, dat de critiek van den heer 
Schaper zich vooral tegen deze artikelen richt. Immers 
in zijn eigen ontwerp kwamen heel wat verder gaande 
overgangsbepalingen vcor!" 

Dit ia absoluut onjuist. Ten aanzien van fabrieken en 
werkplaatsen zou volgens mijn eerste wetsvoorstel de acht-
urendag vcor fabrieken en werkplaatsen zijn ingevoerd in 
1920, wanneer de Kamer in 1912 dat wetsvoorstel had be-
handeld en aangenomen. Naderhand, bij do nieuwe editie, 
is de onmiddellijke invoering van den achturendag voor 
fabrieken en werkplaatsen, waarover het nu gaat, onvoor-
waardelijk in het wetsvoorstel opgenomen. Dus die reserve-
artikelen stonden er niet in en de heer Smeenk heeft dus 
geen enkel recht om mij iets dergelijks te verwijten. 

Deze aitikelen zijn dus uit den booze, maar in dit opzicht 
willen wij den Minister to gemoet komen, dat hij telkens 
voor slechts zes maanden eên dergelijk verlof zal kunnen 
geven. Dan kunnen wij zien waar wij blrjven. Als het in de 
Staatscourant komt en de vakvereenigingen weten dat, dan 
kunnen zij reclame-eren en dan kun men desnoods den Minis-
ter öf bij hoofdstuk X van de begroot ing öf bij wijze van 
interpellatie doarover ondervragen. Dan ia er althans be-
langrijk minder reden om de zaak niet al te veel te ver-
trouwen. 

Als de Minister een stap in die richting wil te gemoet 
komen, laat hij dan ons amendement op art. 26 overnemen 
en laat anders de Kamer het aannemen. 

G. — 11 J U L I 1919. 

tegengaan gev. arbeid van jeugdige personen en vrouwen. 

(Schaper e. a.) 
Met artikel 27 kan ik mij in geen geval verzoenen. Mocht 

de Minister in dat artikel een dergelijke bepaling opnemen, 
dan zou de zaak aannemelijker worden gemaakt. Dan kun-
nen wy althans beoordeelen of het mogelijk is. 

Ik hoop, dat de Minister zal medewerken om onmiddellijk 
van dit ontwerp een achturenwet te maken, opdat niet na 
het tot stand komen van deze wet tal van groepen van arbei-
ders zullen worden teleurgesteld, waardoor zij met des te 
grooter kracht, woede en verontwaardiging den strijd vcor 
den achturendag zullen aanvaarden. Wij vreezen dien strijd 
niet. Wil men den arbeiders op deze wijzo een handgreep 
geven om opnieuw in agitatie te komen, dan zullen wij 
gaarne de leiding nemen; maar ik zeg tot dan Minister: nu 
gij een achturenwet maakt, maak haar nu goed en houd er 
die caoutchouc-artikelen niet in, opdat bereikt worde wat 
wij allen willen. 

Voorgesteld door meer dm vijf leden, maakt dit amende-
ment van rechtsweg© ©en onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Met het oog op do geneigdheid van de 
Kamer om snel te werken, stel ik voer den spreektijd bij deze 
discussies te bepalen op tien minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb over 
deze zaak weinig te zeggen, omdat, al is dit naar mijn mee-
ïiing het kernpunt van deze wet, de strijd daarover eigenlijk 
al is uitgestreden en beslist ten nadeele van hetgeen wij 
wenschen. Dit neemt niet weg, dat wij in elk geval over 
artikel 26 stemming zullen en moeten aanvragen, omdat dit 
artikel o. i. niet in de wet behoort. 

Zooals vanzelf spreekt zullen wij vóór het amendement van 
den heer Schaper stemmen, maar zelfs als dat amendement 
is aanvaard, is ons bezwaar tegen deze wet geenszins opge-
heven en zullen wij tegen art. 26 stemmen. 

Ik herzeg, dat ik niet verder op deze discussie inga, maar 
het klinkt mij wel wat vreemd in de ooren om den heer 
Schaper hier den Minister te hooren smeeken 

De heer Schaper: Niemand smeekt hier; gij liegt alleen. 

De Voorzitter: Ik verzoek den heer Schaper dergelijke 
uitdrukkingen niet te gebruiken; zij zijn niet toelaatbaar. 

De heer Wijnkoop: Ik trek mij van dergelijke dingen 
weinig aan. Ik ken den heer Schaper. 

Ik hoor den heer Schaper den Minister en de Kamer smee-
ken door aanneming van zijn amendement deze wet te maken 
tot een achturenwet. Ik stond daarvan eenigszins verbaasd, 
want ik heb pogingen gedaan om dat doel te bereiken en toen 
heeft de heer Schaper dat niet alleen bestreden, maar hij 
heeft zelfs gezegd, dat het niet ging. Als dat niet gaat, moet 
hij het niet doen voorkomen alsof het door aanneming van 
zijn amendement wel kan gebeuren. Aanneming van het 
amendement zal een kleine verbetering brengen van de wet, 
die in geen geval den achturendag brengt, en geen verbete-
rinj? van eenig belang. 

Ik zal dus vóór het amendement van den heer Schaper 
stemmen, maar stemming vragen over het artikel. 

De heer Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! Een enkel 
woord, vooral naar aanleiding van hetgeen de heer Schaper 
heeft gezegd. In Het Volk van 1 November 1918 heeft de heer 
Schaper nog op zeer sterke wijze verdedigd de overgangs-
bepalingen, welke in zijn ontwerp voorkwamen. Overgangs-
bepalingen die verder gingen dan de bepaling die de Minister 
in zijn ontwerp heeft opgenomen, namelijk een overgangs-
termijn voor alle bedrijven van vier jaar. Hij zeide: ,,dit is 
een wetsvoorstel zoo radicaal als ter wereld nog niet is ge-
daan, door welke partij ook". Dat geldt ook voor het ont-
werp van den Minister, wat trouwens uit het in de Memorie 
van Antwoord gegeven overzicht blijkt. En de heer Schaper 
voegde er bij: „wat is een spanne van drie of vier jaar als 
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(Smccnk e. a.) 
men den achturendag er mede bereikt". Het schijnt mij ook 
toe, dat eenige plasticiteit van overgangsbepalingen gewenscht 
is, terwijl de Minister met het geven van vergunningen om 
af te wijken zeer voorzichtig zal zijn. Daarom heb ik er geen 
bezwaar tegen om deze overgangsbepaling te accepteeren, 
vooral waar nu de aankoop van machines zoo moeilijk is. 

De b?er Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Evenals ik bij het amendement-Dresselhuys heb ge-
zegd, dat dit betrof een van de cardinale punten van het 
ontwerp, waarvan ik niet gaarne zou afgaan, moet ik het-
zelfde zeggen van de artt. 26 en 27. Bij de algeineene be-
echouwingen heb ik gezegd, dat ik mij zeer goed bewust 
was van de groote verantwoordelijkheid, die ik op mij heb 
geladen door het indienen van dit ontwerp, maar die ver-
antwoordelijkheid kan ik alleen dragen, wanneer ik weet, 
dat, waar de machine op deze wijze opgestookt is, er twee 
goed werkende veiligheidskleppen zijn. Wanneer die veilig-
heidskleppen worden weggenomen of zwaar worden belast, 
dan zou het moment kunnen komen, waarop ik meen, dat 
wij iets gaan doen, wat wij niet ten volle kunnen verant-
woorden. Maar met deze twee artikelen meen ik de verant-
woordelijkheid wel te kunnen dragen en ik heb mij dan ook 
herhaaldelijk bij de bestrijding van amendementen beroe-
pen op het feit, dat deze twee artikelen in de wet staan, en 
ik zou in mijn bestrijding veel zwakker hebben gestaan, als 
dat niet zoo was. 

Wat nu het amendement op art. 26 betreft, dat zal prac-
tisch heel weinig beteekenen. Al is er een termijn van twee 
jaar, dit beteekent niet, dat ik steeds vergunningen voor 
twee jaar zal geven. Ik zou met den heer Schaper kunnen 
medegaan, maar dan zou ik hem eigenlijk voor den gek 
houden en dat wil ik niet. Een werkgever kan mij zeggen: 
ik kan mij aanpassen op twee manieren; ik kan het oude 
oplappen of ik kan nieuwe machines laten komen, maar om 
die uit Amerika te krijgen, moet ik anderhalf jaar den tijd 
hebben. Of hij kan zeggen: ik moet een nieuw gebouw zct-
ten, maar dat duurt een jaar. Geef ik dan een termijn van 
twee jaar, dan kan hij het in eens goed in orde brengen. 
Maar wordt nu het amendement aangenomen, dan moet ik 
zeggen: neen, ik kan maar een half jaar geven, en er bij 
Keggen: maar als dat om is, zal er wel weer verlenging vol-
gen. Het blijft dus au fond hetzelfde voor die gevallen. 
Maar het is overigens volstrekt niet mijn bedoeling als regel 
zulke vergunningen voor twee jaar te geven: ik geef ze 
liever in het geheel niet. Het bezwaar tegen het amende-
ment is dus, dat het mij dwingt om eigenlijk in strijd met 
de wet beloften te doen, terwijl ik daaraan toch practisch 
niet zou kunnen ontkomen. 

Wat artikel 27 betreft heeft de heer Schaper verbazend 
veel bezwaar tegen den termijn van vier jaar. In October 
van verleden jaar had de heer Schaper in zijn eigen ont-
werp een overgangstermijn van 4 jaar'staan, en dat was een 
termijn van een geheel ander karakter. Volgens dat wets-
ontwerp mocht men 2 jaar lang 10 uur werken, daarna 2 
jaar 9 uur en eindelijk zou men aan de 8 uur komen. Bij 
mij komt de 8-urendag onmiddellijk, alleen kan voor be-
paalde industrieën toegestaan worden y2

 u u r > 1 uur, 1% uur 
en ten hoogste 2 uur langer te laten werken en dat gedu-
rende 4 jaar. Een ieder gevoelt, dat volgens mijn wetsont-
werp, dat uitsluitend en alleen toegestaan wordt wanneer 
dit dringend noodzakelijk is. terwijl bij hei voorstel van den 
heer Schaper iedereen het recht had tot afwijking. Daarom 
is de door mij voorgestelde overgangsbepaling voor de arbei-
ders oneindig veel gunstiger dan die welke door den heer 
Schaper in October werd voorgesteld. Wanneer art. 27 uit 
de wet zou verdwijnen, zou het voor mij moeilijk worden 
verder de verantwoordelijkheid te dragen voor dit zeer diep 
iugrijpende wetsontwerp en daarom zou ik de Kamer zeer 
dringend willen aanbevelen dit artikel niet af te stemmen. 

De beer Schaper: Mijnbeer de Voorzitter! De Minister 
heeft gewezen op den overgangstermijn, dien ik in October 
heb voorgesteld, maar de Minister noch iemand anders nmg 
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(Schaper e. a) 
vergeten, dat tusschen October en nu deM'ovembergebeurte. 
niss-en hebben plaats gehad, die ons ten aanzien van dit wets-
ontwerp zeer veel hebben geleerd. Toen ik mijn voorstel deed 
had ik rekening te houden met hetgeen er hier in de Kamer 
in zou gaan en gold het dus uitsluitend een quaestie van 
opportuniteit. Thans is de Kamer echter gewillig en daarom 
zou men nu verder kunnen gaan. 

De Minister heeft verder gezegd, dat wanneer hij dit amen-
dement zou overnemen, hij mij voor den gek zou houden, 
omdat het toch niets om het lijf had. Dat is evenwel niet 
mijn opinie. Wanneer die termijn van 6 maanden in de wet 
stond, zou dit voor de menschen eenige gerustheid geven, zoo-
dat dit wel van beteekenis is. Als de Minister echter zich 
tcch niet aan een dergelijke bepaling zou storen en er geen 
waarde aan hecht, wil ik wel zeggen, dat ik mijn amendement 
intrek, maar dat wij dan ook tegen de artikelen 26 en 27 
zullen stemmen. 

Aangezien het amendement door den heer Schaper mede 
namens zijn medevoorstellers is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Henri Hermans: Mijnheer de Voorzitter! Aan-
\ankelijk was het mijn voornemen, den Minister in over-
weging te geven de termijnen in de artikelen 26 en 27 met 
de helft te verkorten. In liet licht van de debatten, die heb-
ben plaats gehad, vooral bij art. 24, en kennis genomen heb-
bende van de bezwaren, die de Minister heeft, heb ik echter 
van dat voornemen afgezien. En dat valt mij te gemakke-
lilker, omdat do termijnen in die beide artikelen uiterste 
termijnen zijn, die slechts in de uiterste noodzakelijkheid 
toepassing zullen vinden. Eenerzijds moet worden erkend, 
dat de Minister of wie ook niet zoodanig met alle toestanden 
UI alle bedrijven op de hoogte is. dat hij zou kunnen ver-
klaren, dat het nooit in goen enkel opzicht noodig zou zijn 
die uiterste termijnen toe te passen, en anderzijds geldt het 
hier, evenals bij de andere artikelen, waarover gestreden is, 
een quaestie van vertrouwen in den Minister. En dat ver-
trouwen heb ik ten volle. Ik meen zelfs, dat de geheele Kamer 
dat vertrouwen moet hebben, want dat vertrouwen ligt als 
het waro aan dit wetsontwerp, waarin zooveel aan algemeens 
maatregelen van bestuur wordt overgelaten, ten grondslag. 
Ik heb gemeend bij uitzondering bij dit artikel mijn stem 
te moeten motiveeren. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

_Art. 26 wordt in stemming gebracht en aangenomen met 
5ö tegen 24 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren de Monté ver Laren, 
Schokking, Heemskerk, Bakker, Ketelaar, van Doorn, 
Bos, Bomans, Duymaer van Twist, Teenstra, Swane, van 
der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, 
Oud, Bongaerts, Dresselhuys, van Rijzewijk, van de Laar, 
Jwenieijer, van Bappard Kcolen, Beumer, Kuiper, van de 
Bilt, Smeenk, Deckers, Lely, de "Wilde, van Dijk, Winter-
mans, van Schaik, Haazevcet, Nolens, Poels, Ter Hall d» 
Savornin Lohman, de Groot, Rink, Henri Hermans, 
Schouten, van \ een, Wcitkamp, Juten, Engels, Zijlstra, 
lleskens, Bulten Rutgers, van Rijckevorsel, Abr Staal-
man de Wijkerslooth de Weerdesteyn, A. P . Staalman en 
de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Ravesteijn, Schaper 
Rugge, Duys. mevr. Groeneweg, de heeren Helsdingen) 
Kleerekoper, Wijnkoop, Kruyt, van der Waerden, Ossen-
dorp, Albarda, Troelstra, Sannes, de Jonge, Oudegeest, van 
v \ J^l^i' L ' T M - iï

T
ermans, de Zeeuw, Heijkoop, van 

óadelhoff, K. ter Laan, J . ter Laan er Gerhard. 

Art. 27 wordt in stemming gebracht en aangenomen met 
oo tegen 24 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren de Monté ver Loren, 

file:///ankelijk
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(Voorzitter c. a.) 
van Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, Bakker, Ketelaar, 
van Doorn, Bos, Bomans, Duymaer vau Twist, Teenstra, 
Swane, van der Voort van Zijp Kolkman, Snoeck Hcnke-
mans, de Geer, Oud, Bongaerte, Dresselhuys, van Rijzewijk, 
Nieineijcr, vau Rappard, Kooien, Beumer, Kuiper, van de 
Bilt, Smeenk, Dcckers, Lcly, de Wilde, van Dijk, Wititer-
raans, van Schaik, Haazevoet, Nolens, Poels, Ter Hall, de 
Savornin Lohman, de Groot, Hink, Henri Hermans, 
Schouten, vau Veen, Wcitkamp, Juten, Engels, Zijlstra, 
Eleskens, Bulten, Rutgers, van Ryckevorsel, Abr. Staal-
man, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, A. P . Staalman en 
de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Ravesteijn, Schaper, 
Rugge. Duys, mevr. Groeneweg, de heeren Helsdingen, 
Kleerekoper, Wijnkoop, Kruyt, vau der Waerden, Ossen-
dorp, Albarda, Troelstra, Sanucs, de Jonge, Oudegeest, v 
den TempeL L. M. Hermans, do Zeeuw, Heijkoop, v 
Zadelhoff, K. ter Laan, J . ter Laan en Gcrhard. 

van 
an 

Beraadslaging over art. 28, luidende: 

„ 1 . Indien in eenc onderneming een bedrijf wordt uit-
geoetend, wuarin op bepaalde tijden van het jaar eene 
opeenhooping van werk pleegt voor te komen, of indien 
in eene onderneming zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, kan het districtshoofd of in beroep ingevolge 
het vierde lid Onze Minister, schriftelijk en voorwaar-
delijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat in die onder-
neming werkzame arbeiders van 16 jaar of ouder arbeid 
verrichten in afwijking van het bepaalde bij artikel 23 
of artikel 24. 

2. Bij het verleenen der vergunnning wordt in acht 

Jfenomen, dat een jeugdig persoon of eene vrouw niet 
anger arbeid maff verrichten dan tien uren per dag en 

vijf en vijftig uren per week en een man niet langer 
dan elf uren per dag en twee en zestig uren per week. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor ieder geval 
san te vragen machtiging vau Onzen Minister voor het 
verleenen van eene vergunning: 

a. indien de vergunning zich over een tijdvak vau 
meer dan zes dagen uitstrekt; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene voorgaande, 
voor dezelfde persoon geldende, vergunning ten minste 
zes dagen zijn verloopen, behalve indien de vergunning 
alleen strekt tot afwijking van het bepaalde bij art. 23. 

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op 
een verzoek om eene vergunning, als bedoeld in het eerste 
lid. kan het hoofd of de bestuurder biunen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de ver-
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergun-

, ning in de plaats van die, waartegen beroep was inge-
steld.", 

waarop een amendement is voorgesteld door de beeren 
Schaper, Albarda, mevrouw Groeneweg, en de heeren Heij-
koop, Oudegeest, Rugge en van den Tempel (stuk n8. 20, 
.XI), strekkende om bet tweede lid te lezen als volgt: 

,,Bij het verleenen der vergunning wordt in acht ge-
nomen, dat een arbeider niet langer arbeid mag ver-
riebten dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren 
per week." 

De Voorzitter: De voorstellers van het amendement hebben 
mij medegedeeld dat na de vorige beslissing dit amendement 
door hen wordt ingetrokken. Het maakt dus geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Tan der Waerden: Mijnheer de Voorzitter! Reeds 
bij de algemeene beschouwingen neb ik getracht, de meening 
van den Minister te weten te komen omtrent de vraag, oi 
onder dit artikel ook vallen de seizoenbedrijven, bijv. de sui-

Handelingen der Staten-Generaal. — 1918—1919. — I I , 

(van der Waerden e. a.) 
kcriudustrie. In dat bedrij f vinden duizenden arbeiders ge-
durende enkele maanden van bet jaar arbeid, maar een bui-
tengewoon zwaren arbeid. Het gevaar dreigt, dat door een 
zeer ruime toepassing van dit artikel die arbeiders een veel 
langeren arbeidsduur zullen krijgen dan m. i. noodig is. 
Wij hebben daarover adressen ontvangen en de heeren sui-
kerfabrikanten hebben sommige leden der Kamer ingelicht. 
De fabrikanten schijnen 56 uren per week noodzakelijk te 
achten. Zij meenen dat bij de wetsbepaling, zooals die voor 
hen zou gelden — maar dat is een vergissing van hen — 
zij niet zouden uitkomen met een drieploegenstelsel, maar 
een vierploegenstelsel noodig zouden hebben. Zij hebben er 
op gewezen, dat dan tijdens de campagne een zoo groot oan-
tai arbeiders noodig zou zijn, dat men die niet zou kunnen 
vinden en dat er geen woongelegenheid zou zijn om hen dien 
korten tijd te huisvesten. 

Dit laatste bezwaar is volkomen juist; trouwens, bet komt 
veel voor, wanneer door toevallige omstandigheden op bet 
platteland een groot fabriekscentrum gevonden wordt. 

Wanneer nu echter wordt toegestaan, dat 56 uren wordt 
gewerkt met een drieploegenstelsel, dan wordt daarmede ge-
sa nctionneerd de Zonaagsarbeid, welke, waar eenigszins mo-
gelijk, moet worden geweerd. 

Het komt mij intusschen voor, dat Zondagsarbeid bier niet 
noodig is, hoewel tegenwoordig wel weder 7 dagen gewerkt 
wordt, maar het is nog niet zoo heel lang geleden, dat een 
aantal fabrieken in Nederland slechts 6 dagen werkten, 
althans van Zaterdagavond 12 uur tot Zondagmiddag 6 uur 
werden stilgezet. Hoofdzakelijk gebeurde dit in Noordbra-
bant, bijv. in Zevenbergen en Oudenbosch, waarschijnlijk 
met het oog op de Zondagsheiliging. Maar er blijkt uit, dat 
het technisch mogelijk is; en als men dan met een drieploe-
genstelsel 18 uren stil ligt, beteekent dit 6 uren per ploeg 
gewonnen. 

Nu heb ik vernomen, dat de suikerindustrieelen, door na 
afloop van de campagne extra loon uit te betalen, di t voor-
recht willen koopen; de arbeiders zouden dan, zonder finan-
cieel nadeel, een paar w-eken vacantie kunnen nemen; waar 
het echter technisch niet noodig is, zou ik den Minister wil-
len vragen, op welke wijze hij zich de toepassing van dit 
artikel 28 voor deze duizenden arbeiders voorstelt en of bij 
ook niet van oordeel is, dat door hen zeker niet meer dan 
50 uren per week moet worden gewerkt. 

Vooreerst omdat het hier een enorm groot getal arbeiders 
geldt en ten tweede, omdat daardoor principieel wordt uit-
gemaakt in hoeverre de Minister zich de elasticiteit van dit 
artikel in de practijk denkt, zou ik er prijs op stellen, wan-
neer de Minister zich ten deze uitsprak. 

De beer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer van der Waerden stelt mij vrij precieze vra» 
gen over een bepaalde industrie. Ik heb bij geheel de behan-
deling van dit wetsontwerp het standpunt ingenomen, dat 
ik mij er in de eerste plaats voor moet wachten om op der-
gelijke vragen over bepaalde industrieën mondelinge ant-
woorden te geven, waaraan'ik naderhand zou vastzitten en 
die ik bij beter voorlichting dan ik op het oogenblik over der-
gelijke bepaalde punten heb, zou kunnen betreuren. 

Maar wat heb ik gezegd, toen bij een vorige bespreking 
over de suikerfabrieken gesproken is ? 

Er was een adres ingekomen, waaruit bleek, dat er zeer 
ernstige bezwaren bleken te bestaan tegen het wetsontwerp, 
zooals het hier ligt, maar na een bespreking met de fabri-
kanten is mij^ gebleken, dat zonder wijziging van de wet een 
regeling te vinden was, die zoodanig was, dat ik voorloopig 
den indruk gekregen had, dat zij zou kunnen worden goed-
gekeurd. Dat was een regeling, waarbij een compensatie ge-
geven werd, welke veel verder ging dan ik verwacht zou 
hebben van deze fabrikanten te kunnen krijgen, een com-
pen9atie, waarbij voor geruimen tijd zeer korte arbeidsdagen 
zouden staan tegenover de andere arbeidsdagen, dat wat 
langer gewerkt zal worden, zoodat het geheel van den tijd, 
dat bier gewerkt zal worden, een in vergelijking met bestaan-
de toestanden enorme verbetering aantoont. 

Ik geloof, dat ik op dit oogenblik niet mag noemen precies 
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het aantal uren dat eventueel hier kan worden toegelaten, 
manr ik moet zeggen: men moet bij deze dingen vertrouwen 
hebben, dat eenerzijds de geest van de wet zal gehandhaafd 
worden, maar dat anderzijds, zooals ik het heb uitgedrukt, 
de Minister zoo verstandig moet zijn om niet met zijn hoofd 
tegen den muur te willen loopen. Tusschen die uitersten ligt 
d« gezonde uitvoering der wet. 

De heer van der Waerden: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan 
mij in het algemeen vereenigen met het antwoord van den 
Minister, maar ik zou gaarne willen, dat de Minister mij op 
één punt antwoordde, nl. of hij niet van overtuiging is, dat. 
waar het in een aantal fabrieken voor eenige jaren bestond 
dat zij des Zondags stilstonden, daarin het bewijs gelegen 
is dat hot technisch niet noodzakelijk is. 

De heer Tcenstra zegt: het kan veranderd zijn. Daar is 
geen quaestie van. Do heer Teenstra weet er blijkbaar niets 
van. In de techniek van de suikerindustrie is daaromtrent in 
het geheel geen verandering gekomon. 

Ik zou dus gaarne vernemen, of de Minister van oordeel 
is, dat het bewijs geleverd is dat de 6iiikerfabrieken uit 
technisch oogpunt des Zondags kunnen stilstaan. 

De heer Heemskerk: Ik meende deze zaak aan de ge-
dachtenwisseling tusschen den heer van der Waerden en den 
Minister te kunnen overlaten, maar ik meen nu toch een 
enkel woord té moeten zeggen om den aandrang van dien 
geachten afgevaardigde te ondersteunen en den Minisiter 
gunstige overweging van deze zaak te verzoeken. 

De vraag van den Zondagsarbeid op de suikerfabrieken is 
buiten do campagne precies dezelfde als bij alle andere be-
drijven. Die Zondagsarbeid is steeds geheel onnoodig, be-
halve natuurlijk in buitengewone gevallen van overmacht, 
ingevolge stoornis in kolenaanvoer e. d., waarin plotseling 
een voorziening getroffen moet worden, zooals ook in ieder 
ander bedrijf kan voorkomen. 

I n den campagnctijd bestaat er soms een streven om Zon-
dagsarbeid te gebruiken alleen om binnen het gunstige 
seizoen gereed te komen met het afwerken van de aangevoerde 
bieten. Verscheidene fabrieken hebben zeer te recht ingezien, 
dat zij gerust den Zondagsarbeid zouden kunnen missen, 
maar doordat andere fabrieken den Zondagsarbeid wel toe-
pasten en daardoor somtijds sneller gereed waren met de 
oampagne, kwam er een gevaarlijke soort van concurrentie. 

Wanneer nu de Minister alleen wil toezeggen, dat hij wei-
willend zal overwegen of niet voor alle suikerfabrieken de 
Zondagsarbeid in de campagne kan verboden worden, be-
halve voor zoover uit een technisch oogpunt Zondagsarbeid 
onvermijdelijk is, d. w. z. om te zorgen, dat de vuren warm 
gestookt blijven en de kristallisatie-sappen niet afkoelen, dan 
Bal m. i. de heer van der Waerden tevreden zijn en zullen 
wij kunnen te gemoet zien, dat, waar tiet eenigszins mogelijk 
is, de Zondagsarbeid zal worden weggenomen. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kan op de vraag van den heer van der Waerden 
antwoorden, dat het feit, door hem medegedeeld, dat er 
fabrieken zijn, waar vroeger niet op Zondag werd gewerkt, 
het vermoeden wekt, dat zoodanige arbeid achterwege kan 
blijven, maar dat het bewijs daarvan niet is geleverd, omdat 
wij juist bij deze fabrieken op dit oogenblik staan voor een 
geheel anderen toestand, namelijk dat tal van kleine fabrie-
ken zijn stop gezet en een groote concentratie van onder-
nemingen valt te constateeren. Aan den heer Heemskerk wil 
ik echter wel antwoorden, dat, waar door mij Zondagsarbeid 
verhinderd kan worden, dit door mij niet zal worden nage-
laten. 

Artikel 38 wordt op verzoek van den heer Wijnkoop in 
stemming gebracht en met 74 tegen 4 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren de Wilde, von Dijk, Win-
termans, van bchaik, Haazevoet, Nolens, van Zadelhcff, 
Poels, ter Hall , de Savornin Lohman, do Groot, Rink, 

(Voorzitter e. a.) 
Henri Hermans, Schouten, van Veen, K. ter Laan, V«it~ 
kamp, Tuten, bugels. Zijlstra, Fleskens, Bulten, Rutgere, 
van lïyckevoraei, J . ter Laan, üerh;ird. de Wrjkerslooth de 
Weerdesteyn, A. P . Staalman, de Monté ver Loren, van 
Wijnbergen, Schokkiug, Heemskerk. Bakker, Schaper, Kete-
laar, van Doorn, Rugge, Duys, mevrouw Groeneweg, de heeren 
Helsdingen, Klecrekoper, Bos. van der Waerden, Ossendorp, 
Bomans, Duymaer van Twist, Albarda, Troelstra, Sannes, 
Teenstra, Swane, van der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck 
Henkemans, de Geer, Oud, Bongaerts, Dresselhuys, van, 
Rijzewijk, Niemeijer, van Rappard, Kooien, de Jonge, Beu-
mer, Kuiper, Oudegcest, van den Tempel, van de Bilt, L. M. 
Hermans, do Zeeuw, Heijkoop, Smeenk, Deckers en de 
Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Rave&tejjn, Wijn-
koop, Kruyt' en Kolthek, 

Beraadslaging over art. 29, luidende: 
„ 1 . Voor eene onderneming, waarin spoedeischende 

gevallen kunnen voorkomen, die het tijdig aanvragen, 
en verkrijgen van eene vergunning, als bedoeld in artikel 
22, vijfde lid, of artikel 28, eerste lid, onmogelijk 
maken, kan Onze Minister voorwaardelijk of onvoor-
waardelijk toestaan, dat in zoodanige gevallen zonder 
eeno bijzondere vergunning van het districtshoofd man-
nen arbeid verrichten in afwijking van het bepaalde bij 
artikel 22, artikel 23 of artikel 24. Bij het verleenen van 
zoodanige machtiging, die voor den tijd van ten hoogste 
een jaar wordt gegeven en waarvan binnen dien termijn 
slechts mag worden gebruik gemaakt op vier en twintig 
dagen of zooveel minder als de machtiging bepaalt, wordt 
in acht genomen, dat een man niet langer arbeid mag 
verrichten dan elf uren per dag en vijf en vijftig uren 
per week. 

2. Van eene machtiging, als bedoeld in het voorgaande 
lid, mag op niet meer dan drie dagen achtereen worden 

f ebruik gemaakt. Voordat van de machtiging wordt ge-
ruik gemaakt, moet daarvan door het hoofd of den be-

stuurder van de onderneming eene schriftelijke, gedag-
teekende en door hem onderteekende mededeeling worden 
gedaan aan den burgemeester en aan het districtshoofd, 
in den vorm, vastgesteld door Onzen Minister. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in het eersto lid, kan 
door Onzen Minister tusschentijds worden ingetrokken, 
wanneer het hoofd of de bestuurder dan wel één der hoof-
deu of bestuurders van de onderneming, waarvoor de 
machtiging geldt of een lid van het opzichthoudend per-
soneel onherroepelijk is veroordeeld wegens overtreding 
van eene bepaling dezer wet.", 

waarop een amendement is voorgesteld door de heeren 
Kolthek, van Bavesteijn, Wijnkoop en Kruyt (stuk n°. 17, 
XVII ) , strekkende om: 

achter het woord ..Minister" in den vierden regel van het 
eerste lid de volgende woorden in te lasschen: ,,na gepleegd 
overleg met de vakorganisatie der betrokken arbeiders"; en 

in den laatsten regel van het eerste lid het woord ,,vijf t i g " 
te vervangen door „veert ig". 

De Voorzit ter: Het eerste gedeelte van het amendement 
kan vervallen in verband met de invoeging van art. 96&J*. 
Handhaaft de heer Kolthek het tweede gedeelte? 

De heer Kolthek: Ja, Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzit ter: Dan is het woord aan den heer Kolthek 
tot toelichting van dit tweede gedeelte. 

De heer Kolthek verkrijgt het woord tot toelichting van 
het amendement en zegt: Mynheer de Voorzitter! Ik wil 
er alleen met een enkel woord op wijzen, dat het onze bo-
doeling is, de 45-urige werkweek in alle gevallen te hand. 
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haven, ook bij overwerk, dat niet steeds te vermijden ié, 
zoodnt, als er overgewerkt wordt, later zooveel minder moet 
worden gewerkt, dat er toch een 45-urige werkweek is. 

Het amendement wordt ondersteund door de hoeren Dres-
selhuys en Oud en maakt mitsdien een onderwerp van beraad, 
slaging uit. 

T)e beer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor. 
nitter! Dit amendement zou de geheele regeling, die wij willen 
treffen ten aanzien van het overwerk, illusoir maken en het 
geheele bedrijf bij overwerk in de war sturen. Het amende-
ment kan dunkt mij niet ernstijr bedoeld zijn en ik moet het 
dus aan. de Kamer ernstijr ontraden. 

De Voorzit ter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs 
haar oordeel over het amendement mede te deelen. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs is eenparig tegen dit amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen 
met 75 tegen 4 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Rutgers, van Ryckevor-
sel, J . ter Laan, Gerhard, Abr. Staalman, de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn. A. P . Staalman, de Monté ver Loren, van 
Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, Bakker, Schaper. Kete» 
k a r , Rugge, Duys, mevr. Groeneweg, de heeren Helsdingen, 
Kleerekoper. Bos, van der Waerden, Ossendorp, Bomans, 
Duymaer van Twist. Albarda. Troelstra, Sannes, Teenstra, 
van der Voort van Zijp. Kolkman, Snoeck Henkemans, de 
Geer, Oud, Bongaerts. Dresselhuys, van Rijzewijk, van de 
Laar, Niemeij er, van Rappard, Kooien, de Jonge Beumer 
Kuiper, Oudegeest, van den Tempel, van de Bilt. L. M. Her-
mans, do Zeeuw, Heijkoop, Smeenk, Deckers, Lely. de Wilde 
van Dijk. Wintermans, van Schaik, Haazevoet.'Nolens van 
Zadelhoff. Poels. Ter Hall . de Savornin Lohman, de Groot. 
Rink. Henri Hermans, Schouten, van Veen, K. ter Laan, 
Weitkamp, Juten, Engels, Zijlstra, Fleskens. Bulten en de 
Voorzitter. . 

Vóór hebben gestemd de heeren van Ravesteijn Wijnkoop 
Kruyt en Kolthek. . v' 

De Voorzi t ter : Ik stel yoor, art. 29 zonder hoofdelijke 
stemming aan te nemen. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek 
aanteekening in de notulen, dat onze fractie geacht wil wor-
den tegen dit artikel te hebben gestemd. 

De Voorzit ter : Van uw verklaring zal aanteekening wor-
den gehouden. 

Het artikel wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over art. 30, luidende: 

„ 1 . Van eene vergunning, als bedoeld in artikel 22, 
vijfde lid of artikel 28, eerste lid, en van eene machti-
ging, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, mag slechts 
worden gebruik gemaakt, zoolang de acte dier vergun* 
ning of een in den door Ónzen Minister bepaalden vorm 
vervat bewijs van die machtiging wordt opgehangen ge-
houden op eene door het districtshoofd aangegeven plaats, 
of bij gebreke van zoodanige aanwijzing, naast de 
arbeidslijst. 

2. Indien, ingevolge artikel 2ö. eerste lid, onder a, 
Of tweede lid, artikel 26, artikel 27 of artikel 28, eerste 
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(Voorzitter.) 
lid. Afwijkingen worden toegestaan van het bepaalde in 
artikel 24, wordt in acht genomen, dat de arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen van een jeugdig persoon of 
eene vrouw op twee achtereenvolgende dagen moet wor-
den afgewisseld door eene nachtrust van ten minste elf 
uren achtereen en dat die personen in fabrieken of werk-

laatsen geen arbeid mogen verrichten tusschen 10 uur 
es namiddags en 5 uur dos voormiddags.", 

waorop een amendement is voorgesteld door de heeren 
Kolthek, van Ravesteijn, Wijnkoop en Kruyt (stuk n°. 17, 
n°. X V I I I ) , strekkend© om in verband met vorige amende-
menten eenige woorden te schrappen, zoodot het als volgt 
worde gelezen: 

, . 1 . Van eene vergunning, als bedoeld in artikel 22, 
vijfde lid, en van eene machtiging, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, mag slechts worden gebruik gemaakt, zoo-
lang de akte dier vergunning of een in den door ónzen 
Minister bepaalden vorm vervat bewijs van die mach-
tiging wordt opgehangen gehouden op eene door het 
districtshoofd aangegeven plaats, of bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

2. Indien, ingevolge artikel 25, eerste lid, onder a, 
afwijkingen worden toegestaan van het bepaalde in arti-
kel 24, wordt in acht genomen, dat de arbeid in fabrieken 
of werkplaatsen van een jeugdig persoon op twee achter-
eenvolgende dagen moet worden afgewisseld door eene 
nachtrust van ten minst© elf uren achtereen en dat die 
personen in fabrieken of werkplaatsen geen arbeid mogen 
verrichten tusschen 10 uur des namiddags en 5 uur dèa 
voormiddags.'' 

De Voorzitter: Verlangt de heer Kolthek het woord tot 
toelichting van het amendement? 

De heer Kolthek: Mijnheer de Voorzitter! Wij wenschen 
dit amendement in te trekken. 

Aangezien het amendement door den heer Kolthek mede 
namens zijn medevoorstellers is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Art. 30 wordt zender hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt. 31 en 33 worden achtereenvolgens zonder beraad-
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; art. 32 
is reeds aangenomen. 

Beraadslaging over art. 34, luidende: 
, , 1 . Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing: 
a. cp don arbeid van een bakkersgezel in of voor eene 

broodbakkerij, zulks in afwijking van het bepaalde in 
§ 3 van dit hoofdstuk; 

o. voor zooveel de artikelen 35 tot en met 39 betreft 
op den arbeid van het hoofd of den bestuurder van eene 
onderneming of diens echtgenoot. 

2. Artikel 43 vindt nochtans eveneens toenassinsr op 
anderen arbeid dan die in of voor eene broodbakkerij." 

De heer Schokking: Mijnheer de Voorzitter! In verband 
met den weinigen beschikbaren tijd en het feit, dat de 
quaestie, die bij dit artikel betrokken is, uitvoerig in de stuk-
ken is behandeld, wil ik volstaan met een korte verklaring 
af te leggen. 

Maar ik kan dit artikel niet laten passeeren zonder uit te 
spreken, dat naar mijn meeninjr voor uitzonderingsbepalin-
gen ten aanzien van de bakkerijen geen voldoende reden 
bestaat. 

Wie, zooals ik, gaarne wenscht mede te werken tot een 
bescherming van den arbeider bij de wet en dus met de 
grondgedachte van dit ontwerp ten volle akkoord sraat, dien 
behoeft het nop niet onyerflchillijr te zijn of de individueele 
vrijheid zooveel mogelijk bewaard blijft en slechts wordt 
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ingegrepen, voor zoover dit bepaald noodzakelijk is. Om deze 
reden juich ik het toe, dat in dit ontwerp in het algemeen 
niet wordt ingegrepen in de vrijheid van persoonlijken arbeid 
in eigen bedrijf. Dat is een punt van beteekenis niet slechts 
voor een enkele groep, maar een te waardeeren goed voor het 
ganscho volk. 

Waar nu intusseben door art. 34 hierop de eerste uitzon-
dering wordt gemaakt, daar in sub b de persoonlijke arbeid 
in eigen beroep wordt verboden, wensch ik te verklaren daar-
voor geen voldoende gronden te vinden, die haar rechtvaar-
digen kunnen. Men vreest voor het opkomen van te veel 
kleine bedrijven, dwergbedrijfjes, zooals ze worden genoemd, 
maar daargelaten, of die vrees gegrond zou blijken, is dat 
een quaestie van appreciatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer het hier niet zulk een 
belangrijk punt gold, zou ik het, gelijk reeds gezegd is, heb-
ben laten passeeren; maar verder wii ik dan ook niet paan. 
De meening van den Minister uit de stukken kennende en 
ovenzoo wel vermoedende, wat het gevoelen van de Kamer 
op dit punt zou zijn. zal ik geen stemming vragen door bii 
amendement voor te stellen sub o te schrappen, maar mij 
bepalen tot de uitdrukkelijke verklaring, dat ik mij met dit 
lid niet kan vereenigen. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! De geachte afgevaardigde zal niet verlangen, dat wij 
in dit stadium van bet debat deze zaak nog eens uitvoerig be-
handelen. Wanneer ik, de geheele materie overziende, niet 
overtuirrd was. dat dit voorstel noodzakelijk was, had ik het 
niet gedaan. Indertijd heb ik bij mijn initiatief voorstel-
Bakkerswet getracht de bezwaren te ondervangen, maar dat 
is mij niet geheel gelukt. 

De zaak is niet zoozeer, dat ik vrees voor het opkomen van 
dwergbedrijfjes, dat zou misschien nog zijn bevordering van 
den middenstand, maar in het buitenland, waar men het 
zonder een dergelijke bepaling heeft geprobeerd, heeft men 
gezien, dat men kleine bakkerijtjes ging inrichten, die ver-
kapte groeibedrijven waren, een man en een oven, over ver-
schillende bedrijven gedistribueerd. 

Moesten wij thans de zaak au fond behandelen, dan zou ik 
er heel wat meer van kunnen zeggen, maar dat is niet de be-
doeling van den geachten afgevaardigd*. 

De beraadslaging wordt gesloten en het artikel zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 35, luidende: 
„ 1 . Het is verboden des Zondags bakkersarbeid te 

verrichten. 
2. Het is verboden bakkersarbeid te verrichten tus-

schen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, 
behalve: 

a. op Zaterdag tusschen 4 en 6 uur des voormiddags; 
6. op tien andere dagen in het kalenderjaar tusschen 

4 en 6 uur des voormiddags, mits die dagen zijn aange-
geven op de arbeidslijst, of door het hoofd of den be-
stuurder der onderneming ten minste vijf dagen voor den 
dag, waarop ingevolge deze bepaling bakkersarbeid tus-
schen 4 en 6 uur des voormiddags wordt verricht, van 
zijn daartoe strekkend voornemen in den vorm. door 
Onzen Minister vastgesteld, aan het districtshoofd kennis 
gegeven is en een afschrift dier kennisgeving naast de 
arbeidslijst is opgehangen; 

c. op Maandag tusschen middernacht en 6 uur des 
voormiddags, voor zoover betreft het stoken van heete-
lucbt- en heetwatefovens door één persoon in de brood-
bakken]." , 

waarop drie amendementen z\jn voorgesteld door de heeren 
Abr. Staalman, Treub, Ter Hall, de Groot en de Buisonjé 
(Stuk n°. 26, nos. I , I I en III) , strekkende om: 

I . in het tweede lid, aanhef, in plaats van: „8 uu r " te 
lezen „10 u u r " ; J 

- • - —m 
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I I . in het tweede lid het bepaalde sub a te vervangen 

door: ,,op Zaterdag en op iederen dag, voorafgaande aan een 
algemeen erkenden Chnstelijken feestdag tusschen 12 en 6 
uur des voormiddags"; en 

I I I . in het tweede lid. sub c, de woorden: ..op Maandag 
tusschen middernacht en 6 uur des voormiddags" te vervan-

en door: ,,op Zondag van 6 uur des namiddags tot den 
aarop volgenden Maandag 0 uur des voormiddags". 

De heer Abr. Staalman ontvangt het woord tot toelichting 
van de amendementen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! De 
bedoeling van het eerste amendement is, de arbeiders te ge-
moet te komen in het huiselijk leven. Bij een tweeploegen-
stelsel kunnen bij ons voorstel de arbeiders thuis het mid-
dagmaal gebruiken, wat bij het door den Minister voor-
gestelde artikel niet mogelijk is. 

Ten aanzien van het tweede amendement verwijs ik naai 
de schriftelijke toelichting. De deskundigen zijn het er over 
eens, dat het wetsontwerp te weinig tijd laat voor een vol-
doende broodproductie, als een dag niet wordt gebakken. 

Wat betreft het derde amendement, op het punt van stoken 
krijgen de grootbedrijven een zekere tegemoetkoming in . 
art. 37. Voor de kleinbedrijven moet vóór 12 uur gestookt 
kunnen worden, dan kunnen daarna de ovens stil blijven 
liggen zonder eenig toezicht en wordt dus de nachtarbeid 
gedeeltelijk afgeschaft. In het systeem van den Minister moet 
's nachts worden gewerkt om de ovens gereed te maken. 

Met deze toelichting meen ik te kunnen volstaan. 

Aangezien de amendementen door vijf leden zijn onder-
teekena, maken zij een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Dresselhuys: Mijnheer de Voorzitter! Ik wenscK 
een opmerking te maken, die ik zou kunnen maken bij art. 37, 
maar dan zou zy misschien genoemd worden tardief. Ik 
wensch de aandacht van den Minister te richten op de klacht 
van belanghebbenden, dat het grootbedrijf wordt achterge-
steld bij het kleinbedrijf. De bedoeling van den Ministères, 
dat het publiek geen versch brood meer zal eten bij het ontbijt 

Ik berust er in, wanneer dat een belangrijke verbetering 
voor de arbeiders is. Maar als men het wil, dan moet naaf de 
mededeelingen van belanghebbenden dat zelfde verbod gelden' 
voor _ het kleinbedrijf. Wel kan het kleinbedrijf naar de . 
regeling van den Minister pas beginnen te 6 uur, maar naar 
mij is verzekerd zou het reeds te 9 uur, al is het niet voldoende 
gaar gebakken, versch groot brood en reeds te kwart over acht 
uur versch klein brood — cadetjes e. d. — kunnen doen rond-
brengen. terwijl het grootbedrijf het op zijn vroegst tegen 
11 uur zou kunnen laten bezorgen. 

Ik kan niet beoordeelen in hoever dat juist is. De Ministef 
zal het wel beter hebben onderzocht dan ik, die de gegevens 
alleen uit de tweede hand heb. Maar als het waar is, dat bij 
slechte voorbereiding het kleinbedrijf zooveel vroeger des 
morgens het versche brood kan rondbrengen, dan zou daar-
door de concurrentie voor het grootbedrijf bemoeilijkt worden. 
Als het zoo is, dan zal ik bij art. 39 een amendement voor-
stellen om die zaak in orde te krijgen. Misschien kan de 
Minister mij geruststellen en dan zal dat niet noodig zijn. 

_ De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Het eerste amendement van den heer Staalman strekt 
om 8 uur des namiddags te wijzigen in 10 uur des namiddags. 
Ik geloof, dat deze wijziging niet gemotiveerd is, om de 
mogelijkheid te openen met 2 ploegen, elk van S uren, te 
werken. 

In een broodfabriek beginnen de verschillende werkzaam-
heden successievelijk; met het eindigen gaat het evenzoo. 
Alle hens zijn noodig, als degen gereed zijn om op brood te 
worden gevormd. In de laatste uren vóór het ledig halen van 
de o\ens zijn alleen de ovenisten meer noodig. Van een wer-
ken met 2 elkander op een bepaald tijdstip aflossende ploegen 
is dan ook bij een broodbakkerij in den regel geen sprake. 

Het amendement zal dan ook volstrekt niet tot gevolg 
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hebben, dat bet nuttigen van bet middagmaal voor de bakkers 
thuis zal bevorderd worden, maar wel dat een massa avond-
werk in. het, leven geroepen zal worden. 

Op dien grond hoop ik, dat de geachte afgevaardigde dit 
amendement niet zal handhaven. 

Wat betreft het tweede amendement, het toelaten van 
nachtarbeid in den nacht van Vrijdag op Zaterdag van af 
12 uur zou ernstig inbreuk maken natuurlijk op de nachtrust 
en het is niet volstrekt noodzakelijk, to minder nu er in de 
wet een overgangsbepaling gelaten is. 

Do Christelijke feestdagen zijn in het wetsontwerp niet met 
name genoemd, maar er is een artikel, waarin voor 10 dagen 
de gelegenheid gegeven wordt, om langer te werken. Die 10 
dagen zijn gegeven met het oog op die Christelijke feestdagen. 
Wanneer men bovendien nu nog weder vergunning wil geven, 
voor de Christelijke feestdagen, dan krijgen de hoeren twee-
maal vergunning voor dezelfde dagen. Die zouden zij natuur-
lijk niet op dezelfde dagen gebruiken maar naast elkaar. Dan 
krijgen zij te veel. 

Op dien grond is het amendement niet ncodijr en zelf? 
verkeerd. 

Het derde amendement betreffende het warmstoken, dat 
nu reeds toegestaan is in den nacht tusseben Zondag en Maan-
dag. Dit is voldoende om met bakken to kunnen aanvangen 
als het deeg gereed is, nl. het deeg, dat zonder ontduiking 
der wet des morgens gereed gemaakt kan zijn. 

De voorgestelde inbreuk op de Zondagsrust is daarom niet 
noodig en ook op dien grond moet ik de aanneming van dit 
amendement ontraden. 

Ten slotte de vraag van den heer Dresselhuys. Doze vreest, 
dat thans, niettegenstaande olie bepalingen welke gemaakt 
zijn, het kleinbedrijf een voorsprong zal krijgen. 

Laten wij ons daarover niet al te bezorgd maken. Toen ik 
de beeren van het groot bedrij f bij mij had en dezen zaten te 
jammeren, dot het kleinbedrijf ben over het hoofd zou 
groeien, heb ik gevraagd, of die heeren indertijd, toen zij het 
grootbedrijf hebben opgericht en daardoor tal van kleine be-
drijven in den grond hebben geboord, ook zooveel bezwaren 
hadden gehad. Ik ben overtuigd, dat bet niet juist is en, als 
men zegt, dat het zulk een groot voordeel zal geven voor het 
kleinbedrijf, dan zal dat kleinbedrijf zich uitbreiden tot een 
grootbedrijf en dan zal het aan dezelfde bepalingen zijn onder-
worpen. Maar de groote meerderheid zal zich niet uitbreiden 
en het voordeel van het vroeger brood verkoopen is blijkbaar 
niet zoo heel groot. Ik moet daarom de aanneming van de 
amendementen ontraden. Deze regeling is van alle kanten 
bekeken en zoo gauw als men er iets in verandert, rijzen van 
alle kanten bezwaren, ook met het oog op de Israëlietische 
bakkerijen. Het is als een rij kaarten; als men er één weg-
haalt, vallen ze alle om en moet men beginnen een nieuwe 
rij te maken. 

Ik hoop, dat do heer Dresselhuys van zijn voornemen om 
een amendement voor te stellen zal afzien, want ik vrees, dat 
ik dan onmogelijk zal kunnen overzien of dat amendement 
in do regeling past. 

De heer Abr. Staalman: Mijnheer de Voorzitter! Ik be-
grijp. dat de Kamer, na de toelichting van den Minister, 
niet geneigd is mijn amendementen aan te nemen, deels ook. 
omdat de Minister zich beroept op deskundigen en ik van 
mijn kant daar niets anders tegenover kan stellen dan mijn 
deskundigen, terwijl de Kamer wel aan het oordeel van de 
deskundigen van den Minister grooter waarde zal hechten 
dan aan dat van de mijnen. Waar ik hoop, dat de overgangs. 
termijn. waarbij de Ministor misschien invloed kan uitoefe» 
nen, van nut kan zijn. doe ik beter mijn amendementen in 
te trekken, om de Kamer noodelooze stemmingen t© besparen. 

Aangezien de heer Abr. Staalman, mede namens zijn mede-
voorstellers, zijn amendementen beeft ingetrokken, maken 
deze geen onderwerp van bsrandslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 35 zonder l.oofde-
lrjke stemming aangenomen. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1918—1919. — I I . 

(Voorzitter e. a.) 
Art. 36 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming aangenomen. 
De Voorzitter: In artikel 37 zijn na het verschijnen van 

het Verslag door de Regeering wijzigingon gebracht. Ik ver-
zoek de Commissie van Rapporteurs haar oordeel over die 
wijzigingen medo te deelen. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: De Commissie van Rapporteurs beeft tegen die wijzi-
gingen geen bezwaar. 

Art. 37 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 38, luidende: 
„ 1 , Het hoofd of de bestuurder van eene onderneming, 

die in den regel zonder hulp van anderen bakkersarbeid 
verricht, mag tusseben 8 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags bakkersarbeid verrichten, indien bij daar-
toe vergunning heeft. 

2. Aan zoodanige vergunning wordt steeds de voor-
waarde verbonden, flat geen deeg of brood het gebouw, 
waarin de broodbakkerij zich bevindt, of andere door 
Onzen Minister aangeprezen ruimten verlaat tusschen 10 
uur des namiddags en 9 uur des vcormiddags. 

3. Eene vergunning, als bedoeld in het eerste lid, 
wordt slechts geweigerd, indien tegen het verleenen er-
van met het oog op de belangen van anderen bezwaar 
bestaat. Zij wordt verleend, voor de eerste maal niet 
langer dan één jaar, voor de volgende malen telkens 
voor niet langer dan drie jaren, doch kan steeds worden 
ingetrokken, indien blijkt, dat het hoofd of de bestuur-
der regelmatig met hulp van één of meer anderen bak-
kersarbeid verricht, of indien de in het tweede lid be-
doelde voorwaarde niet wordt nageleefd. 

4. De aanvrage van eene vergunning wordt gericht 
tot den burgemeester der gemeente, waar de brood-
bakkerij gevestigd is. Deze geeft van de aanvrage kennis 
aan Onzen Minister en geeft tevens aan de aanvrage 
openbaarheid op de wijze, door Ons bij algemeenen maat-
regel van bestuur vastgesteld. Bij dien algemeenen maat-
regel kan worden bepaald, dat de kosten dier publicatie 
geheel of gedeeltelijk ten laste van den aanvrager ko-
men. Bezwaren kunnen binnen een bij genoemden alge-
meenen maatregel gestelden termijn mondeling of schrif-
telijk bij den burgemeester worden ingebracht. 

5. Do burgemeester zendt de aanvrage onder mede-
deeling van de ingebrachte bezwaren binnen zes weken 
na het verstrijken van den in het voorgaande lid bedoel-
den termijn oan het districtshoofd toe. 

6. Het districtshoofd brengt over de aanvrage advies 
uit en doet dit met de aanvrage toekomen: 

aan den burgemeester, indien de bezwaren uitsluitend 
zijn ingebracht door inwoners der gemeente, waar de 
broodbakkerij gevestigd is; 

aan Onzen Commissaris in de provincie, indien be-
ewaren zijn ingebracht door inwoners van eene andere 
gemeente, doch uitsluitend door inwoners der provincie, 
waar de broodbakkerij gevestigd is; 

in andere gevallen aan Onzen Minister. 
Deze beslissen over de hun toegezonden aanvragen. 
7. Intrekking van eene vergunning, als in het eerste 

lid bedoeld, geschiedt door het gezag, dat in eersten 
aanleg over de aanvrage hoeft beslist, gehoord het dis-
trictshooid en nadat aan den persoon, wiens vergunning 
het geldt, gelegenheid is gegeven zijn bezwaren in te 
brengen. 

8. Voor belanghebbenden en het districtshoofd staat 
van eene ingevolge dit artikel genomen beslissing van 
den burgemeester of van Onzen Commissaris in de pro-
vincie binnen veertien dagen na hare beteekening be-
roep open op Onzon Minister. 

9. De bovenbedoelde beslissingen worden op de door 
Ons vastgestelde wijze openbaar gemaakt." 
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(Schokking e. a.) 
De beer Schokking: Mijnheer de Voorzitter! Een paar 

opmerkingen. Vooreerst over de alinea's 1 en 2, welke be-
palen: 

„ 1 . Het hoofd of de bestuurder van eene onder-
neming, die in den regel zonder hulp van anderen bak-
kersarbeid verricht, mag tusschen 8 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags bakkersarbeid verrichten, 
indien hij daartoe vergunning heeft. 

2. Aan zoodanige vergunning wordt steeds de voor-
wnarde verbonden, dat geen deeg of brood het gebouw, 
waarin de broodbakken! zich bevindt, of andere door 
Onzen Minister aangewezen ruimten verlaat tusschen 10 
uur des namiddags en 9 uur des voormiddags." 

Wanneer er nu geschreven stond, dat beoordeeld zou wor-
den of een zoodanige voorwaarde ook aan de vergunning 
verbonden moest worden, zou ik do bepaling laten voor het-
geen zij is, hoewel onder protest; maar, waar gezegd wordt, 
dat aan een vergunning altijd die voorwaarde zal worden ver-
bonden, vraag ik met eenigen nadruk aan den Minister of 
dit nu inderdaad noodig en zelfs gewenscht is. Als men be-
denkt, dat er nog in ta i van plaatsen in ons land bakkerijen 
zijn, waarin alleen de bestuurder bakt, wat uit den aard der 
zaak het meest op het platteland wordt aangetroffen, zal het 
toch als een onnoodige en hinderlijke belemmering moeten 
worden erkend, dat de winkel van zulk een bakker niet zou 
mogen opengaan vóór 9 uur des voormiddags. Ik behoef den 
Minister, die cok wel eenigszins op het platteland bekend 
zal zijn, niet te zeggen wat dat voor dn bevolking beteekent. 

Bovendien, er wonen op die plaatsen vaak menschen, die 
hun bezigheden buiten hebben eu dan is het een vexatie, 
die niet gerechtvaardigd is, als zij niet voor 9 uur brood 
zullen kunnen krijgen. Ik hoop. dat de Minister mii zal toe-
stemmen, dat hierin wijziging moet worden gebracht, maar 
mocht hij niet aan mijn wensch voldoen, dan zal ik verplicht 
zijn door indiening van een amendement stemming te vra-
gen over deze tweede alinea, want zij treft niet alleen de 
zelfstandige bakkers, maar ook het publiek. 

Ik moet hieraan nog iets toevoegen. 
Zelfs al zouden enkele kleine bakkers door het wegvallen 

van die bepaling een voorsprong krijgen op het grootbedrij f, 
zou ik dat niet erg vinden, daar in den laatsten tijd veelszins 
het omgekeerde heeft plaats gehad en juist het kleinbedrijf 
in het gedrang is gekomen. Als de leiders uit dit kleinbedrijf 
zich daarover tegen mij beklaagden, heb ik steeds geant-
woord, dat zij zich daartegen coöperatief moesten verweren, 
want dat men de ontwikkeling van het grootbedrijf niet kunst-
matig, door wettelijke bepalingen, kon tegengaan. Maar nu 
acht ik het evenmin noodig, dat de wetgever het jrrootbedrijf 
tegen de kleine bedrijven in bescherming neemt. Ik meen 
daarom, dat er alle reden is om alinea 2 te laten vervallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans nog een enkel woord over 
de derde alinea, waarin ik voor het slot van de eerste zin-
snede een andere_ redactie zou wenschen, daar hetgeen er nu 
gelezen wordt, mij niet gelukkig en ook niet zonderbedenking 
voorkomt. Gaat het wei aan, dat de Overheid beoordeelt of 
iets in het belang is van den een tegenover den ander en 
dat zij die belangen gaat afwegen ? Ik zou dit ontkennend wil-
len beantwoorden en daarom wenschen dat er iets anders 
stond en bij voorbeeld, immers naar de bedoeling, gelezen 
werd: indien het verleenen er van in strijd is met door deze 
wet beschermde belangen. 

Ik zou den Minister alzoo willen vragen, de derde alinea 
in den door mij aangegeven zin te wijzigen. 

Do heer Aalberse. Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor. 
zitter! Naar aanleiding van de opmerking van den heer 
Schokking over het tweede Hd wil ik zeggen: er is 
gezocht naar een regeling die het mogelijk maakt, dat zoo 
weinig mogeljjk wordt ingegrepen in de bestaande concur-
rentievooTwaarden. Maar juist voor het bakkers bedrjj f heeft 
reeds onder Minister Talma de overtuiging bestaan, dat wij 
niet tot afschaffing van den nachtarbeid zouden kunnen 
komen tenzjj met een dergelijke bepaling. 

(Minister Aalberse e. a.) 
Nu beeft de geachte afgevaardigde een opmerking go-

maakt, die my juist lukt to zijn. Hü zegt, dat wanneer er 
op een kleine plaate slechts één bakker is en die mag pas 
na 9 uur brood uitvoeren, dan mag^ hjj vóór dat tijdstip ook 
geen brood verkoopen van den vorigen dag. Dat is een ver-
gissing m het ontwerp en daarom moet in den tweeden regel 
van het tweede lid dezelfde bnvoeging ingelascht worden 
die voorkomt in het vorigo artikel. Achter het woord „brood" 
moet n.1. ingevoegd worden ,,dat op denzelfden dog is be-
reid of opgewarmd". 

De geachte afgevaardigde heeft ook bezwaar tegen het 
derde lid van dit artikel. Hij zegt, dat bij het al of niet ver-
leenen van een vergunning beoordeeld moet worden, hoe het 
staat met de belangen van anderen. Ja, dat is een algemeene 
uitdrukking, maar iedereen weet wat er in deze paragraaf 
met die uitdrukking bedoeld wordt. De ratio van dit artikel 
is, dat men ten gevolge van dit wetsontwerp niet een ver-
keerde concurrentie wil hebben. Daarom wordt gezegd, dat 
do bakker die 'e nachts in zijn bedrijf wil werken daarvoor 
vergunning kan krijgen, maar hg mag daarvan niet profi-
teoren om te concurreereu met anderen, die volgen» deze wet 
niet 's nacht* mogen laten werken. Daarom zegt het derde 
lid logisch: wanneer er geen concurrenten zijn, dan mag 
iemand, die er pleizier in heeft 's nachts te werken, dat ge-
rust doen. Dan wordt er geen enkel belang geschonden on 
dat is de eenige beteekenis van het derde lid. 

De Voorzitter: Door den heer Minister is lid 2 zoodanig 
gewijzigd, dat na het woord „brood" ingevoegd zijn de woor-
den „dat op denzelfden dag is bereid of opgewarmd". 

De heer Schokking: Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon de 
door den Minister aangebrachte verbetering niet geheel be-
antwoordt aan hetgeen ik wensch, zal ik er mij bij neerleggen, 
en na do verklaring, die hij gegeven heeft ten opzichte van 
het derde lid. waarvoor ik hem dankzeg, niet verder op 
wijziging aandringen. 

De heer de Geer: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou den 
Minister willen vragen of door. de verandering, welke hij 
a 1'improviste heeft aangebracht, de economie van het wets-
ontwerp niet wordt verstoord. In art. 39, eerste lid, komt 
onder a hetzelfde voor en daar zijn de betrokken woorden 
niet ingevoegd. In art. 37 staan die woorden wel, echter niet 
onder o, maar onder c, zoodat ze alleen staan daar, waar 
gezegd wordt, dat op bepaalde uren niet mag worden „ver-
kocht". In art. 37, o, waarin staat — evenals in het aan-
hangige art . 38 — dat geen brood het gebouw „verlaat", 
komen de woorden niet voor. Blijkbaar opzettelijk. Wanneer 
dus door den Minister de wijziging wordt aangebracht in 
art. 38. zal ze ook aangebracht moeten worden in art. 37, 
eerste lid b, en art. 39, eerste lid a. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! De opmerking van den heer de Geer is, dunkt mij, 
juist. De wijziging, die in dit artikel is aangebracht, zal ook 
inderdaad in art. 39 moeten plaats hebben. 

In art. 37, eerste lid. onder h, is uitsluitend pesproken 
over het vervoer uit de broodbakkerij, terwijl het bepaalde 
onder c den verkoop betreft. Dat verschil is hier opzettelijk 
aangebracht, zoodat ik bezwaar heb in art. 37 die wijziging 
a 1'improviste aan te brengen. 

De Voorzit ter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, 
haar gevoelen te kennen te geven over de aangebrachte 
wijziging in art. 38, lid 2. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof mede namens de 
andere heeren van de Commissie van Rapporteurs te kunnen 
mededeelen. dat de Commissie geen bezwaar heeft tegen de 
aangebrachte wijziging. 

Ik zal echter niet in staat zijn bij een dergelijke wijze van 
behandeling in het vervolg onmiddellijk mijn advies te 
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(Nolcns e. a.) 
geven. Het is toch beter dat de heeren, die bezwaren hebben 
tegen de redactie, bijtijds een amendement indienen! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigd art. 38, thans luidende: 

. , 1 . Het hoofd of do bestuurder van eene onderne-
ming, die in den regel zonder hulp van andaren bakkers-
arboid verricht, mag tusschen 8 uur des namiddags en 
G uur voormiddags bakkersarbeid verrichten, indien hij 
daartoe vergunning heeft. 

2. Aon zoodanige vergunning wordt steeds de voor-
waarde verbonden, dat peen deeg of brood dat op den-
zelfden dag is bereid of opgewarmd, het gebouw, waarin 
do broodbakkerij zich bevindt, of andere door Onzen 
Minister aangewezen ruimten verlaat tusschen 10 uur des 
namiddags en 9 uur des voormiddags. 

3. Eene vergunning, els bedoeld in het eerste lid, 
wordt slechts geweigerd, indien tegen het verkenen 
ervan met het oog op de belangen van anderen bezwaar 
bestaat. Zij wordt verleend, voor de eerste; maal niet 
langer dau één jaar, voor de volgende mal«n telkens 
voor niet langer dan drie jaren, doch kan steeds worden 
ingetrokken, indien blijkt, dat het hoofd of de bestuurder 
regelmatig met hulp van één of meer anderten bakkers-
arbeid verricht, of indien de in het tweede lid bedoelde 
voorwaarde niet wordt nageleefd. 

4. De aanvrage van eene vergunning wordt gericht 
tot den burgemeester der gemeente, waar de broodbak-
kerij gevestigd is. Deze geeft van de aanvrage kennis 
aan Onzen Minister en geeft tevens van de aanvrage open-
baarheid op do wijze, door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur vastgesteld. Bü dien algemeenen maatreprei 
kan worden bepaald, dat de kosten dier publicatie geheel 
of gedeeltelijk ten laste van den aanvrager komen. Be-
zwaren kunnen binnen een bij genoemden algemeenen 
maatregel gesteldon termijn mondeling of schriftelijk bij 
den burgermeester worden ingebracht. 

5. Do burgemeester zendt de aanvrage onder mcde-
deeling van de ingebrachte bezwaren binnen zes weken 
na het verstrijken van den in het voorgaande lid be-
doelden termijn aan het districtshoofd toe. 

6. Het districtshoofd brengt over de aanvrage advies 
uit en doet dit met de aanvrage toekomen: 

aan den burgemeester, indien bezwaren uitsluitend 
zijn ingebracht door inwoners der gemeente, waar de 
brood bakkerij gevestigd is ; 

aan Onzen Commissaris in de provincie, indien be-
zwaren zijn ingebracht door inwoners van eene andere 
gemeentee doch uitsluitend door inwoners der provincie, 
waar de broodbakkerij gevestigd is ; 

in andere gevallen aan Onzen Minister. 
Deze beslissen over de hun toegezonden aanvragen. 
'• Intrekking van eene vergunning, als in het eerste 

hd bedoeld, geschiedt door het gezag, dat in eersten aon-
leg over de aanvrage heeft beslist, gehoord het districts-
hoofd en nadat aan den persoon, wiens vergunning het 
gekit, gelegenheid is gegeven zijne bezwaren in te 
brengen. 

8. Voor belanghebbenden en het districtshoofd stoot 
van eene ingevolgd dit artikel genomen beslissing van 
den burgemeester of van Onzen Commissaris in de pro-
vincie binnen veertien dagen na hare dagteekening be-
roep open op Onzen Minister. 

9. De bovenbedoelde beslissingen worden op de door 
Ons vastgestelde wijze openbaar gemaakt.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging ovef art . 39, luidende: 
...•,•*• O n » Minister kan voor een door hem bepaalden 
trjd, echter niet langer dan gedurende twee jaren na het 

(Voorzitter e. a.) 
in art . 100. vierde lid. bedoelde tijdstip, toestaan, dat in 
eene broodbakker» bakkersarbeid wordt verricht tusschen 
8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, onder 
voorwaarde dat: 

a. geen deeg of brood het gebouw, waarin de brood-
bakkerij zich bevindt, of andere door Onzen Minister 
aangewezen ruimten verlaat gedurende door Ónzen Minis-
ter bepaalde tijdruimten; 

o. de werkzaamheden van de in de broodbakkerij 
werkzame bakkersgezellen zoodanig zijn geregeld, dat 
geen hunner op meer dan zes dagen in drie achtereen-
volgende weken arbeid verricht tusschen 10 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags; 

2. Aan zoodanige vergunning kan Onze Minister na-
dere voorwaarden verbinden, ten einde de naleving van 
het bij of krachtens het eerste lid, onder o, bepaalde te 
waarborgen. 

3. Bij niet-naleving van het bij of krachtens het 
eerste en het tweede lid bepaalde kan de vergunning door 
Onzen Minister worden ingetrokken.", 

waarop een amendement is voorgesteld door de heeren 
Smeenk, Heemskerk, Schouten en Rutgers (Stuk 14, n°. I ) . 
strekkende om in het eerste lid in plaats van „twee jaren" 
te lezen: ,,een jaar" . 

De heer Smeenk verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! In vele 
gemeenten is de nachtarbeid reeds lang afgeschaft, en zelfs 
nu het broodrantsoen grooter is geworden zyn daartegen geen 
onoverkomelijke bezwaren meer. Het schijnt mij daarom niet 
noodzakelijk, in dit artikel den termijn, waarin nachtarbeid 
kan worden toegelaten, op twee jaren te stellen. Zelfs de wet-
Talma had een overgangstermijn van zes maanden, en toen 
was de nachtarbeid nog algemeen, terwijl die misstand thans 
in tal van gemeenten tot het verleden behoort. Indien er 
inderdaad voorziening moet worden getroffen, dunkt mij een 
overgangstermijn van één jaar ruim voldoende. Ik heb veel 
vertrouwen in den Minister en in de wijze waarop hij zal 
trachten de wet uit te voeren, maar door een zoo langen 
overgangstermijn maakt hij het zich zelf niet gemakkelijk. 
Er zullen belanghebbenden zijn. die van dien termijn zooveel 
mogelijk profijt willen trekken en den Minister met allerlei 
verzoeken lastig zullen vallen. Een korte overgangstermijn 
levert weinig bezwaar op. gelijk in verschillende gemeenten 
is gebleken; gewoonlijk neemt men bri een gemeentelijke 
verordening een uitersten termijn van drie maanden. Ook al 
rekent men met de veranderde omstandigheden, dan schijnt 
nop een termijn van 1 jaar ruim voldoende. Ik beveel der-
halve de aanneming van het amendement ten zeerste aan. 

Ten slotte nog deze vraag: Het zal toch zeker niet de be-
doeling van den Minister zijn, dergelijke vergunningen te 
verleenen in gemeenten, waar reeds bij verordening tot ieders 
voldoening de nachtarbeid is afgeschaft? 

Het amendement, dat door vier leden is onderteekend, 
wordt ondersteund door de heeren Ketelaar, Schaper en K. 
ter Laan. Voldoende ondersteund maakt het derhalve een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij met 
het beginsel van het amendement van den heer Smeenk vol-
komen vereenigen, maar ik meen dat wij nog verder kunnen 
gaan en dit geheele artikel kunnen schrappen. Te recht m. i. 
schrijft de organisatie van bakkersgezellen in haar adres: 

,,dat volgens art. 39 gedurende nog twee jaren na in 
werking treden van het verbod van nachtarbeid in brood-
bakkerijen nachtarbeid zal kunnen worden toegestaan, 
zvj het ook onder de voorwaarde van ploegwisseling, doch 
dat zij deze concessie totaal onnoodig achten, omdat 
thans reeds alle bedrijven zich aan uitsluitend dagarbeid 
hebben aangepast, terwijl bedoelde concessie het gevaar 
zou teweegbrengen, dat voor vele bedrijven de nacht-
arbeid (opnieuw) zou worden ingevoerd." 
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(Schaper e. a.) 
De oorlog heeft ons geleerd, dat overdag gebakken kan 

worden en net brood, dat overdag gebakken wordt, is even 
gezond als het andere en wordt ook even smakelijk gevon-
den, als de menschen er maar eenmaal aan gewoon zijn. Het 
amendement is dus zeer aannemelijk, maar veel beter zou het 
zijn het geheele artikel te schrappen. Ik kan er ten minste 
moeilijk mijn stem aan geven. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Smeenk beroept zich op de verordeningen, 
die in verschillende gemeenten zijn gemaakt, maar die zijn 
gemaakt in den tijd van de broodrantsoeneering. Toen be-
hoefde in dezelfde ruimte en in dezelfde ovens minder brood 
te worden gebakken dan in normale tijden. Houdt de brood-
rantsoeneering, naar wij hopen, spoedig op, dan is de omstan. 
digheid, waarop die verordeningen voor een groot deel ge-
baseerd zijn. niet meer aanwezig. De in art. 39 bedoelde 
vergunningen zullen alleen worden gegeven als het zeer nood-
zakelijk is. Is nu na een jaar de vergunning niet meer 
noodig, dan wordt zij niet gegeven. Is zij wel noodig. dan 
zou men door aanneming van het amendement de vergun-
ning niet meer kunnen geven. Dat zou verkeerd zijn. 
Ofschoon het niet is een zaak van ingrijpende beteekenis, 
geef ik toch in overweging het amendement in te trekken. 

De Voorzit ter: De Minister hoeft het artikel aldus ge-
wijzicd. dat in het eerste lid. sub a, achter het woord ..brood" 
wordt ingevoegd: ,,dat op denzelfden dag is bereid of opge-
•warmd". 

De heer Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er nog 
op wijzen, dat de Minister niet in aanmerking neemt, dat 
de gemeentelijke verordeningen op dit stuk alle in werking 

f etreden zijn met een overgangsperiode van op zijn langst 
maanden. Mijn amendement beoogt nu dien overgangs-

termijn tot een jaar uit te strekken; dat is dan toch ruim 
voldoende, ook al rekent men met de ruimers brocdvoor-
ziening die er dan bestaan zal. 

Ik doe opmerken, dat de broodrantsoeneerinir dan niet zoo 
belangrijk ruimer zal zijn. Een rantsoen van 311 gram per 
dag komt zeer dicht bij het normale. Voor individucele 
rantsoeneering is het te weinig, maar voor den afzet van de 
bakkerijen is het niet meer van die ingrijpende beteekenis. 

Daarom kan er niet het minste bezwaar bestaan voor den 
Minister om een oA'ergangstermijn van een jaar te accep-
teeren. Daarmede wordt ruimschoots te gemoet gekomen aan 
de bezwaren, welke zich mochten voordoen op plaatsen, waar 
de bakkersnachtarbeid nog niet is afgeschaft. 

De heer de Geer: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft in art . 39, onder a, ingevoegd de woorden, welke ik 
straks verzocht heb aan te brengen naar aanleiding van de 
wijziging in art. 38. 2. Mag ik er den Minister op wijzen, 
dat art. 37. 1. b, van dezelfde constructie i= als het nu 
gewijzigd art. 39, 1, a, zoodat ook in art. 37, 1, 6, die 
wijziging zal moeten aangebracht worden. 

Misschien betreurt de Minister min of meer dat hij art. 38 
gewijzigd heeft. Ik betreur het ook, maar ik meen dat thans 
cok art. 37 deze wijziging zal moeten ondergaan, zoodat ook 
volgens dit artikel oud brood mag worden vervoerd, opdat 
niet het zorgzaam tot stand gekomen evenwicht tusschen 
kleinbedrijf en grootbedrij f nu weder wordt verstoord, en 
vooral niet wordt verstoord ten gunste van het kleinbedrijf. 

Waar de ontwikkeling van het grootbedrijf, waar de be-
drijfsconcentratie in de lijn van den tijd ligt. en noodig is 
om verspilling in de productie, zooals de heer Sannes het 
Dinsdagavond noemde, tegen to gaan, daar moet men er 
tegen waken, dat nu niet weder, al betreft het een klein 
punt, het ovenwicht verbroken wordt. 

Daarom blijf ik op wijziging van art. 37 aandringen. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Vindt u goed, dat ik nog even terugkom op art. 37, 
dat zooeven aangenomen isP 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzit ter: Ik stel voor, de beraadslaging over art . 37 

te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Het is mij bij nader inzien gebleken, dat do opmer-
king van den heer de Geer juist is en dat de door hem be-
doelde wijziging ook in art. 37, eerste lid, onder b, moet 
worden aangebracht. 

Wat betreft het amendement van den heer Smeenk, ik 
vraag: wat bereikt hij er medo? Als niet absoluut vaststaat, 
dat het noodzakelijk is de vergunning te geven, dan zal zij 
niet gegeven worden. Waartoe is het dus noodig de hier 
bedoelde bevoegdheid nog een klein beetje bij amendement 
in te perken ? Er is in het geheel geen reden voor. 

Do Voorzitter: Do Minister heeft in art. 37 dezelfde 
wijziging aangebracht als in art. 39, zoodat in het eerste lid 
sub b na het woord „brood" wordt ingevoegd ,,dat op den-
zelfden do.g is bereid of opgewarmd". 

Ik vermoed, dat de Commissie van Eapporteufs tegen deze 
wijziging geon bezwaar heeft. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Onder hetzelfde voorbehoud niet, Mijnheer de Voor-
zittor. 

Het gewijzigd art. 37, thans luidende: 
. . 1 . Het distrirtgboofd, of in beroep ingevolge het 

vierde lid Onze Minister, kan voor een bepaalden tijd 
vergunnen, dat in eene broodbakkerij, waarin ten minste 
zes bakkersgezellen bakkersarbeid plegen te verrichten, 
op dagen, waarop de bakkersarbeid te 4 uur des voor-
middags mng aanvangen, tusschen 2 en 4 uur des voor-
middags — en op andere dagen, waarop des voormiddags 
bakkersarbeid mag worden verricht, tusschen 4 en 6 uur 
des voormiddags — arbeid wordt verricht, bestaande in 
het gereedmaken van deeg en ovens onder voorwaarde 
dat: 

a. een bakkersgczel op niet meer dan zes dagen in 
drie achtereenvolgccdc weken krachtens die vergunning 
arbeid verricht; 

b. geen deeg of brood, dat op denzelfden dag is 
bereid of opgewarmd, het gebouw, waarin de brood-
bakkerij zich bevindt, of andere door het districtshoofd, 
of in beroep ingevolge bet derde lid door Onzen Minister, 
aangewezen ruimten verlaat vóór 9 uur des voormid-
dags; 

c. in de onderneming, waartoe de broodbakkerij be-
hoort, geen brood, dat op denzeifden dag is bereid of 
opgewarmd, wordt verkocht of afgeleverd vóór 10 uur 
des voormiddags. 

2. Het districtshoofd, of in beroep ingevolge het 
vierde lid Onze Minister, kan voor een bepaalden tijd 
vergunnen, dat in eene brcodbakkerij, waarin uitsluitend 
roggebrood wordt gebakken en waarin tot dat doel ten 
minste vier ovens worden gebruikt, arbeid wordt ver-
richt in afwijking van het bepaalde in artikel 35, tweede 
lid, of artikel 3G, derde lid, bestaande in het leegmaken 
en stoken der ovens, onder voorwaarde, dat een bakkers-
gezel op niet meer dan zes dagen in vier achtereen-
volgende weken krachtens die vergunning arbeid ver-
richt. 

3. Aan eene vergunning, als bedoeld in het eerste of 
het tweede lid, kan het districtshoofd, of in beroep inge-
volge het vierde lid Onze Minister, nadere voorwaarden 
verbinden. 

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op 
een verzoek om een vergunning, als bedoeld in het eerste 
of het tweede lid, kan het hoofd of de bestuurder binnen 
veertien dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de 
vergunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde ver-
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(Voorzitter e. a.) 
gunning in de plaats van die, waartegen beroep was in-
gesteld. 

5. Eene vergunning, als bedoeld in het eerste of het 
tweede lid, kan te allen tijde worden ingetrokken door 
het dislrictshoofcl, of, zoo zij in beroep verleend of ge-
wijzigd is, door (Jnzen Minister.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, 
haar gevoelen mede te deelen omtrent de door de Regeering 
in art. 39 aangebrachte wijziging en het amendement van 
den heer Smeeuk c. s. 

De heer Nolcns, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Weder met hetzelfde voorbehoud kan de Commissie 
van Rapporteurs zieh met de aangebrachte wijziging ver-
cenigen, maar ik spreek de hoop uit, indien ik uit naam van 
de Commissie mag spreken, dat de Minister niet te veel aan-
vallen van edelmoedigheid moge hebben ten aanzien van 
geïmproviseerde wijzigingsvoorstellen. Ik vrees, dat hij er 
niets anders dan last van krijgt. 

Wat het amendement betreft, dat is ook weder iets van 
meer of minder, 1 of 2 jaar. Het is altijd het beste zich te 
houden aan den veiligen kant, dus wanneer er nog altijd ge-
vallen zijn, waarin van een langeren termijn gebruik ge-
maakt moet worden, dient de Minister dat te kunnen doen. 
Twee leden der Commissie zijn vóór de aanneming van het 
amendement; de drie overige leden zijn er tegen. 

Met do andere wijziging, welke bijtijds ter kennis van de 
Commissie is gekomen, kan deze zich vereenigen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer Smeenk c.s. wordt in 
6temming gebracht en met 43 tegen 36 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Rutgers, J . ter Laan, Ger-
hard, A. P . Staalman, Schokking, Heemskerk, Bakker, var* 
Ravesteijn, Schaper, Ketelaar, Ëugge, Duys, mevr. Groe-
neweg, de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop, Kruyt, 
van der Waerden, Ossendorp, Duymaer van Twist, Albarda, 
Trcelstra, Sannes, Teenstra, van der Voort van Zijp, Oud, 
van de Laar, Kolthek, de Jonge, Beumer, Kuiper, Uudegeest, 
van den Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, 
Smeenk, de Wrilde, vim Zadelhoff, Schouten, K. ter Laan, 
Weitkamp en Zijlstra. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Ryckevorsel, Abr. 
Staalman, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, de Monté ver 
Loren, van Wijnbergen, van Doorn, Bos, Bomans, Swane, 
Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, Bongaerts, Dressel-
huys, van Rijzewijk, Nieineijer, van Rappard, Kooien, van 
de Bilt, Deckers. van Dijk, Wintermans, van Schaik, Haa-
zevoet, Nolens, Pcels, Ter Hall, de Savornm Lohman, de 
Groot, Rink, Henri Hermens, Juten, Engels, Fleskeus, 
Bulten en de Voorzitter. 

Artikel 39, thans luidende: 
, , 1 . Onze Minister kan voor een door hem bepaalden 

tijd, echter niet langer dan gedurende een jaar na het 
in artikel 100, vierde lid, bedoelde tijdstip, toestaan, dat 
in een broodbakkerij bakkersarbeid wordt verricht 
tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags 
onder voorwaarde dat: 

a. geen deeg of brood dat op denzelfden dag is be-
reid of opgewarmd, het gebouw, waarin de broodbakkerij 
zich bevindt, of andere door Onzen Minister aangewezen 
ruimten verlaat gedurende door Onzen Minister bepaalde 
tijdruimten; 

I). de werkzaamheden van de_ in de broodbakkerij 
werkzame bakkorsgezellen zoodanig zijn geregeld, dat 
geen hunner op meer dan zes dagen in drie achtereen-
volgende weken arbeid verricht tusschen 10 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 191S—1919. — I I . 

2. Aan zoodanige vergunning kan Onze Minister 
nadere voorwaarden verbinden, ten einde de naleving 
van het bij of krachtens het eerste lid, onder a, bepaalde 
te waarborgen. 

3. Bij niet-naleving van het bij of krachtens het 
eerste en het tweede lid bepaalde kan de vergunning 
door Onzen Minister worden ingetrokken.", 

op verzoek van den heer Schaper in stemming gebracht, 
wordt met 54 tegen 24 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van de Bilt, Smeenk, 
Deckers, de Wilde, van Dijk, Wintermans, van Schaik, Haa-
zevoet, Nolens, Poels, Ter Hall, de Sarvornin Lohman, de 
Groot, Rink, Henri Hermans. Schouten, Weitkamp, 
Juten, Engels, Zijlstra Eleskens, Bulten, Rutgers, van 
Ryckevorsel, Abr. Staalman, de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, A. P . Staalman, de Monté ver Loren, van Wijn-
bergen, Schokking, Heemskerk, Bakker. Ketelaar, van Doorn, 
Bos, Bomans, Duymaer van Twist, Teenstra, Swane, van 
der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, 
Oud, Bongaerts, Dresselhuys, van Rijzewijk, van de Laar, 
Niemeijer, van Ranpard, Kooien, Beumer, Kuiper en de Voor-
zitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Oudegeest, van den 
Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, van Zadelhoff, 
K. ter Laan, J . ter Laan, Gerhard, van Ravesteijn, Schaper, 
Rugge, Duys, mevrouw Groeneweg. en de heeren Helsdingen. 
Kleerekoper, Wijnkoop, Kruyt, van der Waerden, Ossen-
dorp, Troelstra, Sannes, Kolthek en de Jonge. 

De Voorzitter: In artikel 40 is door de Regeering wijziging 
gebracht na het uitbrengen van het Eindverslag. Ik verzoek 
de Commissie van Rapporteurs haar oordeel over deze wijzi-
ging mede te deelen. 

De heer Xolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs heeft tegen deze wijziging geen bezwaar. 

De artt. 40 lot en met 43 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: In artikel 44 is door de Regeering wijziging 
gebracht na het uitbrengen van het Eindverslag. Ik verzoek 
de Commissie van Rapporteurs haar oordeel over deze wijzi-
ging mede te deelen. 

De heer Xolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs heeft tegen deze wijziging geen bezwaar. 

Beraadslaging over art. 45, luidende: 
,,Een jeugdig persoon mag in winkels op Zondog geen 

arbeid verrichten.", 

waarop een amendement is voorgesteld door de heeren 
Smeenk, Heemskerk, Schouten en Rutgers (stuk 14. n°. I I ) , 
strekkende om in plaats van „een jeugdig persoon" te lezen: 
,,een arbeider". 

De heer Schouten verkrijgt het woord tot toelichting van 
het amendement en Z3gt: Mijnheer de Voorzitter! Zooals de 
toelichting zegt, dient het amendement om aan het geheele 
winkelpersoneel Zondagsrust te verzekeren, terwijl de Minis-
ter bij het voorschrijven van Zondagsrust zich uitsluitend 
beperkt heeft tot jeugdige personen. Het is na de discussies, 
die dezer dagen hebben plaats gehad, niet meer noodig uit-
een te zetten welke waarde voor de arbeiders aan Zondagsrust 
moet worden toegekend, en waar er ten opzichte van het 
wmkelpersone?! geen enkele economische of maatschappelijke 
reden is. die noodzaakt den arbeid van dergelijke personen 
in winkels op den Zondag toe te laicn; geloof ik, dat door 
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(Schouten e. a.) 
aanneming van ons amendement op beduidende wijze kan 
worden medegewerkt, om de Zondagsrust te bevorderen. Ik 
beveel dan ook dit amendement in de welwillende overweging 
van den Minister aan, en hoop zelfs, dat bi.j het zal kunnen 
overnemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan vertrouw ik, 
dat de Kamer het zal willen aannemen. 

Het amendement wordt nader ondersteund door de heeren 
Duymaer van Twist en Bulten en maakt mitsdien een onder-
werp van beraadslaging uit. 

De heer Aalborse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik doe niet onder voor de voorstellers in het verlangen, 
om zooveel mogelijk te doen voor de bevordering van de 
Zondagsrust, maar ik geloof, dat het amendement die Zon-
dagsrust bevordert op een averechtsche manier en in eea wet, 
•waarin deze materie niet thuis hoort. Het amendement werkt 
voor een deel der winkels als verplichte Zondagssluiting, 
terwijl het voor een ander deel niet ais zoodanig werkt, omdat 
men daar met behulp van inwonende familieleden de winkels 
kan open houden. Bovendien moet men niet vergeten, dat wat 
voor de Christenen op Zondag is bepaald, niet geldt voor de 
Israëlieten, zoodat, terwijl de winkels der Christenen op 
Zondag gesloten zouden moeten zijn, dit niet het geval be-
hoeft te wezen met de winkels der Israëlieten. Mijn bezwaar 
tegen het amendement is, dat het in deze materie ingrijpt 
langs een weg, die niet de juiste is. Ik had gedacht, dat, 
nadat ik bij de algemeene beschouwingen had verklaard, dat 
de Minister van Landbouw bereid is te komen met een wette-
Ii.i ks regeling van de winkelsluiting ook op Zondag, dit. 
amendement achtsrwege zou zijn gebleven. Met dit amende-
ment generaliseert men A-oor alle winkels. Brood- en nielk-
winkels vallen er ook onder cp elk uur van den Zondag. 

Om al deze redenen en mede om geen valsche stemming 
uit ta lokken geloof ik, dat de voorstellers verstandig zullen 
doou het amendement in te trekken, daar de zaak toch ge-
regeld zal worden, ook in den geest van de voorstellers. 

De heer Schouten: Mijnheer dn Voorzitter! N-if-"r'iü: 
was het ons niet onbekend, dat de Minister met de gedachte 
A7an ons amendement sympathiseert, maar ik kon met Zijn 
Excellentie niet medegaan, wanneer hij zich op het standpunt 
stelt, dat deze zaak kan blijven rusten totdot de Kamer in 
behandeling kan nemen een wetsontwerp betreffende de 
winkelsluiting in het algemeen. Het thans in bespreking 
zijnde wetsontwerp bevat allerlei bepalingen waardoor de 
Zoi.dagsrust van arbeiders bevorderd wordt. Ten opzichte van 
ons amendement geldt precies hetzelfde. Wij wenschen alleen 
in de bevordering van de Zondagsrust voor het winkelper-
soneei wat verder te gaan dan de Minister. Nu is het vol-
'komen waar, dat bij aanneming van ons amendement winkels, 
die gehouden kunnen worden zonder personeel, op Zondag 
open kunnen blijven. 

Voor dergelijke quaesties hebben wij heel dikwijls gestaan 
in het maatschappelijk leven. Dat bezwaar is zelfs ia het 
naaste verleden tegen allerlei regelingen ingebracht. Derge-
lijke bezwaren zouden niet door mij, doch door verschillende 
andere leden tegen andere artikelen van dit ontwerp kunnen 
•worden ingebracht; men is daarvoor echter niet uit den weg 
gegaan, en venscht dit ook nu niet te doen, ook niet de Minis-
ter. Ook wij kunnen nu voor dit bezwaar niet uit den weg 
gaan. De wijziging van art. 45 in den door ons gewenschten 
zin zal ten gevolge hebben dat. wanneer de wettelijke rege-
ling van de winkelsluiting geruimen tijd op zich mocht laten 
wachten, voor de gemeenten een krachtige stimulans ontstaat 
om de ZoEdagssluiting bij gemeentelijke verordening te r*;ge-
len. Voor ons is de ideëele zijde van de zaak T»n zóó groot© 
beteekenis, dat wij bieraan moeten blijven vasthouden? Zijn 
er economische en maatschappelijke redeneu die tot Zoudags-
arbeid noodzaken, dan zwijgen wij. maar hier zijn die rede-
nen niet of niet in beteekenende mate aanwezig. 

De heer Aalbcrsc, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor. 
l i t ter! De Kamer moet goed begrijpen, dat dit een absoluut | 
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tegengaan gev. arbeid van jeugdige personen en vrouwen. 

(Minister Aalbersc e. a.) ' . 
verbod is, waarvan — zelfs niet bij de regeling op de wiukeb 
sluiting — door niemand dispensatie kan worden gegeven, 
wat de zaak nog veel erger maakt! 

De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-
zoeken haar advies mede te declen over het amendement? 

De heer Molens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De meerderheid van de Coni-
missie is tegen aanneming van het amendement. 

De heer Schouten: Mijnheer de Voorzitter! Indien de 
Minister meent, dat er inderdaad overwegend bezwaar tegen 
bestaat dat absoluut geen dispensatie mogelijk is, zou ik 
willen voorstellen aan het amendement toe te voegen: be-
houdens in de gevallen bij algemeenen maatregel van be-
stuur bepaald. 

De Voorzitter: De heer Schouten stelt thans voor. aan 
het amendement nog too te voegen de woorden: ..behoudens 
in de gevallen bij algemeenen maatregel van bestuur be-
poald". 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! In beginsel zijn 
wij het met dit amendement eens, maar uit hetgeen de 
Minister heeft gezegd blijkt, dat men de zaak bij dit ontwerp 
niet kan regelen, zonder onbillijk te worden en zonder onge-
rief te veroorzaken vooral ten aanzien" van andere win-
keliers. De Minister heeft medegedeeld, dat er een regeling 
in bewerking is. terwijl wij ook hebben vernomen, dat er 
een nieuwe Zondegswet in de maak is. Dat alles bij elkander 
genomen geeft ens aanleiding om niet mede te gaan met dit 
amendement. 

De heer Dresselhuys: Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad 
geldt tegen dit amendement hetzelfde bezwaar, dat door den 
Minister tegen andere amendementen is aangevoerd, nl . dat 
dit amendement de Regeering tot het odium dwingt, dat 
de Minister zal moeten aangeven wanneer wèl op Zondag 
zal mogen worden gearbeid. Om die reden reeds moet ik 
bezwaar maken tegen het amendement. 

De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-
zoeken haar meening te kennen te geven over het gewijzigd 
amendement ? 

De heer Xolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! Thans wordt de zaak door 
het amendement buitengewoon verzwakt. Terwijl er in art. 
45 een absoluut verbod stond, zou de zaak nu aan een alge-
meenen maatregel van bestuur worden overgelaten. Dit ver-
sterkt de meerderheid van de Commissie van Rapporteurs 
in haar overtuiging, dat dit amendement niet behoort te 
worden aangenomen. 

Ds beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigd amendement van den heer Smeenk vrordt 
in eteinming gebracht en verworpen met 67 tegen 12 stern-
men. 

Tegen hebben gestemd de heeren Haazevoet, Nolens, van 
Zadelhoff, Poels, Ter Hall. de Savornin Lohmon, de Groot, 
Rink, Henri Hermans, K. ter Laan, Weitkainp, Juten, 
Engels, Fleskens, Bulten, van Ryckevorsel. J. ter Laan, Ger-
hard, Abr. Staalman, de Wijkerslootii de Weerdesteyn, van 
Wijnbergen, Schokking, Bakker, van Ravesteijn, Schaper, 
Ketelaar, van Doorn, Rugge, Duys, mevrouw Groeueweg, en 
de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop, Kruyt, Bos, 
van der Waerden, Ossendcrp, Eomaus,' Albarda, Troelstra, 

nnes, Teenstra, Swane, Kolkman, Snoeck Henkemans, de 
Geer. Oud, Bongaerts, Dresselhuys, van Rijzev.ijk, Niemeijer, 
vanRappard, Kolthek, Kooien, de Jonge, Kuiper, Oudegeest, 
van den Tempel, van de Bilt, L. M. Hermans, de Zeeuw, 
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(Rugge.) 
Heijkoop, Deckers, van Dijk, Wintermans, van Schaik en 
de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Schouten, Zijlstra, Rut-

Sers, A. P . Staalman, de Monté ver Loren, Heemskerk, 
luymaer van Twist, van der Voort van Zijp, van de Laar, 

Beumer, Smeenk en de Wilde. 

Art. 45 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 46, luidende: 
,,Een jeugdig persoon mag in winkels geen arbeid 

verrichten tusschen 8 uur des namiddags en 8 uur des 
voorruiddags.", 

waarop een amendement is voorgesteld door d© heeren 
Schaper, Albarda, mevr. Groeneweg en de heeren Heijkoop, 
Oudegeest, Rugge en van den Tempel (Stuk 20, n°. XI I ) , 
strekkende om in den tweeden regel het eerste cijfer 8 te 
vervangen door 6. 

De heer Rugge verkrijgt het voord tot toelichting van het 
amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Volgens dit 
artikel mogen jongelieden tot des avonds 8 uur werkzaam 
zijn in oen winkel. Al is de maximum arbeidstijd 9 uur, zij 
kunnen 12 uur in betrekking zijn. Het gaat deels over jon-
gens en meisjes die pas van school komen, velen nog van 13 
en 14 jaar. .Nu zegt de Minister in de stukken, dat niet al 
de tijd waarin zij in betrekking zijn werktijd is, maar van 
rusten als er geen klanten in den winkel zijn is juist voor 
deze kinderen geen sprake. Hun wordt allerlei ander werk 
opgedragen: het doen van boodschappen, het halen en 
brengen van goederen naar en van den winkel en het mnga-
zijn, en dergelijke. 

In de Memorie van Toelichting zegt de Minister, dat er 
weinig bezwaar kan bestaan tegen arbeid van deze personen 
tot 8 uur des avonds, nu een nachtrust van 12 uren is voor-
geschreven. Dat er bezwaar tegen is, gevoelt de Minister 
dus ook, al acht de Minister dat bezwaar niet groot. 

Ik hoop, dat de Minister alsnog moge inzien, dat het be-
zwaar toch groot genoeg is om zich niet tegen dit ameude-
ment te verzetten, en anders hoop ik, dat de Kamer zich met 
het amendement zal vereenigen. 

In vele gevallen, zoo zegt de Minister verder, zijn dia 
late uren het drukst. Daarmede wil de Minister betoogen, 
dat in die uren speciaal de arbeid van die jeugdige perso-
nen, ik zou zeggen van die kinderen, noodig is. Maar ik zou 
zeggen, dat daarom juist verbeden moet worden, dat die 
kinderen nog op dat late uur in die drukste uren te werk 
gesteld kunnen worden, en dat is een reden te meer om hen 
m deze te beschermen. 

Die kinderen hebben, wanneer ze om 6 uur vrij zijn, 
reeds een vrij lange dagtaak achter den rug en zij zouden 
zich in de uren na 6 uur nog eens extra moeten inspannen. 

Al zijn er bezwaren tegen, het winkelbedrijf zal zich 
moeten hunnen redden buiten den arbeid van deze kinderen 
— want dat zijn het nog — tusschen des avonds 6 en 8 uur. 

De Minister zegt: de 12-urige nachtrust is in elk geval 
voorgeschreven. Maar ik wensch er op te wijzen, dat de 
'ongens en meisjes van dezen leeftijd toch in elk geval ge-
egenheid moeten hebben om meer te doen dan werken en 

slapen. Als zij pas om 8 uur vrij zijn, hoe kan er dan van 
leeren en zich verder ontwikkelen sprake zijn? Zij zijn dan 
nog niet thuis; dat wordt licht half negen.' 

Men denke zich er eens in, deze kinderen komen voort uit 
arbeiderskringen, voor het grootste gedeelte althans. Als 
regel geldt straks, ik hoop binnen zeer korten tijd, dat de 
vaders van die kinderen om 6 uur vrij zijn en zich om half 
zeven thuis bevinden. Dan zijn die kinderen, vaak zeer 
jonge kinderen, nog aan het werk. De huiselijke kring is 
nog niet compleet; vader is thuis, maar de kinderen zijn 
nogwerkzaam in winkels en magazijnen. 

Voor ons amendement pleit zooveel, dat ik voorshands 
meen het hierbij te knnnen laten. 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Voorgesteld door meer dan 5 leden maakt 

het amendement van rechtswege een onderwerp van beraad* 
slaging uit. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik moet opmerken, dat tegen het artikel, zooals het 
is voorgesteld, uit verschillende kringen oppositie gekomen 
is, maar een oppositie in de tegenovergestelde richting vnn 
die, welke de voorstellers van het amendement voeren. 

Men vergete niet, dat het niet betreft kinderen, zooals d̂ e 
geachte afgevaardigde telkens zeide, maar het betreft per-
sonen tot 18 jaar toe, een leeftijd waarop diezelfde heeren 
hun het kiesrecht zouden willen geven. Die worden hier 
gelijkgesteld met kinderen van 13 jaar en op hen wil men tce-
passen, wat op die kinderen van toepassing geacht wordt. 

Hieronder vallen bijv. de banketbakkerijen, de loopjongens 
van de winkels en de barbierswinkels. Als de heeren lezen 
de adressen van de organisatie van de barbiers, waarvan een 
goede bekende van hen voorzitter is, dan zullen wij begrij-
pen, dat ik werkelijk, waar geen mogelijkheid bestaat om 
van dit artikel dispensatie te verleenen voor bepaalde bedrij-
ven, de Kamer de aanneming van het amendement moet 
ontraden. 

De heer Rugge: Mijnheer de Voorzitter! Dat er uit ver-
schillende kringen bezwaren zijn ingekomen van tegenover-
gestelden aard als die, welke door mij zijn aangevoerd, is 
mij bekend. Die bezwaren zijn aangevoerd tegen veel belang-
rijker artikelen van dit wetsontwerp en desniettegenstaande 
is de Minister er niet voor teruggedeinsd die artikelen te 
handhaven. Dat argument maakt op mij niet den minsten 
indruk. Dat onder die personen jeugdige personen zijn van 
17 en 18 jaar, is volkomen waar, maar d© overgroote meer-
derheid is veel jonger; kinderen van 13 en 14 jaar — ik 
handhaaf dit volkomen — zijn in zeer grooten getale in de::e 
inrichtingen werkzaam. Dat de bedrijven eenige moeilijk. 
heid zullen ondervinden, is natuurlijk, maar die moeilrjk-
heden rullen in geen geval van dien aard en omvang ,-iju 
als die, welke bedrijven zullen ondervinden van veel meer 
ingrijpende artikelen van dat artikel. 

Op die gronden handhaaf ik dit amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs 
haar oordeel over het amendement mede te deelen. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De grootst mogelijke meer-
derheid van de Commissie is tegen het amendement en wel 
op dezelfde gronden als zij was tegen de aanneming van. 
andere amendementen, namelijk dat de zaak goed is voor-
bereid en iedere afwijking misschien wel iets vóór. maar 
aan den anderen kant zeker zeer veel tegen heeft. 

De Voorzitter: De heer Albarda heeft medegedeeld, dat 
hij de vergadering heeft moeten verlaten. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Het amendement wordt in stemming gebracht en met 49 
tegen 28 stemmen verworpen. 

Te (jen hebben gestemd de heeren Kooien, Beumer, Kuiper, 
van de Bilt, Smeenk, Deckers, de Wilde, van Dijk, Winter, 
mans, van Schaik, Haazevoet, Nolens, Poels, Ter Hall, de 
Savornin Lohman, de Groot, Rink, Henri Hermans, Schou-
ten, Weitkamp, Juten, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten, 
Butsen , van Ryckevorsel, Abr. Staalman, de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn, A. P. Staalman, de Monté ver Loren, van 
Wijnbergen, Schokkrng, Heemskerk, Bakker, van Doom, 
Bos, Bonians, Swane, van der Voort van Zijp, Kolkman, 
Snoeck Henkemans, de Geer, Bongaerts, Dresselhuys, van 
Rij ze wijk, Niemeijer, Reijmer ©n d© Voorzitter. 
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(Rugge.) 
Vóór hebben gestemd de beeren da Jonge, Oudegeest, van 

den Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, van 
Zadelhof'f K. ter Laan, J . ter Laan, Gerhard, van Rave-
steijn, Schaper, Ketelaar, Rugge, Duys, mevr. Groeneweg 
en de beeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop Kruyt, 
van der Waerden, Ossendorp, ïroelstra, Sannes, Teenstra, 
Oud, vau de Laar en Kolthek. 

Art. 46 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 47, luidende: 
„ 1 . Bij algemcenen maatregel van bestuur worden 

bepalingen vastgesteld ten aanzien van de arbeids- en 
rusttijden van arbeiders in winkels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rusttijden in 
dien algemeenen maatregel van bestuur wordt in acht 
genomen: 

a- dat een man en een vrouw in winkels geen arbeid 
mogen verrichten tusschen 11 uur des namiddags en 6 
uur des voormiddags; 

o. dat een man en een vrouw tusschen het uur van 
einde van den arbeid op een dag en het uur van aan-
vang van den arbeid op den volgenden dag een onaf-
gebroken rusttijd hebben van ten minste elf' uren; 

c. dat een arbeider niet langer dan tien uren per dat? 
en vijf en vijftig uren per week arbeid m a j verrichten, 
behoudens in de gevallen, bij dien algemeenen maat-
regel van bestuur bepaald; 

d. dat een man en een vrouw een wekelijkschen, onaf-
gebroken rusttijd hebben van ten minste twee en dertig 
uren, behoudens in de gevallen, bij dien algemeenen 
maatregel van bestuur bepaald; 

e. dat een arbeider bovendien op één dag per week 
geen arbeid inag verrichten na 1 uur des namiddags. 

3. Indien de in het voorgaande lid, onder d, bedoelde 
rusttijd begint op den dag, dat de arbeider na 1 uur 
des namiddags geen arbeid mag verrichten, moet die 
rusttijd ten minste een en veertig uren bedragen. 

4. Het bepaalde in het tweede lid onder a, o en c 
vindt geen toepassing ten aanzien van mannen, die geen 
anderen arbeid verrichten dan bewakingsdiensten, mits 
deze personen niet langer arbeid verrichten dan twaalf 
uren per dag. 

5. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het eerste lid. kan geen kortere arbeidsduur 
worden voorgeschreven dan acht uren per dag en vijf 
en veertig uren per week.", 

waarop zijn voorgesteld de volgende amendementen: 
vier, dcor de heeren Schaper, Albarda, mevrouw Grcene-

weg, en de heeren Heijkoop, Oudegeest, Rugge en van den 
Tempel (Stuk 20, nos. XIII—XVI), strekkende om: 

in het' tweede lid, onder a, het cijfer 11 te vervangen door: 
10, en het cijfer 6 door: 8; 

onder b van het tweede lid in den laatsien regel het woord 
„elf" te vervangen door „dertien"; 

in het tweede lid, onder c, in den eersten regel, het woord 
„ t ien" te vervangen dcor: „acht", en in den tweeden regel 
het woord „vijf en vijftig" door: „vijf en veertig"; en 

in het tweede lid, ond-er d, in den tweeden regel, het woord 
„twee en dertig" te vervangen door: „zes en dertig"; en 

twee, d^or de heeren Smeenk, Rutgers en Schouten (Stuk 
n°. 15, I en II) , strekkende om: 

in het tweede lid, onder c, te lezen: „dat een arbeider niet 
langer dan acht en veertig uren per week", enz.; 

in lid d „twee en dert ig" te veranderen in „zes en dert ig". 

De heer Rugge verkrijgt het woord tot toelichting van 
bet amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Naar aan-

(Rugge e. a.) 
leiding van den uitslag van de stemming over bet amen-
dement op artikel 46, trekken wij dit amendement in. 

De Voorzitter: Aangezien het amendement van den heer 
Schaper c.s. (Stuk 20, n°. XI I I ) dcor de voorstellers is inge-
trokken, maakt het verder geen onderwerp van beraadslaging 
uit. 

De beer Schaper verkrijgt het woord tot toelichting van 
het tweede, derde en vierde amendement, en zegt: Mijnheer 
de Voorzitter! Wij wenschen aan de winkelbedienden 13 uur 
rust te geven in plaats van i l . Deze menschen hebben een 
zwaren werkkring en wij willen hun daarom meer rust toe-
kennen. Dit is billijk. 

Ook willen wij hun direct geven den 8-urendag. Als men 
in een drukken winkel, een manufactuurwinkel, komt, kan 
men zien, dat cl© bedienden een drukken werkkring hebben, 
die zenuwspannend is, en om daar tien uur te werken is te veel. 
Een 10-urendag is wel een belangrijke verbetering, maar het 
komt mij voor dat, nu eenmaal de 8-uiendag in ie lucht zit, 
die ook aan deze menschen mc-et worden gegeven. 

Ook die menschen hebben behoefte aan een behoorlijk 
familieleven, ontspanning en ontwikkeling. Wanneer men 
er een 8-urendag van maakt, dan ontstaat bij de groote winke-
liers onmiddellijk de drang, om te trachten een tweeploegen-
stelsel in te voeren. Ik weet wel, dat er noĝ  de quaestie van 
de winkelsluiting bijkomt, maar het behoeit niet altijd ge-
zocht te worden in een winkelsluiting 's avonds. Zeven uur 
sluiting zou mij persoonlijk b.v. te vroeg voorkomen. Er zijn 
reeds winkels, die 's middags van 12 tot 2 uur kunnen sluiten, 
en wanneer in die richting verder gegaan werd, maak ik mij 
sterk, dat zelfs met behoud van het éénplcegenstelsel de 8-
urendag kan worden ingevoerd. Ik geloot, dat het een zegen 
zou zijn voor de betrokken winkelbedienden, wanneer de 
Kamer dit amendement aannam. 

Ten slotte is er nog het amendement om per week niet een 
rusttijd van 32 uur, doch van 36 uur te geven. Ook dat is naar 
mijn meening zeer wel mogelijk, door b.v. op Maandagoch-
tend de winkels wat langer gesloten te houden. Ik neem aan, 
dat het moeilijk zal zijn, om op Zaterdagavond de winkels 
vroeger te sluiten. Men moet net winkelpersoneel zooveel 
geven als eenigszins mogelijk is, en daarom beveel ik mijn 
amendementen bij de Kamer en den Minister aan. 

Aangezien het amendement dcor meer dan vijf leden is 
voorgesteld, maakt het een onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzit ter: Het tweede amendement Tan den heer 
Smeenk kan vervallen, daar het precies hetzelfde is als dat 
van den heer Schaper sub XVI. 

De heer Smeenk verkrijgt het woerd tot toelichting van 
zijn eerste amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kan mij in menig opzicht aansluiten bij de toelichting van 
den heer Schaper. Al moge het waar zijn, dat niet in alle 
winkels de arbeid buitengewoon zwaar is, het criterium kan 
bij deze wet niet alleen de zware arbeid zijn; het moet zijn 
de meerdere vrije, tijd voor de arbeiders voor het gezinsleven, 
ontwikkeling enz'., en dat geldt evengoed voor het winkel-
personeel als voor welke andere categorie ook. Nu heb ik bij 
dit artikel de 4S-urige werkweek voorgesteld. Ik acht het wat 
moeilijk, om hier precies tot een 8-urendag te komen. Op 
een marktdag kan net noodzakelijk zijn wat langer te wer-
ken, maar dan moet de mogelijkheid geboden worden van 
compensatie op andere dagen. Vandaar dat ik de 48-urige 
werkweek heb voorgesteld, want dan kan men den tijd, dien 
men werkt, over de verschillende dagen naar behoefte dis-
tribueeren. Er zijn ongetwijfeld bezworen tegen, maar mis-
schien maak ik daardoor mijn voorstel bij den Mirister meer 
aannemelijk. 

Het amendement wordt nader ondersteund door de heeren 
van de Laar, van Rijzewijk, Bulten en Kuiper en maakt 
mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 
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(Kuiper e. a.) 
De heer Kuiper: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding 

van het feit, dat in het systeem van den Minister door onder-
zoek der Arbeidsinspectie zal worden uitgemaakt waar 10 en 
waar 8 uur gewerkt zal mogen worden, zou ik willen opmer-
ken, dat daardoor het gevaar ontstaat dat de arbeid in de 
winkels dikwijls zal worden onderschat. Die arbeid is in vele 
winkels zóó zwaar en langdurig, dat hij zoo spoedig mogelijk 
onder de wet behoort te vallen. In vele winkelbedrijven wordt 
bijna uitsluitend gebruik gemaakt van vrouwelijke arbeids-
krachten, die een zeer zwaren arbeid hebben, vooral in den 
lingerie- en rnanufacturenhandel, waar de dames-koopsters 
zich heel veel laten uitpakken. Den geheelen dag wordt daar 
gejaagde arbeid verricht, en daarom dient de Minister zoo-
veel mogelijk in de richting van de amendementen niedewer-
king te verleenen. Ik dring daarop ten krachtigste aan. 

De heer Aulberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor. 
zitter! Ik meen, dat er thans nog drie amendementen van 
den heer Schaper eu een amendement van den beer Smeenk 
zijn overgebleven. 

Wat betreft het eerste amendement van den heer Schaper, 
n°. 14, de bedoeling is den tijd voor nachtrust, die als 
minimum wordt bepaald op 11 uur, te stellen op 13 uur. 

In het algemeen wil ik ten aanzien van al deze amendemen-
ten zeggen, dat men nooit moet vergeten, dat in de wet niets 
anders dan minima en maxima staan, waarbinnen de alge-
meene maatregel van bestuur de gekeele regeling kan maken. 
Tot mijn verdriet heb ik in allerlei adressen van vakvereeni-
gingen gele zen, dat men meent, dat hier voor velen de 
10-urendag wordt vastgesteld, maar dat is absoluut niet het 
geval; bij algemeenen maatregel van bestuur zal de arbeids-
tijd voor de verschillende categorieën worden vastgesteld, en 
die raag niet. langer dan 10 en niet korter dan 8 uren zijn. 
Hetzelfde neldt voor de nachtrust. 

Wat nu het cijfer 11 betreft, in de Bemer Conventie is 
voor vrouwen in fabrieken en werkplaatsen werkzaam de 
nachtrust bepaald op 11 uur. Bovendien geldt het hier een 
materie, die tot nog toe niet in de Arbeidswet was geregeld. 
Dit zijn nieuwe groepen, die voor het eerst met de Arbeidswet 
in aanraking komen. Dat ik onmiddellijk zoo ver ga, is niet 
gering. 

Wat het amendement XV betreft, herinner ik den heer 
Schaper er aan, dat in zijn ontwerp in November nog stond 
60 uur in de week. Iu ben gegaan tot 55, en wanneer men nu , 
wil 45 uren per week, is dat echt de idee van er een schepje 
op leggen. Zoodra het in de toekomst kan, zal de algemeene 
maatregel van bestuur den werktijd inkorten. 

Bij het amendement XVI zegt de geachte afgevaardigde, 
dat de winkels op Maandag maar wat later moeten open-
gaan. Maar als Maandag een marktdag is, waarop de winkels 
.juist vroeg open moeten zijn. loopt het spaak. Ook hier moet 
de geleidelijke verbetering van arbeidsvoorwaarden overge-
laten worden aan den algemeenen maatregel van bestuur. 

Ik ontraad derhalve de aanneming van deze drie amende-
menten. 

De heer Smeenk wenscht de bezwaren te ondervangen door 
een_48-unge werkweek. Ook hier geldt, dat de heer Schaper 

• in .November nog niet verder sring dan 60 uur, terwijl ik 55 
uur neem. Laat men voorzichtig zijn. Dé heer Kuiper sprak 
van den vermoeienden arbeid in winkels, maar dat geldt niet 
voor alle winkels, bijv. niet voor winkels in reisartikelen, 
pionowinkels en juwelierswinkels. Men moet bij de wet een 
algemeene regeling maken, en de differentiatie aan den alge-
meenen maatregel van bestuur overlaten. 

Men dient er wel op te letten, dat werkplaatsen en fabrie-
ken een afgesloten geheel uitmaken, waarvoor men strengere 
regelen kan stellen dan voor winkels, waarvan er sommige, 
bijv. birbierswinkels, ook na afloop van de gewone uren. voor 
den arbeid bestemd, voor het publiek geopend moeten zijn. 

Miinheer de Voorzitter! Ik ontraad dus ook de aanneming 
van het amendement van den heer Smeenk. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
is weer gekomen met mijn wetsontwerp. Daar stond niet 
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(Schaper e. a.) 
meer in, omdat ik toen geen kans zag om meer te krijgen. 
Sindsdien zijn de arbeiders zelf, omdat het wetsontwerp zoo 
lang in de maak was (dit is nu geen verwijt aan den Minis-
ter), georganiseerd gekomen met andere eisenen; zij beweren 
dat het kan en nu ben ik voor overtuiging vatbaar. Als ik 
mijn voorstel had moeten verdedigen, zou ik gezegd hebben: 
het zal mij genoegen doen, als de Kamer het wil terugbrengen 
tot 8 uur. Daarom kan ik de amendementen tot mijn leed-
wezen niet intrekken, maar dring ik op de aanneming aan. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, 
haar gevoelen mede te deelen omtrent de amendementen. 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor. 
teurs: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mededeelen, dat 4 
leden van de Commissie de aanneming van het amendement 
van den heer Schaper ontraden. 
_ Wat het amendement van den heer Smeenk aangaat. 1 lid 
is daar voor; van een ander lid is mij de meening niet be-
kend, terwijl 3 leden daartegen zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De amendementen komen m stemming. 

- J Ï £ t amendement van den heer Schaper c.s. (Stuk n8. 20, 
XIV) wordt verworpen met 51 tegen 29 stemmen. 

Ie9K^ h e b D € n Prestemd de heeren Rutgers. van Ryckevor-
sel, Abr. Staalman, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, de 
Monté ver Loren, van Wijnbergen. Schokking, Heemskerk, 
Bakker, van Doorn, Bomans, Duymaer van Twist, van der 
\ oort van Zijp. Kolkman. Snoeck Henkemans, de Geer, Bon-
gaerts, Dresselhuys, van Rijzewijk, Niemeijer, van Rappard, 
Reymer, Kooien. Beumer, Kuiper, van de Bilt, Smeenk, 
Deckers, Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermans, van Schaik 
Haazevoet. Nolens, Poels, Ter Hall. de Savornin Lohman t 
de Groot, Rink, Henri Hermans, Schouten, van Veen Weit-
kamp, Juten, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten en dè Voor-
zitter. 

_Vóór hebben gestemd de heeren J . ter Laan. Gerhard, A. 
P . Staalman, van Ravesteijn, Schaper, Ketelaar. Rugge, 
Duys, mevrouw Groeneweg, en de heeren Helsdingen, KÏèe-
rekoper. Wijnkoop, Kruyt, van der Waerden, Ossendorp, 
Troelstra, Sannes, Teenstra, Oud, van de Laar, Kolthek, 
do Jonge. Oudegeest, van den Tempel, L. M. Hermans, de 
Zeeuw, Heijkoop, van Zadelhof f en K. ter Laan. 

^Het tweede amendement van den heer Schaper c.s. (Stuk 
n°. 20, n°. XV). wordt in stemming gebracht en met 50 tegen 
29 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Schaik. Haazevoet, 
Nolens, Poels, Ter Hall, de Savornin Lohman, de Groot, 
Rink, Henri Hermans, Schouten, van Veen, Weitkamp, Ju-
ten, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten, van Ryckevorsel. Abr. 
Staalman, de Wijkerslooth de Weerdestevn, de Monté ver 
Loren, van Wijnbergen. Schokking. Heemskerk. Bakker, van 
Doorn, Bomans, Duvmaer van Twist, van der Voort van Zijp 
Kolkman, Snoeck Henkemans. de Geer, Bongaerts. Dresseb 
huys, van Rijzewijk. van de Laar, Niemeijer, van Rappard, 
Reijmer. Kooien. Beumer, Kuiper, van de Bilt, Smeenk 
Deckers, Lely. de Wilde, van Dijk, Wintermans en de 
Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Zadelhof f, K. ter Laan, 
Rutgers. J . ter Laan, Gerhard, A. P . Staalman, van Rave-
steijn, Schaper, Ketelaar. Rugge, Duys, mevrouw Groene-
weg, en de heeren Helsdingen, Kleerekoper. Wiinkoop, 
Kruyt, van der Waerden, Ossendorp. Troelstra, Sannes, 
Teonstra, Oud, Kolthek, de Jonge, Oudegeest, van den Tem-
pel, L. M. Hermans, de Zeeuw en Heijkoop. 

De Voorzit ter: De heer Rutgers heeft mij verzocht mode 
te deelen, dat hij zich vergist heeft en wenscht geacht te 
worden te hebben tegen gestemd. 
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Het amendement van den heer Smeenk c. s. wordt in stem-
ming gebracht en met 42 tegen 37 stemmen verworpen. 

Te.qen hebben gestemd de heeren Kuiper, van de Bilt, 
Deckers, Lely, van Dijk, Wiutermans, van Schaik, Haaze-
voet, Xolens, Poels, Ter Hall, de Savornin Lohnian, de Groot, 
Bink, Henri Hermans, van Veen, Weitkamp, Juten. Engels. 
Zijlstra. Fleskens, Bulten, van Eyekevorsel, Abr. Staalman, 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn, de Monté ver Loren, van 
Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, van Doorn, Bomans, 
Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, Bongaerts, Dressel-
huys, van Eijzewijk, Niemeijer, van Bappard, Beijmer, 
Kooien en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren do Jonge, Beumer, Oude-
geest, van den Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Hcijkoop, 
Smeenk, do Wild», van Zadelhoff, Schouten, K. ter Laan, 
Eutgers, J . ter Laan, Gerhard, A. P . Staalman, Bakker, 
van Bavesteijn, Schaper, Ketelaar, Eugge, Duys, mevrouw 
Groeneweg, en de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijn-
koop, Kruyt, van der Waerden, Ossendorp, Duymaer van 
Twist, Troelstra, Sannes, Teenstra, van der Voort van Zijp, 

•Oud, van de Laar en Kolthek. 

Het amendement van den heer Schaper, Stuk 20, n8. XVI, 
wordt in stemming gebracht en verworpen met 47 tegen 31 
stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Schaik, Haazevoet, 
Noleni, Poels. Ter Hall, de Savornin Lohman, de Groot, 
Bink, Henri Hermans, van Veen, "Weitkamp, Engels, Zijl-
stra, Fleskens, Bulten, Eutgers, van Eyekevorsel, Abr. 
Staalman, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, de Monté ver 
Loren, van Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, Bakker, van 
Doorn, Bomans, Duymaer van Twist, van der Voort van Zijp, 
Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, Bongaerts, Dressel-
huys, van Eijzewijk, Niemeijer, van Bappard, Beijmer, 
Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, Deckers, Lely, de 
Wilde, van Dijk, Wintermans en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Zadelhoff, Schouten, 
K. ter Laan, J . ter Laan, Gerhard, A. P. Staalman, van 
Bavesteijn, Schaper, Ketelaar, Eugge, Duys, mevrouw 
Groeneweg en de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop, 
Kruyt, van der Waerden, Ossendorp, Troelstra^ Sannes, 
Teenstra, Oud, van de Laar, Kolthek, de Jonge, Oudegeest, 
van den Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop en 
Smeenk. 

Art. 47 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 48 tot en met 51 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijk© stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over art. 52, luidende: 
, , 1 . Een arbeider mag in kantoren niet langer arbeid 

verrichten dan acht uren per dag en vijf en veertig uren 
per week. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid vindt geeno 
toepassing ten aanzien van mannen, die geen anderen 
arbeid verrichten dan bewakingsdiensten, mits deze per-
sonen niet langer arbeid verrichten dan twaalf uren 
per dag. 

3. Indien zich in eene onderneming bijzondere qm-
standigheden voordoen of indien in eene onderneming 
eene opeenhooping van werk voorkomt, kan het districts-
hoofd, of in beroep ingevolge het vijfde lid Onze Minis-
teT, schriftelijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat in een kantoor werkende mannen of 
vrouwen ten hoogste tien uren per dag, doch niet langer 
dan vijf en vijftig uren per week, arbeid verrichten. 

4. Het districtshoofd behoeft eene voor ieder geval 
aan te vragen machtiging van Onzen Minister voor het 
verleenen van zoodanige vergunning, indien deze zich 

(Schaper.) 
over een tijdvak van meer dan zes dagen uitstrekt, of 
alvorens sedert het eindigen van eene voorgaande, voor 
dezelfde personen geldende, vergunning ten minste zes 
dagen zijn verloopen. 

5. Tegen de beschikking van het districtshoofd op 
een verzoek om eene vergunning, als bedoeld in het derde 
lid, kan het hoofd of de bestuurder binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. Wordt in beroep de vergun-
ning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning in 
de plaate van die, waartegen beroep was ingesteld. 

6. Voor eene onderneming, waarin spoedeischende 
gevallen kunnen voorkomen, die het tijdig aanvragen en 
verkrijgen van eene vergunning, als bedoeld in het derde 
lid of in artikel 50, tweede lid, onmogelijk maken, kan 
Onze Minister voorwaardelijk of onvoorwaardelijk toe-
staan, dat in zoodanige gevallen zonder eene bijzondere 
vergunning van het districtshoofd mannen of vrouwen 
arbeid verrichten in afwijking van het bepaalde bij het 
derde lid of bij artikel 50, tweede lid. Bij het verleenen 
van zoodanige machtiging, die voor den tijd van ten 
hoogste één jaar na hare dagteekening wordt gegeven en 
waarvan binnen dien termijn slechts mag worden gebruik 
gemaakt op vier en twintig dagen of zooveel minder als 
de machtiging bepaalt, wordt in acht genomen, dat een 
man en eene vrouw niet langer arbeid mogen verrichten 
dan elf uren per dag en vijf en vijftig uren per week. 

7. Van eene machtiging, als bedoeld in het voor-
gaande lid, mag op niet meer dan drie dagen achtereen 
worden gebruik eemaakt. Voordat van de machtiging 
wordt gebruik gemaakt, moet daarvan door het hoofd 
of den bestuurder van de onderneming eene schriftelijke, 
gedagteekende en door hem onderteekende mededeeling 
worden gedaan aan den burgemeester en aan het districts-
hoofd, in den vorm, vastgesteld door Onzen Minister. 

8. Eene machtiging, als bedoeld in het zesde lid, 
kan door Onzen Minister tusschentijds worden ingetrok-
ken, wanneer het hoofd of de bestuurder dan wel één 
der hoofden of bestuurders van de onderneming, waar-
voor de machtiging geldt, of een lid van het opzicht-
houdend personeel onherroepelijk is veroordeeld wegens 
overtreding van eene bepaling dezer wet. 

9. Van eene vergunning, als bedoeld in het derde 
lid of in artikel 50, tweede lid, en van eene machtiging, 
als bedoeld in het zesde lid, mag slechts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de acte dier vergunning of een in den 
door Onzen Minister bepaalden vorm vervat bewijs van 
die machtiging wordt opgehangen gehouden op eene 
door het districtshoofd aangegeven plaats, of bij gebreke 
van zoodanige aanwijzing, naast de arbeidslijst.", 

waerop is voorgesteld ean amendement van de heeren 
Schaper, Albarda, mevr. Groeneweg, de heeren Heijkoop, 
Oudegeest, Eugge en van den Tempel (Stuk n". 20, XVII) , 
strekkende om te doen vervallen het zesde, zevende en achtste 
lid, en uit het negende lid te laten vervallen de woorden: 
,,en van eene machtiging, als bedoeld in het zesde l id". 

De heer Schaper verkrijgt het woord tot toelichting van 
het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! De 6trek-
king van het Amendement is Mn de naar mijn meening to 
kwader ure ten gevolge van een wijziging in het ontwerp 
aangebrachte mogelijkheid, dat zonder een bijzondere ver-
gunning telkens van het distrietshoofd door kantoorbedien-
den overwerk kan worden verricht, op 24 dagen en wel hcog-
etens 11 uur per dag en 55 uur per week, weer uit het arti-
kel te schrappen. 

De mensenen. wien het hier geldt, weezen dat zij door 
deze bepaling weer overgeleverd zullen worden aan een te 
langen arbeidsduur en de bedoeling van de wet daardoor zou 
worden ontdoken. 

Er zijn adressen ingekomen bijv. van gereehtsdeurwaar-
ders, die zeggen, dat zij een langeren werktijd noodig heb. 
ben voor allerlei gewichtige dingen als getuigen enz. Maar 
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(Schaper c. a.) 
toen men die menschen er zelf over hoorde, bleek het dat 
het absoluut verkeerd was voorgesteld; als de deurwaarders 
maar zelf op hun tijd passen, komt er van dergelijke bezwa-
reu niets tei'L-cht. Dikwijls is dat trachten nutteloos. Ik geef 
den Minister daarom in overweging, deze drio leden in te 
trekken, en anders beveel ik het amendement bij de Kamer 
aan. 

Aangezien het amendement door vijf leden is ondertee-
kend, maakt het een onderwerp van beraadslaging uit'. 

De heer Aalbcrse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! De invoeging in dit artikel is het beste herrijs, dat 
het onjuist is, dat ik geheel en al geen rekening zou houden 
met de adressen van de werkgevers. Ik houd wel degelijk 
rekening met bezwaren, die juist zijn. 

Nu moet ik het amendement ontraden. Ik neem mijn 
vroegere practijk als advocaat: hoe dikwijls komt het niet 
voor, dat het van groot belang is, dat een klerk des avonds 
een stuk behoorlijk typt, zccdat het den volgenden morgen 
nog bij den president van de rechtbank kan zijn. Ik ivijs 
voorts op bet bankiersbediijf, op de kantoren van den gold-
en effectenhandel. Men heeft daar op 1 Januar i en 1 Juli 
zeer drukke dagen, omdat don veel coupons vervatten. Als 
er iets op de beurs gebeurt, kan er echter ook een run komen, 
die zeer Teel werk veroorzaakt. Niemand weet, wanneer die 
kan plaats hebben, anders zouden de bankiers nog vee! gauwer 
rijk zijn dan thans het geval is. Des avonds moeten dan alle 
orders worden verwerkt, zocdat men gereed is wanneer den 
volgenden dag de beurs begint. Daarom heb ik ingevoerd, 
wat in de industrie goed gewerkt heeft, nl. dat het bedrij f s-
hoofd een bepaald aantal overuren mag laten werken, mits 
een coupon word' ingezonden. Die inzending moet geschieden 
voordat men van de machtiging gebruik maakt, zoodat vol-
doende controle kan worden uitgeoefend. Overigens /al van 
het afgeven van die doorloopende vergunningen een zeer 
matig gebruik worden gemaakt. 

De heer Schaper: Mijnheer de Toorzitter! Ik constateer 
met genoegen, dat de Minister er e*n zeer matig gebruik 
van zal maken. Bovendien zal men geen overuren kunnen 
maken op een couponboekje te gelijk met een gewone ver-
gunning. Daarin zit een rem. want de Arbeidsinspectie heeft 
de gewoonte zoo min mogelijk couponboekjes af te geven en 
het liever telkens te laten aanvragen. Gezien de stemming 
van de Kamer en de argumenten van de Kamer, trek ik dan 
ook het amendement in. 

Aangezien het amendement is ingetrokken, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Art. 52 Wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadsloging over art. 53, luidende: 
, , 1 . Een arbeider, die langer dan twaalf uren per 

week arbeid pleegt te verrichten in een kantoor, mag 
buiten dat kantoor geen arbeid verrichten op tjjdenj 
waarin hy zulks niet in kantoren zou mogen doen. 

2. l iet districtshoofd kan voor een door hem bepaal» 
den tijd schriftelijk en voorwaardelijk of onvcorwaarde-
ljjk vergunnen dat een man arbeid verricht in afwijking 
van het bepaalde by het eerste lid," 

De heer Tan Dijk: Ik wensch bij dit artikel toch een 
opmerking te maken, en wel deze. Hoe stelt zich de Minister 
de uitvoering van dit artikel voor? 

Het is algemeen bekend, dat op kantoren veel werk door 
leidende peisoneel Co huis wordt verricht, omdat zij op kan» 
toor te veel in beslag worden genomen door de leiding. Voor 
hen geldt het bepaalde in art. 91. Er zijn ook anderen, die 
een gelijke positie bekleeden, doch welker arbeid is arbeid in 
den zin der wet. Bovendien gebeurt liet zeer vaak, dat kun-
toorbedienden werk mede naar huis nemen, hetgeen de be-

(van Dijk e. a.) 
drijfsleider niet altijd kan voorkomen. Daarom vraag ik ann 
den Minister: hoe denkt hij zich de uitvoering van dit artikel ? 

De heer Aalberse. Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor* 
zitter! Op de vraag van den geachten afgevaardigde kan 
ik antwoorden, dat het bezwaar kan worden ondervangen vol-
gens de bepaling van art. 91. 

De beraadslaging wordt gesloten en het artikel zonder 
hooidelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: In art. 54 is een wijziging gebracht na 
bet uitbrengen van het verslag. Naar ik vermeen, heeft de 
Commissie van Rapporteurs tegen deze wijziging geen 
bezwaar. 

De artikelen 54 tot en met 58 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aau-
genomen. 

De Voorzitter: In art. 59 is een wijziging aangebracht 
na het uitbrengen van het verslag. Naar ik verneem, heeft 
de Commissie van Rapporteurs ook tegen deze wijziging geen 
bezwaar. 

De artikelen 59 tot eu met 61 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over art. 62, luidende: 
, , 1 . Bij algemeenen maatregel van bestuur worden be-

paiingen vastgesteld ten aanzien van de arbeids- en rust-
tijden van arbeiders in koffiehuizen en hotels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rusttijden in 
dien algemeenen maatregel wordt in acht genomen: 

a. dat een man en een vrouw een dagelij kseken, onaf-
gebroken rusttijd hebben van ten minste tien uren; 

b dat een man en een vrouw een wekelijkschen, onaf-
gebroken rusttijd hebben van_ ten minste zes en dertig 
uren, behoudens in de gevallen, bij dien algemeenen 
maatregel van bestuur bepaald, en dat in dezen tijd tca 
minste zeventien maal in een kalenderjaar de Zondag 
valt; 

c. dat een jeugdig persoon niet langer arbeid mag 
verrichten dan negen uren per dag; 

d. dat een man en een vrouw niet langer arbeid mogen 
verrichten dan tien uren per dag, behoudens in de ge-
vallen, bij dien algemeenen maatregel van bestuur De-
pa ald. 

3. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder d, vindt; 
geene toepassing ten aanzien van mannen, die geen 
anderen arbeid verrichten dan bewakingsdiensten, mits 
deze personen niet langer arbeid verrichten dan twaalf 
uren per dag. 

4. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, als be-
doeld in het eerste lid, kan geen kortere arbeidsduur wor-
den voorgeschreven dan acht uren per dag en vijf en 
veertig uren per week.", 

waarop zjjn voorgesteld de volgende amendementen: 
twee, van de heeren Schaper, Albarda, mevr. Groeneweg, 

de heeren Heijkoop, Oudegeest, Rugge en van den Tempel 
(stuk n°. 20, X V I I I en XIX) , om: 

in het tweede lid, onder c, in den tweeden regel, het woord 
„negen" te vervangen door , ,acht" ; en' 

in het tweede lid, onder d, in den tweeden regel, het woord 
,..tien" te vervangen door ,,a<-ht", en 

twee. van de heeren Smeenk, Rutgers en Schouten (stuk 
n°. 15, I I I en IV) , strekkende om: 

in het tweede lid, onder 6, ,.zeventien" te veranderen in 
,,zes en twintig" ;; en 
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(Ruffgc e. a.) 
lid I I , c en cl, samen te voegen tot één alinea c en te lezen: 

,,dat een arbeider niet langer arbeid mag verrichten 
dan acht en veertig uren per week, behoudens", enz. 

lid I I [ aldus te lezen: 
„Het bepaalde in het voorgaande lid, onder c, vindt 

geen toepassing ten aanzien van mannen en vrouwen, die 
geen anderen arbeid verrichten dan bewakingsdiensten, 
of die slechts heiast zijn met werkzaamheden buiten ge-
lagkamers, reslauratiezalen en keukens, mits deze per-
sonen niet langer arbeid verrichten don tien uren per 
dag ." 

De heer Rugge verkrijgt het woord tot toelichting van 
het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen 
ik straks gezegd heb van het werken van jeugdige personen in 
winkels geldt in nog sterkere mate van het werk van jeugdige 
personen in hotels en koffiehuizen met vergunning. Nu weet 
ik wel, dat daar geen jeugdige personen beneden 16 jaar 
mogen werken, maar men laat die kinderen dan alleen wer-
ken in het hotel. Nu wilde ik vragen, of lunchrooms en dei-
gelijke inrichtingen, die niet onder de Drankwet vallen, wel 
vallen onder de oepaling van dit artikel. 

Van de zijde van de organisatie van de kellners en koffie-
huisbedienden wordt het veel juister geacht het artikel aldus 
te lezen: inrichtingen waar gelagen worden gezet of nacht-
verblijf wordt verstrekt tegen betaling. 

Zij vreezen anders, dat niet alle inrichtingen er onder 
zullen vallen. 

De Minister heeft een en ander medegedeeld uit het Tap-
port in zake het onderzoek naar de toestanden in dit bedrijf 
en daaruit blijkt, hoe schromelijk de toestanden zijn en dat 
groote verbetering reeds zou aangebracht worden, ook wan-
neer het artikel ongewijzigd werd aangenomen. Het aange-
voerde bewijst echter, dat de toestanden zoo abnormaal zijn, 
'dat dit geen maatstaf kan zijn. 

Ik meen, dat jeugdige personen in dit bedrijf in geen 
geval langer dan 8 uren werkzaam mogen zijn. Zij hebben | 
daar een zeer zware taak. Zij moeten den geheelen dag bood-
schappen doen of trap op en trap af sjouwen om consumtie 
te halen en allerlei boodschappen te verrichten. Er zijn zelfs 
heel wat jongens onder beneden de 16 jaar. 

Ik meen dus, dat er alle reden is om ons amendement aan 
te nemen. 

De Voorzitter: Mijne Heeren! Ik wil trachten het daar-
heen te leiden, dat de behandeling van dit wetsontwerp 
hedenmiddag afloopt, maar daartoe is het noodig. dat er 
eenigerrnate stilte heerscht; anders zal het niet mogelijk zijn, 
om het ontwerp heden af te doen en zullen wij morgen weder 
moeten terugkomen. 

Het amendement van den heer Schaper c. s. is door neer 
dan 5 leden onderteekend en maakt mitsdien een onderwerp 
van beraadslaging uit. 

De heer Smeenk verkrijgt het woord tot toelichting van 
de door hem en andere leden voorgestelde amendementen 
en zegt: Mijnheer de Voorzitter! In verband met de be-
slissing, welke bij art. 47 gevallen is, trekken wij ons amen-
dement sub IV in. 

Wij handhaven ons amendement op art. 62. 2de lid b, dat 
bedoelt het aantal vrije Zondagen voor het koffiehuispersoneel 
van 17 op 26 te brengen. 

Het amendement behoeft geen verdere toelichting. 

De Voorzitter: Aangezien het amendement sub IV door 
den lieer Smeenk c.s. ingetrokken is, maakt bet geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

Het amendement van den heer Smeenk c. s. sub I I I wordt 
ondersteund door do heeren Duymaer van Twist en Reijmcr 
en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

(Schaper e. a.) 
De heer Schaper: Ik wensch nog een enkel woord to zeggen 

ever ons voorstel om aan de koffiehuisbedienden een acht-
urigen werkdag te geven in plaats van een tienurigen werk-
dag. 

Deze menschen zijn daarop zeer gebrand, vooral hierom, 
omdat zij dan een radicale verandering hopen te krijgen in 
hun arbeidsvoorwaarden on de lnns zien om dnn een revolutie 
te bewerken in het betalingssysteem, zoodat zij verkrijgen de 
afschaffing van het fcoieustekei en de invoering van een 
geregelde loonbetaling. 

Wat wij voorstellen is noodig. Deze menschen worden wat 
de sterfte betreft liet hoogst in de statistiek • vermeld t> Zij 
hebben een zeer zwaar bestaan; oude kellners ziet men bitter 
weinig. Door hen moet veel gedaan worden. 

Nu is herhaaldelijk gebleken, dat de Kamer den Minister 
telkens bijvalt wanneer hij dit systeem volgt: ik wil zoo 
spoedig mogelijk den achturendag invoeren, maar ik wil 
vooreerst in de wet de bevoegdheid hebben om niet langer 
dan 10 uren te laten werken. 

Ik zal de Kamer nu een stemming over dit punt besparen, 
wetende wat de Kamer zal doen. Maar nu vraag ik den 
Minister uitdrukkelijk: wil dan zoo spoedig mogelijk deza 
zaak bekijken; als ge u zet tot het malren van uw algemeenen 
maatregel van bestuur, onderzoek dan de zaak nog eens, be-
spreekt het met het personeel. Er is een zeer degelijke bond 
en er zijn ook andere organisaties, en de Minister vrage zich 
af of niet dadelijk bij de invoering van de wet en anders zoo 
spoedig mogelijk de achturige werkdag voor die menschen 
kan worden ingevoerd. 

Als ik dit amendement intrek, dan ligt daarin ook een zeker 
bewijs van vertrouwen in den Minister. 

De Voorzitter: Aangezien de heer Schaper het amen-
dement n°. XIX heeft ingetrokken, maakt dit geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Aalberse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst een antwoord op do vraag van den heer 
Schaper. Reeds bij verschillende artikelen heb ik gezegd, 
dat, al staat er een maximum in de wet, mijn ideaal is om 
toch zoo spoedig mogelijk daar te komen tot den achturigen 
werkdag. Ik geloof ook, dat juist door het stelsel, dat ik zal 
volgen bij het maken van den algemeenen maatregel van 
bestuur, waar ik bij iederen maatregel, die op een bepaalde 
groep van personen betrekking heeft, deze wil ineenzetten 
met de wederzijdsche afgevaardigden van belanghebbenden, 
werkgevers en werknemers, ik invloed zal kunnen uitoefenen 
op de totstandkoming van een behoorlijke collectieve arbeids-
overeenkomst. Ik zal zien of niet spoediger tot den achturigen 
werkdag kan worden gekomen dan een groot deel van de 
kellners zelf wil. De geachte afgevaardigde zegt. dat zij het 
ook willen, maar het is mij bekend, dat een groot deel het 
niet wil. Daarom zal ik zien hoever wij kunnen gaan. 

Ik kom nu tot het amendement n°. XIX betreffende de 
jeugdige personen. Ik wijs er op, dat het niet alleen gaat 
over de koffiehuizen, maar ook over de hotels. Aanvankelijk' 
was het mijn bedoeling die te scheiden, ook in de wet, omdat 
men voor de koffiehuizen strengere bepalingen moet maken 
dan voor de hotels, maar dat is niet gemakkelijk. Mijn voor-
nemen is echter wel om bi.i den algemeenen maatregel van 
bestuur, waar men meer vrijheid heeft en gemakkelijker kan 
differentieeren, dat onderscheid te maken en juist daar, waar 
het het verkeerdst is, dat de jeugdige personen er zijn, ten 
spoedigste met strengere bepalingen te komen. Maar waar 
deze bepaling ook voor de hotels geldt, geef ik den heer 
Rugge in overweging het amendement in te trekken, omdat 
het voor hotels verkeerd zou zijn. Men moet niet alleen op 
groote hotels letten en denken aan liftjongens, maar ook in 
het oog houden do hotels in de kleine provinciesteden. Ik heb 
jarenlang telkens ts Almelo gelogeerd in een hotel, waar ook 
zulk een jongen was, die Zaterdag, Zondag en Maandag niets 
te doen had, omdat er geen gasten waren. Men moet dus niet 
alle hotels over één kam scheren. 

Men voegt mij hier wel toe: ,.des te erger", maar dat h 
niet zoo er^, omdat onder de hotelhouders een andere geest 
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(Minister Aalberse e. a.) 
heerscht dan vroeger en zij die jongens in bun vrijen tijd 
ir. de gelegenheid stellen hun talen te leeren. Die arbeidstijd 
beteekent dus, dat zij in huis zijn, maar hun vrijen tijd maken 
zij productief voor het leeren van talen. 

Op de vraag of de lunchrooms onder deze bepaling vallen, 
kan ik zonder eenigen twijfel een bevestigend antwoord geven. 

Ik hoop, dat de geachte afgevaardigde nu het amendement 
zal intrekken, want anders moet ik de Kamer de aanneming 
ontraden. 

Ten slotte het amendement van den heer Snieenk c. s. De 
bedoeling van dit amendement is ook mij volkomen sym-
pathiek. Ook ik zou willen, dat de kellners alle Zondagen 
vrij waren desnoods, maar men moet niet verpeten, dat de 
toestand thans zoo is, dat de kellners geen enkelen Zondag 
vrij zijn, en als ik nu in de wet de verplichting opneem, dat 
de derde Zondag telkens vrij moet zijn, dan ga ik al heel ver. 
Men moet vooral letten op de koffiehuizen. Men kan tegen 
die inrichtingen zijn en ik begrijp, dat de heer Smeenk als 
geheel-onthouder zegt, dat de menschen niet naar een koffie-
huis moeten gaan, maar niet alle menschen denken als de 
heer Smeenk. De meeste koffiehuizen doen des Zondags hun 
zaken en hebben in de week weinig te doen, en wanneer men 
nu zegt, dat van het personeel maar de helft op Zondag werk-
zaam mag zijn, dan wordt er op Zondag niet minder om ge-
arbeid, maar komen er schoenmakertjes en andere kleine 
baasjes als kellner werken, en dan hebben die menschen geen 
enkelen Zondag vrij. Dat zijn Reen arbeiders in den zin der 
wet en hoe meer vrije Zondagen men voor de kellners voor-
schrijft, hoe meer van zulke menschen er zullen komen. Ik 
durf dus op het oogenblik niet verder paan, al hoop ik dat 
bij de eerstvolgende wijziging van de wet nog een stap verder 
gegaan zal kunnen worden. 

De heer Abr. Staalman: Mijnheer de Voorzitter! Na bet-
peen de Minister pezepd heeft wil ik slechts dit zeggen: loat 
de Minister vertrouwen hebben in de orpanisatics, ock die 
van de werkgevers. 

De heer Rugge: Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij dat 
de Minister zelfs niet srenepen is voor dezs jeugdipe personen 
den achturendag in de wet vast te leggen. Wij kunnen 
dit amendement onmogelijk intrekken. Ik dacht wel, dat .ie 
lunchrooms er onder zouden vallen, maar dat maakt de aan-
neminp van het amendement des te noodzakelijker, want liet 
is mogelijk in die inrichtingen kinderen van 13 en 14 jaar 
9 uur te laten werken, en dat dit gebeurt kan de Minister 
hier in den Haap constateeren. De Minister zegt dat in som-
niipe bedrijven deze jeugdipe personen het niet moeilijk 
hebben en dat niet alien over één kam moeten worden pe-
schoren. De Minister scheert se echter wel over één kam 
en legt in de wet vast, dat allen negen uur mogen werken. 
Velen hebhen het zeer moeilijk en hebben nooit rust. Men 
steekt die jongens in een mooi pakje, doch jaapt ze den 
geheelen dag van de eene plaats naar de andere. Komen de 
exploitanten van hier bedoelde inrichtingen ook reeds in 
moeilijkheden wonneer ze kinderen peen negen uur mogen 
laten werken? 

Z« moeten difl moeilijkheden overwinnen en met 8 uur 
exploitatie van deze jonge krachten tevreden zijn. 

Ik hoop dus, dat de Kamer het amendement zal aannemen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, 
hnar oordeel over de amendementen mede te deelen. 

De lieer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
tcurs verklaart zich tegen beide amendementen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Het amendement XVII I van den heer Schaper c.s. wordt 

in stemming gebracht en verworpen met 47 tegen 27 stem-
men. 

Tegen hebben gestemd de heeren Schouten, van Veen, 
Juten, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten, Rutgers, van 

Handelingen der Staten-Generaal, — 1918—1919. I I . 

Ryckevorsg!. Abr. Staalman, de Wijkerslooth de AVeerde-
steyn, A. P. Staalman, de Monté ver Loren, van Wijnber-
pen, Schokking. Heemskerk, Bakker, Bomans, Duymaer van 
Twist, van der Voort van Zijp, Kolkman. Snoeck Henkemans, 
de Geer, Bonpaerts, Drcsselhuys, van Rijzewijk, Niemeijer, 
van Rappard, Reijmer, Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, 
Dcckers, Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermans, van Schaik, 
Haazevoet, Nolens, Poels, Ter Hall, do Savornin Lohmau, 
de Groot, Henri Hermans en de Voorzitter. 

Vóór hebben pestemd de heeren K. ter Laan, J . ter Laan, 
Gerhard, van Ravesteijn. Schaper, Ketelaar. Rupge, Duys, 
mevrouw Groenewep. en de heeren Helsdinpen, Kleerekoper, 
Wijnkoop, van der Waerden, Ossendorp, Troelstra, Sannes, 
Teenstra, Oud, van de Laar, Kolthek. de Jonge, Oudegeest, 
van den Tempel, L. M. Hermans, Heijkoop, Smeenk en van 
Zadelhoff. 

Het amendement I I I van den heer Smeenk wordt in stein* 
ming gebracht en aangenomen met 38 tegen 36 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren van den Tempel, L. M. 
Hermans, de Zeeuw, Heijkoop. Smeenk, de Wilde, van Zadel, 
hoff, Schouten, K. ter Laan, Zijlstra, Rutgers, J. ter Laan, 
Gerhard. de Monté ver Loren, Schokking, Heemskerk, van 
Ravesteijn, Schaper, KetelaaT, Rugge. Duys, mevr. Groene-
weg. en de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop, van 
der Waerden, Ossen dorp, Duymaer van Twist, Troelstra, San-
nes. Tcenstra. van der Voort van Zijn. Oud, van de Laar, 
Kolthek, de Jonge, Beumer en Oudegeest. 

Tegen hebben crestemd de heeren van de Bilt. Deekers, 
Lely, van Dijk, Wintermans. Haazevcet, Nolens, Poels, Ter 
Hall, de Savornin Lohman, de Groot, Henri Hermans, van 
Veen, Juten, Engels Fleskens, Bulten, van Ryckevorsel, 
Abr. Staalman, do Wijkerslooth de Weerdesteyn, A. P . 
Staalman van Wijnbergen. Bakker, Bomans, Kolkman, 
Snoèck Ilenkeman.s, do Geer, Bongaerts, Dresselhuys, van 
RijzewijkN, Niemeijer, van Rappard, Remmer, Kooien, Kui-
per en de Voorzitter. 

Art. 62, thans luidende: 
„ 1 . Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 

bepalinpen vastpesteld ten aanzien van de arbeids- en 
rusttijden van arbeiders in koffiehuizen en hotels. 

2. Bij de regeling van de arbeids- en rusttijden in 
dien alpemeenen maatrepel wordt in acht genomen: 

a. dat een man en een vrouw een dagelijkschen, 
onafgebroken rusttijd hebben van ten minste tien uren; 

b. dat een man en een vrouw een wekelij kschen, 
onafgebroken rusttijd hebben van ten minste zes en der-
tig uren, behoudens in de gevallen, bij dien algemeenen 
maatregel van bestuur bepaald, en dat in dezen tijd ten 
minste zes en twintig maal in een kalenderjaar de Zon-
dag valt; 

e. dat een jeugdip persoon niet langer arbeid map 
verrichten dan negen uren per dag; 

d. dat een man en een vrouw niet lanper arbeid 
mogen verrichten dan tien uren per dag. behoudens in 
de gevallen, bij dien algemeenen maatregel van bestuur 
bepaald. 

3. Het bepaalde in hel voorgaande lid, onder J, 
vindt geene toepassing ten aanzien van mannen, die 
geen anderen arbeid verrichten dan bewakinpsdiensten. 
mits deze personen niet langer arbeid verrichten dan 
twaalf uren per dag. 

4. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, als !ie-
doeld in het eerste lid, kan peen kortere arbeidsduur 
worden voorgeschreven dan acht uren per dag en vijf 
en veertig uren per week.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Artikel 63 wordt «onder beraadslaging en zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen, ' *"" 
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(Yoorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Ik stel voor, de artikelen 64 en 65 te gelijk 

te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over artikel 64, luidende: 
„Het in deze paragraaf bepaalde geldt niet ten aanzien 

van arbeid verricht door: 
o. geneeskundigen en vroedvrouwen; 
6. personen, di© in eene veiplegingsinrichting, nóch 

krachtens arbeidsovereenkomst, noch in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, arbeid verrichten.", 

waarop een amendement is voorgesteld door den beer 
Schaper c.s. (Stuk 20, n \ X X ) , strekkende om het artikel 
te lezen: 

,,Het in deze paragraaf bepaalde geldt niet ten aan-
zien van arbeid, verricht door geneeskundigen en \roed- 
vrouwen." 

en over artikel 65, luidende: 
„ 1 . Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 

bepalingen vastgesteld ten aanzien van de arbeids- en 
rusttijden van arbeiders in verplegingsinrichtingen. 

2. Bii de regeling van de arbeids- en rusttijden in 
dien algemeenen maatregel wordt in acht genomen: 

a. dat een arbeider een wekelijkschen. onafgebroken 
rusttijd heeft van ten minste zes en dertig uren; 

6. dat een arbeider niet langer arbeid mag verrichten 
dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per week, 
behoudens in de gevallen bij dien algemeenen maat-
regel van bestuur bepaald. 

3. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het eerste lid, kan geen kortere arbeidsduur 
worden voorgeschreven dan acht uren per dag en vijf 
en veertig uren per week.", 

waarop een amendement is voorgesteld door den beer 
Schaper c.s. (Stuk 20, n°. X X I ) , strekkende om in het tweede 
lid, onder b} in den tweeden regel voor ,,tien uren per dag en 
vijf en vijftig uren per week" te lezen: ,,acht uren per dag 
en vijf en veertig uren per week", 

en het derde lid te vervangen door de volgende bepaling: 
,,Bij een algemeenen maatregel van bestuur, als be-

doeld in het eerste lid, kan worden bepaald, dal tot. ,->en 
tijdstip van twee jaren na het in werking treden van be-
doelden maatreg«l de arbeider langer dan acht uren per 
dag en vijf en veertig uren per week arbeid maar verrich-
ten. mits niet langer dan tien uren per dag en vijf en 
vijftig uren per week." 

Mevrouw Groene weg verkrijgt het woord tot toelichting 
ven het amendement en zegt: Mijnheer de VoorzitterI Vol-
gens het tweed© lid van art. 64 zui de bepalingen van dezo 
paragraaf niet van toepassing op personen, die in een ver-
plegingsinrichting noch krachtens orbeidsovereenkomst, noch 
in dienst van publiekrechtelijke lichamen arbeid verrichten. 
De bedoeling is, dat de geestelijke zusters niet zullen vallen 
onder de wet. De Minister beroept zich ter verdediging van 
dit voorschrift op den zuiver formeelen grond, dat de wet 
alleen bedoelt bescherming van de economisch zwakkeren. 
Op dien formeelen grond stnat de Minister sterk. Toch kan 
men op economische gronden beweren, dat bet noodzakelijk 
is de religieuze en diaconessen wel in de wet op te nemen. 

Het is een economisch belang, dot patiënten zoo snel moge-
lijk genezen en die genezing nangt mede af van een goede 
verpleging. Een te lange werktijd van de religieuses is daar-
om een economisch nadeel en indirect ook een nadeel voor 
de wereldlijke zusters. Dr. Heijermans, de directeur van den 
gemeentelijken geneeskundigen dienst te Amsterdam, heeft 

(Groeneweg.) 
dat sterk bepleit op het congres voor verpleging, waarvan 
het verslag door den Minister en door mijn modeleden zeker 
zal zijn gelezen met evenveel balangstelling als door mij. Ik 
zal dat betoog dus niet herhalen. 

Nu zijn do religieuses, die alleen uit liefde voor de inensck* 
heid haar werk doen, goedkoope arbeidskrachten. Daarom 
moeten de tarieven in inrichtingen die met leekezusters en 
•broeders werken wel hooger zijn en dat geeft een onaange-
namo concurrentie. Dat wreekt zich op de arbeidsvoorwaar-
den van die leekebroeders en «zusters. Daardoor kan ook 
hun prestatie weer niet zijn zooals zij wezen moet in het 
belang van de patiënten, b i t deze overwegingen is het noo-
dig, ook de geestelijke zusters in de wet op te nemen. Wij 
wenschen toch verkorting van den arbeidstijd niet alleen 
met het oog op do vr\je uren, die noodig zijn voor de wereld-
lijke zusters, maar ook voor do geestelnke zusters. 

Zij ook moeten tijd hebben voor studie; zij ook moeten hun 
rak bijhouden. Met liefde alleen komt men er in dit vak 
niet; de techniek moet ook wel degelijk bijgehouden worden. 
Ook moeten zij ontspanning en verpoozing hebben om haar 
arbeid goed te kunnen verrichten en om zooveel mogelijk te 
kunnen praesteeren in de uren dat zij arbeiden. 

Dat zeggen ook de deskundigen, dat zegt ook dr. Wort-
man in zijn artikel, dat aan de Kegeeiing en aan de Kamer 
is gezonden, waarin hij verwijst naar zjjn eigen ervaring en 
naar het adres van do Geneeskundige Vereemging tot Bevor-
dering van Ziekenhuisverpleging in Nederland en zijn kolo-
niën. In dat adres wordt er op gewezen, dat er in ons land 
ge&n statistiek bestaat betref rende de sterfte en de ziek*© 
van verpleegsters, maar dat die statistiek in Duitschland en 
Oostenrrjk goed verzorgd werd. Ook wordt verwezen naar 
een werk va*i dr. Lindheiru waarin treffende gegevens 
medegedeeld worden omtrent de levensvoorwaarden en ook 
vooral omtrent de grootere sterfte onder de verpleegsters 
dan onder de andere werkend© vrouwen, en waarin betoogd 
wordt dat het van de menschheid schromelijk ondankbaar 
zou zijn als niet getracht wordt het dien vrouwen, die het 
slachtoffer worden van haar beroep en haar arbsid, mogelijk 
te maken zoo spoedig mogelijk haar krachten t© herstellen. 

In het adres, dat ik daar noemde, wordt er d© aandacht 
op gevestigd, dat de zusters, geestelijke en wereldlijk© zus-
ters. vroeger sterven dan de vrouwen, die op ander terrein 
werken, en dat juist de religieuze zusters weder in het alge-
meen veel vroeger sterven dan de leeko zusters. Zii worden 
voor het meerendeel niet ouder dan 50 jaar, en worden aldus 
slachtoffer van haar werk van liefde en toewijding ten bate 
van haar medemenseben. 

Ik vraag aan de Kamer en aan den Minister vooral er 
rekening mede te houden, dat niet alleen de zusters het 
slachtoffer van haar arbeid worden, maar dat die zusters, 
die sterven omdat zij verzwakt waren, in den staat van ver-
zwakking voor de patiënten in de laatste jaren niet hebben 
kunnen zijn wat gewensebt was. 

Aanneming van ons amendement zal bevorderen, dat zij 
ook zoo lang en zoo goed mogelijk dienst zullen kunnen 
doen. 

Dit in het bijzonder voor de religicusen. In het algemeen 
behoef ik natuurlijk niet te pleiten voor verkorting van 
den arbeidsduur van de verpleegsters. Alleen moet ik voor 
haar verdedigen, in plaats van den 10-urendag, zooals 
Z.Exc. voorstelt, den 8-urendag. Ik kan begrijpen, dat er 
in de Kamer zijn die zeggen: dat is pleiten voor een ver-
loren zaak, want bij de verwerping vnn het amendement-
Schaper op art. 16 heeft de Kamer uitgesproken, dat deze 
f roep zal behouden den 10-urigen werkdag en niet den 

-ungen. Immers bet geldt hier mensrhen, die werken bui-
ten fabrieken en werkplaatsen. Maar ik geloof, dat de ver-
pleegsters in een bijzondere positie verkeeren, omdat ten-
slotte die groote groep van arbeiders in fabrieken en werk-
plaatsen naast do wettelijke bescherming hebben hun 
economisch strijdmiddel: de staking. Dit middel is voor 
het verplegend personeel uitgesloten. 

Als wij bet er over eens zijn, dat voor deze verpleegsters 
de staking ooit een middel mag zijn om de arbeidsvoorwaar» 
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(Groenewcg.) 
den te verbeteren, dan hebben toch ook Regeering en 
Kamer een groote verantwoordelijkheid tegenover die men-
schon: dan moeten wij zorgen niet alleen dat do gedachte 
aan staking niet bij hen op kan komen, maar dat ook geen 
spijtigheid kan wórden opgewekt, dat de omstandigheden 
zoo zijn, dat zij dat middel niet kunnen gebruiken. T)e 
tegenstemmers van ons amendement van gisteren zouden 
dan ook niet inconsequent handelen wanneer zij stemden 
voor ons amendement om de verpleegsters aldus den 8-uren-
dag te waarborgen. 

Nu is een argument tegen ons amendement, dat er een 
tekort aan verpleegsters is. Mijnheer de Voorzitter! Als dit 
waar is, dan houdt alles op. Wij zullen niet zoo dwaas zijn 
te vragen dat zonder meer, wanneer vandaag de wet in het 
Staatsblad komt, morgen voor hen den 8-urendasr zou moeten 
ingaan. Er zou een overgangstijdperk moeten zijn. Ik geloof, 
dat deze niet eens zoo lang zou behoeven te duren, omdat dit 
tekort wel mee zal vallen. In de eerste plaats zal een deel van 
dat tekort kunnen worden aangevuld uit het bestaande corps. 
Immers in de ongunstige omstandigheden waarin zij werken 
is het dat ziekte en zwakte veelvuldig onder de verpleegsters 
voorkomen, zoodat er is een reserve-personeel, dat in het ver-
volg als vast personeel in dienst zou komen. Wanneer wij den 
arbeidstijd van de verpleegsters verkorten, zullen velen van 
dat reservepersoneel treden in vasten dienst. Maar bovendien 
zullen niet, zooals nu het geyal is, de verpleegsters er toe 
komen zoo spoedig mogelijk uit do ziekenhuizen te gaan in 
particulieren dienst, wat ook een economischer gebruik van 
verpleegkrachten beteekent. Waar bij particulieren twee of 
drie veipleegsters zich wijden aan één patiënt, js de verhou-
ding in de ziekenhuizen veel gunstiger, wat een besparing 
aan krachten geeft. Zij zullen dan niet meer zoo vlug weg 
willen loopen en in particulieren dienst gaan. De bel?.ngheb-
benden zelf — ik noem hier Nosokomcs en don Ambtenaren* 
bond — geven dit als hun raeening te kennen, ne t cijfers er 
bij, in de stukken die zij schrijven in hun weekbladen en 
tijdschriften, dat verplegenden zullen terugkeeren uit do 
particuliere verpleging in de ziekenhuizrndienst. Vooral in 
dezen tijd zullen zij dit gaarne doen, omdat r a tourlij k bij de 
algemeene prijsstijging het loon voor velen in particulieren 
dienst niet meer voldoende zal zijn, zoodat het voor die ver-
pleegsters een zaak van beteekenis zal wezen om in die om-
standigheden in do ziekenhuizen terug te keeren. 

Verder wordt er gewezen op het groote gevaar voor sterfte 
tijdens het heerschen van besmettelijke ziekte. Wij hebben 
dit pas weer waargenomen en een droeve ervaring opgednau 
te Rotterdam in de periode van den vlektyphus. Het verplc-
gend personeel wordt het slachtoffer en door oververmoeienis 
nog veel meer ontvankelijk voor besmetting. 

Wij hebben kunnen lezen in een rapport naar aanleiding 
van een enquête, gehouden door het Nationaal Bureau voor 
Vrouwenarbeid, waarvan mevrouw Polak directrice is, hoe 
veelvuldig het voorkomt, dat verpleegsters op 40-jarigen leef-
tijd op zijn. Als de arbeidstijd en de overige arbeidsvoorwaar-
dên behoorlijk geregeld zullen zijn, zal die groep van vrouwen 
niet eerder op zijn dan andere groepen en veel langer dienst 
kunuen doen. 

Er komt bij, dat, behalve hetgeen wij meer behouden van 
het bestaande korps, er zal komen een toevloed van nieuwe 
krachten, die nu huiverig zijn om zich aan te melden. Wan-
neer de toestanden beter worden en die nieuwe krachten een 
levenspositio in dien werkkring zien, zullen zij komen en niet 
meer elders haar werkkrachten productief gaan maken. 

Over deze zaak is uitvoerig gesproken bij de behandeling 
van de Staatsbegrooting en behoeft er niet vorder over te 
worden uitgeweid. Als men ziet, dat niet alleen liet verple-
gend personeel, maar ook de geneeskundigen den ochturigen 
werkdag noodig achten voor de verpleegsters, als men ziet, 
dat groote groepen uit de burgerij van Nederland — ik wijs 
op do adressen van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen 
en het N.A.S. en het Ned. Verbond van Neutrale Vakver-
eenigingen — dat patiënten en familieleden van patiënten, 
dat de geneeskundigen ons hun steun qeven, zoodat de aa'n-
drang van alle kanten komt, dan hoop ik, dat deze Vergade-
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(Groeneweg e. a.) 
ring zal besluiten tot aanneming van dit amendement, in het' 
belang zoowel van de verpleegsters als van de bevolking van 
Nederland. 

De Voorzitter: Er zijn nog meer sprekers ingeschreven. 
Ik stel voor aan elk hunner een spreektijd van vijf minuten 
toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Ketelaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch de 
laatste spreekster met kracht te steunen. Ik kan in deze door 
ervaring oordeelen. In het provinciaal ziekenhuis te Castri-
cum is de 8-urendag en de 48-urige werkweek voor de ver-
plegenden en het andere personeel ingevoerd, terwijl zoo 
spoedig mogelijk de 45-urige werkweek zal volgen. Gedepu-
teerde Staten van Noordholland hebben in de vergadering 
van de Staten in December 11. verklaard, dat zij gaarne de 
invoering van den 8-urigen arbeidsdag en de 45-urige werk-
week voor het geheele personeel der provincie wilden bevor* 
deren, en binnen zeer korten tijd is de 8-urendag kunnen 
worden ingevoerd voor het gewone personeel en voor de ver-
plegenden wat later. Alleen heeft men het in twee van de 
zes paviljoens te Castricum niet dadelijk kunnen invoeren, 
omdat er een groot aantal iuwonenden zijn, waarvoor eerst 
huisvesting moest worden gericht. Zoo staat deze regeling 
ook ingevoerd te worden in het provinciaal ziekenhuis të 
Santpoort, maar cok daarvoor is nog de bouw van slaap-
kamers enz. noodig. 

Nu vraag ik de vergadering, of er één vak is waarvan men 
kan zeggen, dat het meer noodig is, dat er een korte ver-
pleegtijd is en een behoorlijke rusttijd, dan juist voor de 
verplegenden. De vorige spreekster heeft steeds over de ver-
plecgsters gesproken, maar er zijn natuurlijk cok verplegers 
bij. De ziekenhuizen, waarover ik spreek, zijn krankzinnigen-
gestichten. Daar is de verpleging vaak nog moeilijker en 
zwaarder. Tal van die gestichten zijn niet onder beheer van 
de Overheid, maar van particulieren, die hun gelden vaak 
moeten zien te krijgen van particuliere liefdadigheid, al wor-
den zij gedeeltelijk gesteund door do Overheid. Voor die 
besturen is het noodig, dnt zij gedwongen worden door de 
wet om een dergelijken dag in te voeren. Ik heb van den aan-
vang af niet kunnen begrijpen, dat hiertegen zulk een verzet 
was. Natuurlijk bestaat de quaestie van liet aantal verple-
genden. Wanneer alle ziekenhuizen hiertoe moeten overgaan, 
zou het personeel er niet dadelijk zijn, maar de voorstellers 
hebben te recht een overgangstijd bepaald, en wanneer na 
twee jaar mocht blijken, dat er nog niet genoeg waren, zou 
de termijn verlengd kunnen worden. Men zou hem misschien 
vooreerst op drie of vier jaar kunnen stellen. Ik meen echter, 
dat de 8-urige dag voor de verplegenden op dit oogenblik 
in de wet moet worden vastgelegd. 

De heer Ru tge r s : Mijnheer de Voorzitter: Over beide 
amendementen een enkel woord, dat ik niet zou spreken als 
de heer Scheurer hier was, die door ongesteldheid afwezig is. 

In de eerste plaats dat betreffende de diaconessen en de 
religieuse verpleegsters. Het komt mij voor, dat dat amende-
ment niet moet worden aangenomen. Van het argument, dat 
de concurrentie hier eenig gewicht in de schaal zou leggen, 
is de strekking mij niet duidelijk. Immers, alle bestaande 
ziekenhuizen hebben voortdurend te klagen niet over gebrek 
aan cliënten, omdat zij te duur zijn, maar over gebrek aan 

Êlaatsruimte. De arbeidstoestanden in bepaalde inrichtingen 
eletten niet aan andere inrichtingen de arbeidstoestanden 

te verbeteren. Wij hebben hier niet te doen met ondernemin-
gen, die op winst maken uit zijn. Daarom is het concurrentie-
argument onjuist. Ik dring op verwerping aan,_ omdat toe-
passing van de bepaling door de betrokkenen zich voordoet 
als geestelijke dwang. Zoomin als het oorbaar zou zijn aan 
een predikant of een Roomsch-Katholiek geestelijke voor te 
schrijven gedurende welken tijd hij zijn ambt mag vervullen 
en gedurende wolken tijd niet, zoomin komt het mij voor 
oorbaar te zijn zich te mengen in datgene wat deze verpleeg-
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eters beschouwen niet als een burgerlijk, maar als een geeste-
li.jk beroep, evengoed als het predikambt, al acht ik persoon-
lijk dat een onjuiste opvatting. 

Wat het andere amendement betreft, ik stem geheel in 
met het betoog, dat voor den achturèndag voor verplegenden 
wordt geleverd. Ik acht liet ook in het belang zoowel van 
de verplegenden als van de patiënten. Wij hebben daarover 
nu en dan mededeelingen gehad, ook van Nosokomos, waar-
over men soms ergernis voelde opkomen. 

Hoe langer op dit oogeublik de tijden zijn, waarop ver-
plegenden aan het werk worden gehouden, van hoe grooter 
beteekenis de hervorming is, die de Minister voorstelt, maar 
ook hoe grooter de moeilijkheden zijn. Wanneer in een inrich-
ting verpleegt ij den van 12 en 13 uur voorkomen, zal er heel 
wat nieuw personeel noodig zijn bij invoering van deze wet. 

Ik geloof dat liet op den duur moet komen tot den acht-
urigen verpleegtijd. omdat ons inderdaad aannemelijk is ge-
maakt dat dit werk is van buitengewoon sloopenden aard. 
Maar daarbij komt één voorwaarde, die o. a. is uiteengezet 
in een adres aan den Minister van Arbeid van de Genees-
kundige Vereenigiag tot bevordering van'het Ziekenhuiswezen 
in Nederland en Koloniën, waarvan de bekende dr. J . Kuiper 
te Amsterdam voorzitter is. Deze vereeniging is van meening 
dat voorop moet staan de invoering van den achturèndag in 
alle ziekeninrichtingen, met inbegrip van de confessionèele, 
wat ik nu daarlaat, en wel zoo spoedig mogelijk, met moge-
lijkheid van dispensatie, en met een overgangsbepaling van 
10 uur en een overgangstermijn van vijf jaren, in welken 
tijd het benoodigd meerder personeel kan worden aangesteld 
en voor huisvesting van dit personeel kan worden gezorgd. 

Is ons nu aannemelijk gemaakt dat in minder dan vijf 
jaren het personeel er kan zijn? Als men het recruteert uit 
de reserve, uit de vrije verpleegsters, komt er daardoor feite-
lijk toch geen enkel verpleegster méér. Vanwaar zal dan het 
benoodigde personeel komen ? 

In het adres van Nosokomos wordt gezegd dat het gehalte 
van de sollicitanten voor verpleger zeer veel te wenschen over-
laat. Het zal, zoo wordt voorspeld, stijgen met de verbetering 
der arbeidsvoorwaarden, mits te gelijker tijd de opleiding 
wordt geregeld, opdat men zich gedurende dien tijd zal be-
kwamen. Verder moet er voldoende voorontwikkeling worden 
geöiseht, enz. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er verder op wijzen dat 
het noodig zal zijn dat in de ziekeninrichtingen localiteiten 
voor de verplegenden worden ingericht zoowel voor slapen 
als voor recreatie, dat alzoo de invoering van den achturèndag 
zal stellen ver reikende eischen van personeelen en finan-
cieelen aard, zoodat ik niet zou willen medewerken om op te 
korten termijn dien achturèndag in deze inrichtingen in te 
voeren. 

Ik hoop echter dat de Minister met wat is aangevoerd ter 
verdediging van den achturèndag in deze zal instemmen en 
zal bevorderen dat, zoo spoedig het mogelijk is, het tot invoe-
ring daarvan kome. 

De heer Aalberso. Ministervan Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Tot mijn leedwezen moet ik de aanneming van beide 
amendementen ten sterkste ontraden. Omtrent het eerste is 
mijn meening reeds bekend uit het debat bij de begrooting. 
iWij hebben hier te doen met personeel, dat uitsluitend uit 
toewijding verpleegt en niet staat in dienstbetrekking, zoo-
dat de ratio van de wet hier niet aanwezig is. Bij een wet' tot 
regeling van de ziekenverpleging in ziekenhuizen zou ik 
dadelijk mot mevrouw Groeneweg medegaan, maar daarmede 
hebben wij hier nu niet te maken. Hier is men op religieuze 
gronden lid van een zeker lichaam en verpleegt als zoodanig 
zieken. 

Nu is er gezegd: 

„Wij moeten dat personeel tegen zich zelf bescher- j 
men, door overmaat van naastenliefde benadeelt men | 
zjjn gezondheid in deze. 

Dat blijkt bij voorbeeld uit de Oostenrijksche s^atis-

(Minister Anlbrrsc e. a.) 
tiek: het sterftecijfer is daar bij de religieuze veel grooter 
dan bij do niet religieuze verpleegsters." 

Dit laatste is juist, maar daarbij moeten twee dingen in 
aanmerking genomen worden. In de eerste plaats dat do 
religieuzen niet huv.cn en daarom tot op haar ouden dag ver-
plcegster blijven, terwijl bij de niet religieuze verpleegsters 
er velen zijn, dio op ongeveer 35-jarigcn leeftijd in he't huwe-
lijk zijn getreden en dus opgehouden hebben verpleegster te 
zijn. Om die reden wordt het sterftecijfer bij de reiigieuzo 
verpleegsters veel hcogcr, omdat bij haar ook de oude jaar-
gangen medetcllen. 

En wanneer men do differentiatie van de cijfers ziet, dan 
blijkt, dat voor de religieuze verpleegsters het sterftecijfer 
bij besmettelijke ziekten veel hooger is dan bij de nict-reli-
gieuzen. Dat komt omdat bij de religieuzen de toewijding veel 
grooter is. Bij verschillende epidemieën is gebleken, dat een 
beroep op leekenverplegcrs niet baat, terwijl de religieuze 
verplegers zich dan wel opofferen. 

Maar de hoofdreden, waarom ik tegen het amendement 
bezwaar heb. is dat het niet behoort in deze wet._ 

Het tweede amendement moet ik bestrijden, niet omdat ik 
het niet eens zou zijn met de bewering, dat het wenschelijk is, 
hier zoo spoedig mogelijk met den 8-urendag te komen, mis-
scliien spoediger neg dan waar ook, raanr omdat de Kamer 
niot op zich kin nemen do verantwoordelijkheid van de ovcr-
gangstermijn. Daar zit de moeilijkheid. Men neemt een 
vasten overgangstermijn van 2 jaar en daarna zal de 8-uren-
dag moeten worden ingevoerd. Daarmede neemt de Kamer de 
verantwoordelijkheid op zich, dat over 2 jaar ook voldoende 
verplegingspersoneel aanwezig zal zijn, niet alleen in de 
ziekenhuizen maar ook in de krankzinnigengestichten, want 
daar sukkelt men op het oogeublik overal met gebrek aan 
geschikt verpleogpersoncel. Van den 'kant van he't genees-
kuncig staatstoezicht op het krankzinnigenwezen is alles 
gedaan om te bereiken, dat althans de Itijkskrankzinnigen-
gestichten niet onder deze wet zouden vallen, omdat men de 
verantwoordelijkheid niet aandurft voor de bepaling zooals zij 
nu luidt. En wanneer men nu den arbeidstijd binnen korten 
tijd nog meer wil gaan verlagen, dan voelt men van hoeveel 
belang die verantwoordelijkheid is. 

Ik wil de Kamer zeggen, 1°. dat ik ten volle overtuigd ben 
van de noodzakelijkheid, om bij het verplegend personeel zoo 
spoedig mogelijk te komen tot den 8-urendag, en 2°. dat ik de 
aanneming van dit amendement dringend ontraad, omdat ik 
geloof, dat de Kamer anders een verantwoordelijkheid op zich 
neemt, die niet te dragen is. 

De Voorzitter : Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-
zoeken haar oordeel over de amendementen te doen kennen? 

De heer Nolcns. voorzitter van de Commissie van Rappor. 
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs is in haar grootst mogelijke meerderheid tegen de 
beide amendementen. 

Mevrouw Groencweg: Nu de Minister heeft verklaard, dat 
hij het er mede eens is. dat de 8-urendag zoo spoedig moge-
lijk voor het verplegend personeel moet worden ingevoerd. 
zou ik hem willen vragen of hij dan niet zoover wil gaan om 
dien 8-urendag in dit artikel op te nemen. In dat geval 
hebben wij geen bezwaar den overgangstermijn te verlengen. 

Indien de Minister verklaart dat hij er voor is om den 
8-urigen werkdag voor de verpleegsters in te voeren, wat 
voor bezwaar is er dan tegen om zulks ook inderdaad te doen? 
Wij willen het den Minister zoo gemakkelijk mogelijk 
maken. Mijnheer de Voorzitter! Ik zou in het amendement 
deze wijziging willen aanbrengen, dat in plaats van twee 
jaren wordt gelezen: vier jaren. 

De Voorzitter: Mevrouw Groeneweg verandert het tweede 
amendement in dien zin, dat in den derden regel van het 
nieuw voorgestelde derde lid in plaats van „twee" jaren 
wordt gelezen ,.yier" jaren. 

Geeft deze wijziging de Commissie van Rapporteurs aan-
leiding tot wijziging van haar advies? 

http://huv.cn
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(Nolens e. a.) 
De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-

tours: Neen, Mijnheer de Voorzitter! 

Do heer Aalbersc, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Het bezwaar blijft, dat er een termijn wordt gesteld. 
Het is best mogelijk, dat ik den 8-urendog over twee jaren 
bij algemeenen maatregel van bestuur zal invoeren, maar het 
staat nu nog niet vast, dat binnen dien termijn voldoende 
verplegend personeel aanwezig zal zijn. Men moet niet een 
verantwoordelijkheid op zich nemen, die men niet kan dragen ! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement op art. 64 wordt in stemming gebracht 
en verworpen met 48 tegen 29 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Groot, Henri Her-
nians, Schouten, van Veen, Juten, Engels, Zijlstra, Fles-
kens, Bulten, llutgers, van Ryckevorsel, de Wijkerslooth de 
Weerdesleyn, A. ï \ Staalman, de Monté ver Loren, van 
Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, Bakker, Boinans, Duy-
maer van Twist, Swane, van der Voort van Zijp, Kolkman, 
Snocck Henkemans, de Geer, Bongaerts, Dresselkuys, van 
RÜMWljk. van de Leur, Niemeijer, von Rappard, Reijmer, 
Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, Smeenk, Deckers, 
Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermans, van Schaik, Haa-
zevoet, Nolens, roels, de Savornin Lohman en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren K. ter Laan, J . ter Laan, 
Gerhard, Abr. Staalman, Treub, van Ravesteijn, Schaper, 
Ketïlaar. Rugge, Duys, mevr. Groenewe.sr. en de heeren Hels-
dineren, Kloerekoper.Wijnkoop, van der Waarden, Ossendoip, 
Troelstrn, Sannes, Teenstra, Oud, Kolthrk, de Jonge, Oude-
geest, van den Tempel. L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, 
van Zadelhof! on Tor Hall. 

Het artikel wordt zonder hoofdelijke stemming oange-
nonien. 

Het (fewijzijrd amendement van den heer Schaper c.s. op 
art. 65 wordt verworpen met 43 tegen 34 itemmcm. 

Tegen hebben gestemd de hoeren Juten. Engols. Zijlstra, 
Flc.^kens, Bulten, Rutgers, van Rijckevorsel, de Wükorslooth 
do Weordcsteyn, A. P . Staalman, de Monté ver Loren. va"n 
Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, Bakker, Bomans. Duy-
macr van Twist, Swane, van der Voort van Zijp. Kolkman, 
Srioeek Henkemans, do Geer, Bongaerts, Dresselhuys, van 
Rijzcwijk, van de Laar, Reijmer, Kooien, Beumer, Kuiper, 
Tan de Bilt, Smeenk, Deckers. de Wilde, van Dijk. Winter-
mena, van Schaik, Haazevoet, Nolens, Poels, de Savornin 
Loliman, Henri Hermans, Schouten en van Veen. 

Vóór hebben gestemd de heeren J . ter Laan, Gerhard, Abr. 
Staalman, Troub, van Ravesteijn, Schaper, Ketelaar, Rujrge, 
Duys, mevrouw Groeneweg, de heeren Helsdingen. Kleere-
J;oper, Wijnkoop, van der Waerden, Ossendorp. TroeLstra, 
Sannes, Teenstra, Oud. Niemeijer, van Rappard. Kolthek, 
de Jonge, Oudegeest, van den Tempel, L M. Hermans de 
Zeeuw, Hedjkoop, Lely, van Zadclhoff. Ter Heil, de Groot, 
K. ter Laan en do Voorzitter. 

Art. 65 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Da Voorzit ter: Do heer van de Laar heeft mij bericht, 
dat hij zich bjj deze laakte stemming vergist heeft en tegen 
gestemd heeft, terwjjl hij voor wenschte te stemmen. 

Art. 66 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 67, luidende: 
„ 1 . Het hoofd of de bestuurder van eene onder-

neming is verplicht te zorgen, det in zijne onderneming 

Handelingen der Staten-Generaal — 1918—1919. I I , 

(Voorzitter.) 
geen arbeid wordt verricht door een jeugdig persoon of 
eene gehuwde vrouw, tenzij hij in het bezit is van eene 
dien persoon af die vrouw betreffende arbeidskaart, 
welke voldoet aan de in dit artikel cregeven voorschrif-
ten en waarvan — indien zjj eene gehuwde vrouweljjke 
persoon betreft — de geldigheidsduur niet verstreken 
is. Hjj is verplicht te zorgen, dat de arbeidskaarten op 
aanvrage onverwijld ter inzage worden verstrekt aan de 
bij artikel 84 bedoelde ambtenaren, en dat op de koar-
teu, zoolang zij in zjjn bezit zijn, geene aanteekeningen 
of merkteekens worden geplaatst. 

2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande 
lid, kan het districtshoofd voor bepaalde ondernemin-
gen eischen, dat een jeugdig persoon of eene gehuwde 
vrouw bij den arbeid in die ondernomingen een dupli-
caat bjj zich draagt van de in het voorgaande lid bedoel-
de arbeidskaart. Dat duplicaat moet op aanvrage onver. 
wjjld ter inzage worden verstrekt aan de bij artikel 84 
bedooldo ambtemiren. 
3. De arbeidskaart vermeldt den naam, de voornamen, 

den dag en de plaats van geboorte van den persoon, wien 
zjj betreft. Is deze een jeugdig persoon, dan vermeldt 
de arbeidskaart mede den naam en de woonplaats van 
het hoofd van het gezin, bjj wien, of den naam van het 
gesticht, waarin die persoon inwoont. Betreft de arbeids-
kaart eene gehuwde vrouweljjke persoon, dan vermeldt 
de kaart in plaats van de in de voorgaande zinsnede 
bedoeldo opgaven, hare woonplaats, den dag en de plaats 
van haar huwelijk en den naam van haren echtgenoot, 
de data harer bevallingen en den tijd, waarvoor de kaan 
geldig is. Deze tjjd wordt bepaald overeenkomstig door 
Onzen Minister gegeven voorschriften. 

4. Het model der arbeidskaart wordt vastgesteld 
door Onzen Minister. Ten behoeve van verschillende 
groepen van personen, voor wie eene arbeidskaart is 
voorgeschreven, kunnen verschillende modellen worden 
vastgesteld. 

5. De arbeidskaart wordt onderteekend en afgegeven 
door of van wego den burgemeester der gemeente, bin-
nen welke de persoon woont, op wien de arbeidskaart 
betrekking heeft. De datum van bevalling eener gehuw-
de vrouwelijke persoon wordt op hare kaart aangetee-
kend en gewaarmerkt door of vanwege den burgemees-
ter der gemeente, waar de bevalling plaats had. 

6. De burgemeester houdt op eene door Onzen Minis-
ter te bepalen wjjze aanteekening van de arbeidskaarten, 
welke door of vanwege hem zijn afgegeven. 

7. Voor kinderen beneden dertien jaar of nog leer-
plichtig worden geene arbeidskaarten afgegeven. 

8. Voor eene tweede of verder exemplaar van eene 
arbeidskaart of van een duplicaat, als bedoeld in het 
tweede lid, wordt ten bate van de gemeentekas een 
bedrag van vjjf en twintig cents betaald. 

9. De arbeidskaarten, de daarvoor noodig© inlich-
tingen en uittreksels uit de registers van den burger-
lrjken stand en van het bevolkingsregister, alsmede de 
stukken of inlichtingen waaruit kan blijken, of een 
persoon nog leerplichtig is, worden kosteloos verstrekt. 

10. Bjj het eindigen van de arbeidsbetrekking tus-
echen het hoofd of den bestuurder van de onderneming 
en den persoon, ten aanzien van wien hij eene arbeids-
kaart in zjjn bezit heeft, zorgt hn, dat de arbeidskaart 
op eerste aanvrage aan dezen wordt afgegeven of onver-
wnld tot diens beschikking wordt gesteld." 

De Voorzit ter: In dit artikel heeft de Minister de navol -
gende wijziging aangebracht: Het lid sub 7 wordt gelezen: 

„7 . Voor kinderen, die ingevolge deze wet geen arbeid 
mogen verrichten, worden geene arbeidskaarten af"-e-
geven.'^ 

Ik neem aan, dat de Commissie yan Rapporteurs tegen 
deze wijziging geen bezwaar heeft. 
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(Voorzitter.) 
Het gewijzigde artikel wordt eonder hoofdelijke stemming 

aangenomen. 

De artikelen 68 en 69 worden zonder beraadslaging en 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: In artikel 70 is een wijziging aangebracht 
na het uitbrengen van het Versla». Naar ik verneem, heeft 
de Commissie van Rapporteurs tegen deze wijziging geen 
beswaar. 

Artikel 70 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 71 tot en met 78 worden zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: In artikel 74 is wijziging gebracht na het 
uitbrengen van het Verslag. Ik verneem, dat de Commissie 
van Rapporteurs tegen die wijzigingen geen bezwaar heeft. 

Artikel 74 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter : In artikel 76 is een wijziging aangebracht 
na het Verslag. Ik neem aan, dat de Commissie van Rappor-
tenre tegen die wijziging geen bezwaar heeft. 

Artikel 76 wordt zonder hoofdelijk© stemming aangenomen. 

De artikelen 76 tot en met 82 worden zonder beraadslaging 
en eonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 83, luidende: 
i , l . Overtreding van het bepaalde in een der artikelen 

11. tweede l id; 12, eerste l id; 20, tweede lid, tweeden 
volzin; 29, tweede lid, tweeden volzin; 52, zevende lid, 
tweeden volzin; 67, eerste en tiende l id; 68, eerste en 
tien lid; 69; 73; 74; 75; 79, eerste en tweede lid, en 80 
of krachtens een der artikelen 16, tweede l id; 71 en 72, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaren 7-ijn verloopen sedert eene vroegere veroordoe-
ling van den schuldige wegens eene overtreding, in het 
vorige lid bedoeld, onherroepelijk is geworden, kan jeoh-
tenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste tweehonderd gulden worden opgelegd. 

3. Bij tweede herhaling binnen twoe jaren, nadat de 
eerste veroordeeling wegens herhaling onherroepelijk is 
geworden, wordt slechts de straf van hechtenis opgeïegJ. 

4. Eene afzonderlijke straf wordt opgelegd ten op-
zichte van eiken persoon, met of ten aanzien van wien 
overtreding is gepleegd, en voor iederen dag, in den loop 
waarvan die overtreding is gepleegd. 

5. Overtreding van het bepaalde in artikel 82 wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig guldon. 
Geldboete van ten hoogste honderd gulden kan worden 
opgelegd, indien tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroor-
deeling van den schuldige wegens gelijke overtreding 
onherroepelijk is geworden. 

6. Niet strafbaar is een bij het eerste lid strafbaar 
gesteld feit, indien het onder de gegeven omstandigheden 
als gerechtvaardigd is te beschouwen en onverwijld door 
of namens het hoofd of den bestuurder der onderneming 
wordt medegedeeld aan het districtshoofd.", 

waarop door de heeren van Rappard, Visser van IJzendoorn 
en Dres9elhuys een amendement is voorgesteld (Stuk n°. 9), 
strekkende om sub 3 te lezen als volgt: 

„Bij tweede herhaling binnen twee jaren, nadat de 
eerste veroordeeling wegens herhaling onherroepelijk is 
geworden, kan hechtenis van ten hoogste vier maanden 
of geldboete van ten hoogste vierhonderd gulden worden 
opgelegd." 

(van Rappard e. a.) 

De heer van Rappard verkrijgt het woord tot toelichting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Op 
dit artikel heb ik een amendement voorgesteld, dat zoowel 
in het belang is van de werkgevers als van de arbeiders, die 
strafbaar zijn krachtens art. S0 van het wetsontwerp. Het 
aantal strafbare overtredingen van de wet is zeer groot. En 
nu zou het maar al te dwaas zijn, dat de rechter bij tweede 
herhaling binnen twee jaren, al is de overtreding van nog 
zoo weinig beteekenis, verplicht zoude zijn heentcnisstraf 
op te leggen. 

Aan de prudentie van den rechter moet overgelaten wor-
den welke straf hij wil toepassen. 

Bij de Justitiebegrooting is door verschillende leden aan-
gedrongen op een ruimere facultatief stelling van vrijheids-
straf en boete en bij het wetsontwerp tot nadere voorziening 
ter bestrijding van heling hebben ook verschillende afge-
vaardigden ook nog op die facultatief stelling aangedrongen. 

De argumenten, die toen golden en die ik niet wil her-
halen, gelden ook nu nog en ik kan mij dan ook niet voor-
stellen, dat de Kamer zoo inconsequent zou zijn, terwijl zij 
nog kort geleden in het Strafwetboek wijzigingen heeft aan-
gebracht. waardoor de vrijheid van den rorhtev wordt uit-
gebreid. om te bepalen welke straf hij zal opleggen, een 
vrijheidsstraf of boete, thans de vrijheid van den rechter 
in deze aan banden zal leggen. 

Het amendement van den heer van Rappard c.s. wordt 
ondersteund door de heeren Abr. Staalman, de Groot en Ter 
Hall en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Kleerelioper: Mijnheer de Voorzitter! Het 
amendement van den heer van Rappnrd c.s. vereischt nog 
grootere vrijmoedigheid dan noodig is voor mij om op dit 
late uur alsnog daarover te spreken. 

De Minister stelt voor, bij eerste overtreding van deze 
Arbeidswet den rechter de keus te geven tusschen vrijheids-
6traf en het opleggen van geldboete. Bij tweede herhaling in 2 
jaren heeft üe rechter weder die keuze daartusschen. maar 
bij derde herhaling in die 2 jaren wordt gebiedend voor-
geschreven de principale hechtenis. 

Ieder van ons weet, dat de Minister niet maar zoo vanzelf 
tot die gestrengheid gekomen is, dat wij hier jaren achtereen 
veldslagen gehad hebben over de wijze, waarop de justitie 
haar toezicht en haar rechtspleging ten aanzien van de 
Arbeidswet toepaste; dat wij jaar in jaar uit uit de verslagen 
van de Arbeidsinspectie hebben voorgelezen de verzuchting: 
wat hebben wij aan de schoonste sociale wetgeving, wanneer 
wij hebben een rechtspleging, welke die wetgeving saboteert? 

Nu de Minister bij deze herziening komt met een voorstel 
om bij derde herhaling in 2 jaren principale hechtenis vast 
te leggen, komt de heer van Rappard met de zijnen en wil 
medelijden hebben met den werkgever, die in twee jaren voor 
de derde maal op deze wiize zijn ondergeschikten gebruikt. 

Ik mag er op wijzen, dat de vrij-liberalen bij de behan-
deling van dit wetsontwerp zelf geleerd hebben met een 
dergelijk amendement voorzichtig te zijn. Want zij hebben 
bij een vorig amendement uitvoerig toegelicht en met cijfers 
geadstrueerd welk een geweldig economisch voordeel er voor 
den ondernemer in enkele overuren kan zijn gelegen. Wan-
neer dat zoo voordeelig is en men schept dan ook de moge-
lijkheid om het met boete af te betalen, dan komt van de 
naleving der wet niet veel terecht. 

Intusschen zou ik ook nog wel iets willen vragen aan den 
Minister over deze bepaling. De Kamer heeft voor deze zaak 
niet veel geduld, maar het is toch een onloochenbaar feit, 
dat van meer belang dan deze of gene bepaling van de wet 
de vraag is, wat er van de uitvoering, van de naleving van 
al die bepalingen terechtkomt. Ik zal mij niet laten weer-
houden daarover een enkel woord te zeggen, omdat iedereen, 
die inderdaad de naleving van deze wet een goed hart toe-
draagt, zal moeten toegeven, dat wij inderdaad in dat op-
zicht een slechte praktijk hebben. Tot in de grootste steden 
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(lilccrckopcr e. a.) 
van ons land is bet toezicht op de naleving van de sociale 
wetten uitermate gebrekkig. Van een behoorlijke outillage 
van de politie in de steden, laat staan op het platteland, op 
het toezicht van de sociale wetgeving kan geen sprake zijn. 
Wij hebben een politie, die, noch wat den omvang, noch 
wat de opleiding betreft, in staat is op deze zaak toe te zien. 

Wat ik nu den Minister zou willen vragen is dit: wan-
neer dese wet wordt aangenomen — de Minister heeft gezegd 
dat het zijn ideaal is dat de 8-urendag zal worden inge-
voerd — dan mag ik toch aannemen dat het ook een ideaal 
van hem is dat zij behoorlijk uitgevoerd wordt. Welke mid-
delen zijn er nu om die uitvoering zeker te stellen? Nu 
geloof ik toch, dat de eenige mogelijklieid daartoe zal zijn, 
dat van het Departement van Arbeid zal uitgaan een reor-
ganisatie van het toezicht op de naleving van deze wet in het 
bijzonder en van de sociale wetgeving in het algemeen. Ik 
zou daarom willen, dat de Minister aan zijn Departement, 
met voorlichting van de arbeidsinspectie, zal laten uitwer-
ken een plan van controle, om het toezicht op de naleving 
van de Arbeidswet dermate te verscherpen, dat daardoor, 
zoowel op het platteland' als in de steden, maar vooral in 
de 6teden, beschikbaar zal komen een korps ambtenaren, 
belast met het toezicht op de naleving der Arbeidswet, dat, 
wat opleiding en geschiktheid betreft, in staat is zulk een 
toezicht naar behooren uit te oefenen. 

Er is opgemerkt, dat de verslagen der Arbeidsinspectie 
tegenwoordig niet meer zooveel klachten bevatten over 
justitie en politie als voorheen, maar wie zich daardoor laat 
misleiden vergist zich, want ben ik wèl ingelicht, dan zijn 
die klachten niet minder, maar is alleen de geneigdheid 
minder om die klachten in de verslagen op te nemen, omdat 
het Departement van Jjustitie op die klachten niet gesteld is. 

Ik zou dus van den Minister de toezegging willen vragen, 
dat wij van hem zullen krijgen een goed geoutilleerd korps 
ambtenaren voor het toezicht op de naleving der Arbeidswet. 

t De heer Aalberso, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik stel voorop, dat de voorgestelde bepaling van het 
derde lid en het amendement van den heer van Rappnrd geen 
nieuwe zaak betreffen. Bij herhaling, bij de behandeling \an 
iedere wijziging van de Arbeidswet en bij de behandeling 
van iedere begrooting van Landbouw, zijn stemmen opgegaan 
om een dergelijke bepaling in de wet op te nemen. Als het 
te betreuren is, dat wij met een dergelijke bepaling moeten 
komen, is de schuld daarvan bij degenen, die bij hun von-
nissen, krachtens deze wet uitgesproken, zulke buitengewoon 
lage straffen hebben opgelegd, dat zij, die iets voor de sociale 
wetten voelden, zeiden: het ware gewenscht, dnt de rechter-
lijke mocht wat krachtiger optrad. Dit is de reden waarom 
ik in overweging moet geven deze bepaling te handhaven. 

_Wat de vraag van den heer Kleerckoper betreft, het be-
wijs, dat ik gevoel voor de uitbreiding van de arbeidsinspec-
tie, is hierdoor geleverd, dat bij den Baad van State nan-
hangig is een suppletoire begrooting, ten einde mogelijk te 
maken, dat, zoodra dit wetsontwerp wet zal zijn geworden, 
de arbeidsinspectie wordt uitgebreid. 

De heer Drc-sselhuys: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp, 
dat de heer Klcerekoper zich bij zijn spreken beroepen heeft 
op zijn vrijmoedigheid, want bij de behandeling van hoofd-
stuk IV der Staatsbegrooting heeft hij gezegd: 

,,Een van dio gedachten was, om het beginsel, dat 
ook in onze Kinderwetten is aanvaard, ook voor vol-
wassen misdadigers in toepassing te brengen, nl. om 
altijd mogelijk te maken de geldboete naast de vrij-
heidsstraf." 

En nu wil hij deze menschen, die bij vergissing kunnen 
zondigen, enkel met hechtenis straffen. 

De Voorzit ter: Ik verzoek de Commissie van Bapporteurs, 
haar oordeel over het amendement mede te deelen. 

(Nolcns e. a.) 
De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-

teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs is tegen het amendement. 

De heer Kleerckoper: Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
heer Dresselhuys heeft gedaan, is iets dat ik meen te moeten 
qualificeeren als verre beneden de waardigheid van een onzer 
leden. Wat de heer Dresselhuys daar heeft voorgelezen is 
alleen, dat ik nis mijn meening heb te kennen gegeven, wat 
de Minister ook een aannemelijke gedachte vond, dat men 
niet voor een bepaald misdrijf moest uitsluiten, dat er keuze 
bij de bestraffing mogelijk zou zijn tusschen vrijheidsstraf 
en geldboete. Daarom behoeft de wetgever echter bij her-
haling van een overtreding nog niet die keuze te laten'. Dan 
zoaimmerg bij de Drankwet ook de principale hechtenis bij 
herhaling moeten vervallen, omdat er bij eerste berechting 
keuze> is. Dat zou niemand wenschen en het citaat bewijst 
dus niets. 

De heer Dressellmvs: Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Kleerekoper heeft gezegd dat ik iets gedaan heb beneden de 
waardigheid van het Parlement, en daarom zal ik geheel 
voorlezen wat de heer Kleerckoper op 12 December 1918 
(Handelingen, bladz. 731) heeft gezegd, namelijk: 

, ,Ik heb in het Voorloopig Verslag enkele dingen in 
dit verband geopperd, waarvan ik hoop, dat zij voor 
betere behandeling van den misdadiger dienstig kunnen 
zi.in, en het heeft mij aangenaam verrast, dat die ideeën 
door de Regeering niet alleen zeer breed zijn besproken, 
maar ook op aangename wijze zijn ontvangen. 

Een van die gedachten was, om het beginsel, dat ook 
in onze Kinderwetten is aanvaard, ook voor volwassen 
misdadigers in toepassing te brengen, nl. om altijd moge-
h.lk te maken de geldboete naast de vrijheidsstraf. 

Ik mag er op wijzen, dat in ons Wetboek van Straf-
recht te dien aanzien geenerlei stelsel is terug te vinden. 
Voor diefstal heeft men als alternatief een maximum van 
4 .mar vrijheidsstraf of f60 boete. Bij diefstal in ver-
eenigmg echter mag geen boete opgelegd worden. Men 
kan van tal van rechters hooren, hoe vaak het voorkomt, 
dat eenige jongens te zamen er op uitgaan om iets te 
stelen! Wat moet de rechter nu met hen doen? Een vrij-
heidsstraf opleggen wil die rechter niet gaarne — en 
die onwil pleit voor hem —. Hij zegt: die jongens be-
hooren nog niet in de kast; het kan nog goed met hen 
«floepen; een voorwaardelijke veroordeeling is echter 
een te gemakkelijke manier voor hen om van dat schok-
kend gebeuren af te komen; kon ik echter die jongens 
noodzaken om eens een week of 10 hier wat van hun loon 
te brengen als boete, dan had ik inderdaad een uit-
stekend, practisch opvoedingsmiddel om hun een indruk 
van hun vergrijp te doen bijblijven. 

Dit kan voor sommige volwassen misdadigers even-
goed gelden. Maar onze wet heeft te dien aanzien geen 
systeem. Want bij verduistering en weerspannigheid kan 
het wel, bij oplichting en heling echter niet ." 

Ik behoef hieraan niets toe te voegen. 

Het amendement van den heer van Eappard c.s. (Stuk 
n°. 9), wordt in stemming gebracht en met 61 tegen 11 stern-
men verworpen. 

Tegen hebben gestemd do hoeren Schouten, K. ter Laan, 
Zijlstra, Fleskens, Bulten, Rutgers. van Ryckevorsel, J . ter 
Laan, de Monté ver Loren. van Wijnbergen. Schokking, 
Heemskerk, Treub. Bakker, van Ravesteyn, Schaper, Kete-
laar, Rugge, Duys, mevrouw Groeneweg, en de heeren Hels-
dingen. Kleerekoper. Wijnkoop, van der Waerden. Osaen-
dorp. Duymaer van Twist. Troclstra, Teenstra, van der Voort 
van Zijp. Kolkman, Snoeck Henkemans. de Geer, Oud, Bon-
gaerts, van Rüzewijk. van de Laar. Kolthek, Kooien, de 
Jonge, Kuiper, Oudegeest. van den Tempel, van de Bilt, L. 
M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, Smeenk. Deckers, L«ly, 
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de Wilde, van Dijk, Wintermans, van Schaik, Haazevoet, 
Nolens, van Zadelhoff, Poels, Ter Hall, de Savornin Loh-
rnan, Henri Hermans en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heerten van Veen. Juten, Abr. 
Staalman, de Wijkerslootk de Weerdesteyn. Bomans, Swano, 
Drcsselhuys, Niemeijer, van Rappard, Reijmer en Beumer. 

Artikel 83 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 84 tot en met 87 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: Door den heer Kolthek c. s. was ingediend 
een amendement tot invoeging van een nieuw artikel 87bis 
(Stuk n°. 17, XX), maar de heer Kolthek heeft mij niedege-
deeld, dat dat wordt ingetrokken. Het maakt dus Reen onder-
derwerp van beraadslaging uit. 

De artikelen 88 tot en met 90 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 91, luidende: 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur kan voor alle 
of voor bepaalde bedrijven voorwaardelijk of onvcor-
waardelijk worden bepaald, dat het bepaalde in de Hoofd-
stukken IV en V geheel of ten deelo niet van toepas-
sing is: 

o. op den arbeid van personen, uitsluitend of in 
hoofdzaak belast met de leiding van eene onderneming 
of een onderdeel daarvan of met wetenschappelijk onder-
zoek of wetenschappelijke controle; 

b. op den arbeid van personen, wier jaarlijksch in-
komen in de onderneming, waarin zij werkzaam zijn, 
de grens overschrijdt bij dien algemeenen maatregel van 
bestuur aangegeven, welke grens niet lager dan drie 
duizend gulden mag worden gesteld.", 

waarop door de heeren Drcsselhuys, Treub, Ter Hall, Bos, 
Abr. Staalman, de Groot, Lely, van Doorn, Snoeck Henke-
mans, Schokking, de Savornin Lohman een amendement is 
ingediend (Stuk n°. 29), strekkende om het tweede lid te 
lezen als volgt: 

..Door Ons kan voor een bepaalden tijd worden be-
paald, dat de voorschriften van de Hoofdstukken IV en 
V, geheel of ten deele, voorwaardelijk of onyoorwaar-
delijk, niet van toepassing zijn op arbeid in onder-
nemingen, waarvan de hoofden of bestuurders en de 
daarin werkzame arbeiders gebonden zijn door eene col-
lectieve arbeidsovereenkomst, welke bepalingen bevat ten 
aanzien van den arbeidsduur, die naar Ons oordeel niet 
strijdig zijn met de belangen der betrokken arbeiders." 

De heer Drcsselhuys verkrijgt het woord tot toelichting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vraag eenige verontschuldiging voor do late indiening, maar 
het amendement is geboren uit de discussie van heden. De 
Minister heeft duidelijk gemaakt dat de wet pas compleet 
is, wanneer met collectieve arbeidsovereenkomsten rekening 
gehouden wordt. De Minister heeft herhaaldelijk op mij 
sympathieke wijze verzekerd, dat pas wanneer de zaak bij 
collectieve arbeidsovereenkomst geen beslag kan krijgen, 
deze als het ware zal worden omgezet in een maatregel van 
bestuur. 

Ik geloof dat het gewenscht is, ter vergemakkelijking van 
dat denkbeeld, deze gedachte met een enkel woord vast te 
leggen. 

Ik heb vertrouwen in het georganiseerd overleg en daarom 
is dit amendement door mij ingediend. 

Sommige leden hebben den indruk gekregen, dat hier 
alleen zal worden rekening gehouden met de reeds gesloten 

(Dresselhuys e. a.) 
contracten, maar dat is allerminst de bedoeling. Ook de 
nog 1e sluiten overeenkomsten zijn bedoeld. 

Wil men dat bepalen, dan heb ik daartegen geen bezwaar. 
De zaak hangt alleen hiervan af of men vertrouwen heeft 

in het georganiseerd overleg. 
Waar in Engeland het denkbeeld in den vorm van Joined 

Committees met zooveel succes in toepassing wordt gebracht, 
en waar deze bepaling een waardig sluitstuk zal vormen van 
de wet, beveel ik het amendement met vertrouwen aan. 

Ik voeg er bij dat ik alleen dan, wanneer de Minister er 
sympathiek tegenover staat, het amendement zal handhaven. 
Ontraadt hij net, dan trek ik het, zij het met groot leed-
wezen, in. Ik hoop echter, dat de Minister het niet zal 
afwijzen. 

Voorgesteld door elf leden, maakt het amendement een 
onderwerp van behandeling uit. 

De heer Aalbcrse, Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Op bet laatste moment is nog dit zeer belangrijke 
amendement ingekomen Wat de grondgedachte betreft, 
het is do Kamer uit de Memorie van Antwoord bekend, hoo 
ik daar tegenover sta. Ik heb uitdrukkelijk gezegd: een wet 
zooaks cp liet cogenblik gemaakt wordt is mijn ideaal niat. 
Ik zou veel liever willen, dat uit het bedrrjfsleven onder 
contróiö van de Overheid de regelingen konden opkomen. 
Ik heb gezegd, dat ik daarop zou terugkomen, zoodra ik 
met mijn ambtgenoot van Justitie in de Kamer hoop te ver-
dedigen een wetsontwerp tot regeling van de collectieve 
arbeidscontracten. Dan zal het moment gekomen zijn om ta 
beoordeelen hóe Hijv. de collectieve arbeidscontracten bin-
dend verklaard kunnen worden ook ten aanzien van hen, die 
niet door die contracten gebonden zijn. 

Ik geloof, dat de grondidee, waarvan de voorsteller uié-
gaat, eenigermate in die lijn ligt. Hij meent hier aan de 
Kroon de bevoegdheid te kunnen geven om in bepaalde ge-
vallen, geheel en al ter beoordeeling van de Kroon, een col-
lectief arbeidscontract to sanctionneeren en in de plaats van 
do wettelijke bepalingen te doen treden de regelingen om-
trent den arbeidsduur in het collectieve arbeidscontract. 
Toen de geachte afgevaardigde mij het amendement liet zien, 
heb ik gezegd, dat de grondidee mij sympathiek was, zooals 
bleek uit hetgeen ik in do Memorie van Antwoord had ge-
zegd. Van den anderen kant, nu ik de redactie tusschen de 
debatten door nog even heb kunnen doorlezen, bekruipt mrj 
hoe langer hoe meer de twijfel, of deze simpele redactie een 
voldoende grondslag zal zijn voor dezo materie. Het eerste 
wat mrj opvalt is juist dit, dat de quaestie van het bindend 
verklaren daarin niet wordt opgelost. De Kroon kan alleen 
het collectief nrlxndscontract in de plaats doen treden van 
de wettelijko bepalingen, in zcover de personen gebonden 
zyn. En daartegenover zal men in onze maatschappij bij de 
meeste yakvereenigingen zien — ik zonder de typografen 
en do diamantl>ewerkers een oogenblik uit — dat men wel 
vakbonden heeft, die een collectief arbeidscontract kunnen 
sluiten, maar dat van weerskanten, zoowel van de werk-
gevers als van de werknemers, er velen buiten zullen blijven 
staan. Wat is dan de rechtstoestand voor die anderen? Ik 
geloof, dat volgens deze redactie voor hen dan de wettelijke 
bepalingen geldend zullen zün en voor do overigen de bepa-
lingen van het collectieve arbeidscontract. Do Kroon is niet 
bevoegd, dat contract bindend te verklaren voor de anderen. 

Wanneer ik Kamerlid was, zou ik het amendement of-
stemmen op grond, dat het niet voldoende voorbereid en 
doorzien is. Als Minister sta ik eenigszins voor een moeilijk-
hei d. Dit amendement is eigenlijk een motie van vertrouwen 
in de uitvoering van de wet door de Kroon. Wanneer da 
Staten Generaal dat vertrouwen wilien uitspreken, !::m een 
Minister daartegenover niet afwijkend gaan staan. Wanneer 
hij zegt: gij laadt op mij een verantwoordelijkheid, die ik 
nooit zou wenschen te dragen; wanneer hrj meent, dat nooit 
onder ge^n enkele omstandigheid op grond van dit orWeel 
een collectief arbeidscontract zou kunnen worden. göedg<] 
keurd, dan moest hij beslissen: neen, dat k nu niet. 2£n*.\V 
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ik kan mij voorstellen, dat op hei; tamelijk afgesloten terrein 
der diamantbewerkers zich zulk een geval zou kunnen voor-
doen. Daarom wil ik niet zeggen, dat dit amendement voor 
mij onaannemelijk is, maar wil ik de beslissing daarover aan 
de Kamer laten. 

De heer Troels t ra : Mijnheer de Voorzitter! Toen ik kennis 
nam van dit amendement, had ik het gevoel van iemand, die 
een paar weken een zeeslag heeft bijgewoond en die plotseling 
op het laatste oogenblik een onderzeeër ziet verschijnen, 
die zijn vaartuig met ondergang bedreigt. Ik zou na de ver-
klaring van den Minister zonder meer nebben afgezien van 
het woord, maar de meegaande wijze, waarop de Minister 
zich over dit amendement heeft uitgelaten, geeft mij aan-
leiding, toch een enkel woord te zeggen. 

Wij hebben bij deze wet gelijk gegeven dengenen, die er 
zich over beklaagden, dat de wet zooveel uitzonderingen toe-
liet en op verschillende manieren gelegenheid geeft haar 
niet in haar eigen geest uit te voeren. Wanneer wij desalniet-
temin meenen, dat deze wet als een grcot stuk sociaal werk 
kan worden geaccepteerd, geschiedt dat voornamelijk wegens 
onze opvatting omtrent den invloed van de arbeidersbewe-
ging in het algemeen en de vakorganisaties in het bijzonder 
op de uitvoering van de wet. De taak van de vakorganisaties 
zal zijn, bij de verschillende lacunes in de wet door voort-
durende controle en drang te trachten er van te maken 

•wat er van te maken is. Het funeste in het denkbeeld van 
den heer Dresselhuys, waartegen de Minister zich m. i. niet 
voldoende heeft verzet, is, dat men de vakorganisaties niet 
de functie geeft de wet te versterken, maar om door overleg 
met de werkgevers in een bepaald bedrijf nieuwe uitzonde-
ringen te scheppen. Ik hoop dat do Minister zal inzien, dat 
vele leden hun stem aan deze wet geven in de vaste overtui-
ging, dat de vakorganisaties krachtig invloed kunnen uit-
oefenen om de uitvoering te doen zijn in den geest van do 
wet en dat niets zal geschieden om door overmacht van 
kapitalistische patroons op zwakke vakvereenigingen tot 
verdere verslapping van deze reeds slappe wet te komen. 

De Voorzit ter: Aangezien de heer Dresselhuys mede 
namens zijn medevoorstcllers het amendement heeft ingetrok-
ken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Art. 91 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ingevolge een verzoek van den Minister 
stel ik voor nog even terug te komen op art. 88. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De Minister stelt voor, aan het slot van 
art . 88 c in te voegen: 

,,of waarin personen worden verpleegd, die daar zijn 
opgenomen in verband met het feit, dat zij met justitie 
of politie in aanraking zijn geweest". 

Naar ik verneem, heeft de Commissie van Rapporteurs 
tegen deze wijziging geen bezwaar. 

Het gewijzigde art. 88 wordt zonder hoofdelijke stemming 
vastgesteld. 

De Voorzitter: In art. 92 is een wijziging aangebracht 
na het uitbrengen van het Verslag. Naar ik verneem heeft de 
Commissie van Rapporteurs tegen deze wijziging geen be-
zwaar. 

Het artikel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde-
lij ke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: In art . 93 is eveneens een wijziging aan-
gebracht na het uitbrengen van het Verslag. Naar ik verneem 
heeft de Commissie van Rapporteurs tegen deze wijziging 
evenmin bezwaar. 

Handelingen der Staten-Genefaal — 1918—1919. — I I , 

(Voorzitter.) 
Artikel 93, zoomedo de artikelen 94 tot en met 96 worden 

achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: De heer Kolthek had een amendement 
ingediend tot het invoegen van een nieuw nrt. 966M. Aange-
zien de voorsteller dat amendement heeft ingetrokken, komt 
het niet in behandeling. 

De artikelen 97 tot en met 99 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over art. 100, luidende: 
u i . Door Ons wordt bepaald, op welk tijdstip, of op 

weke tijdstippen onderscheidenlijk, de bepalingen -von 
dez-3 wet in werking treden. 

2. Zoodanig tijdstip kan met betrekking tot verschil-
Ien.lo soorten van arbeid verschillend worden gesteld. 

3. De artikelen 9, 10 en 22 tot en met 43 treden noch-
tans tegelijkerlijd in werking. 

4. Op het tijdstip, waarop in werking treden de arti-
kelen 9. 10 en 22 tot en met 43, vervalt de Arbeidswet 

5. Het bepaalde bij artikel 9 geldt niet: 
a. voor kinderen, die op het in het vierde lid bedoel-

de tijdstip twaalf jaar oud en niet leerplichtig zijn, in-
dien vóór dat tijdstip te hunnen aanzien eene verklaring 
is afgegeven, als bedoeld in de slotzinsnede van artikel 
22. vierde lid, der Arbeidswet 1911; 

6 \ . 7
v o o r kinderen, die op het in het vierde lid bedoeb 

de tijdstip dertien jaar oud en niet leerplichtig zijn; 
f. voor dertienjarige, niet leerplichtige kinderen van 

het mannelijk geslacht, die dien leeftijd zullen bereikt 
hebben tusschen het in het vierde lid bedoelde tijdstip 
en een ander door Ons te bepalen tijdstip, hetwelk niet 
later dan 1 September 1922 mag worden gesteld.", 

waarop door de heeren Kolthek. van Ravesteijn, Wijnkoop 
en Kruyt is voorgesteld een amendement (Stuk n°. 17, XXII ) 
om aan het tweede lid toe te voecren: ,,doch kan in geen geval 
later worden bepaald dan 6 maanden nadat deze wet in het 
Staatsblad is verschenen". 

Hierbij is tevens aan de orde het aangehouden art. 9, 
luidende: 

„Een kind beneden 14 jaar of nog leerplichtig ma" 
geen arbeid verrichten.", 

waarop de volgende amendementen zijn voorgesteld: 
een, van den heer Schaper c.s. (Stuk n°. 20, I ) , strekken-

de om aan het artikel toe te voegen een tweede lid, luidende: 

i r k A ^ ^ l t w e e 1"?" verloopen zijn sedert het in artikel 
100, vierde lid, bedoelde tijdstip, mag een kind beneden 
15 jaren of nog leerplichtig, geen arbeid verrichten.", 

een, van den heer Kolthek c.s. (Stuk n°. 28 en Handelingen 
I I , bladz. 2898), strekkende om ,,14" te veranderen in ,15" 
en om m de nieuw voorgestelde alinea 2 „ 1 5 " te vervangen 
door ,,16 , en om aan het artikel toe te voegen een nieuw lid 
luidende: 

„Nadat een jaar verloopen is sedeTt het in het vierde 
hd van artikel 100 bedoelde tijdstip, mag een kind be-
neden 16 jaar of nog leerplichtig, geen arbeid ver-
richten. , 

een, van den heer Henri Hermans (Stuk n°. 30), strekkende 
om toe te yoegen aan het slot van sub o: 

„een en ander, voor zoover de onder a, b en c ge-
noemde kinderen in het bezit zijn van eene verklaring 
afgegeven overeenkomstig voorschriften bij algemeenén 



3042 

122ste VERGADEEIN 

408. Bepalingen beperking arbeidsduur in het algemeen en 

(Minister Aalberse e. a.) 
maatregel van bestuur gesteld, dat zij gedurende ten 
minste 8 uren per week lessen volgen in een of meer 
inrichtingen van onderwijs." 

De lio^r Aülberpe, Minister wn Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Naar aanleiding van de' over dit artikel gevoerde 
discussie heb ik deze zaak besproken met mijn ambtgenoot 
van Onderwijs. Het resultaat van die bespreking is het ge-
wijzigde artikel, opgenomen stuk n°. 27. Daarmede wordt 
in de wet opgenomen do leeftfid v:in H innr. met een over-
kangsbepaling voor korten tijd in artikel 100, 5°. Die over-
gangsbepaling geldt niet voor meisjes. Die kunnen wel een 
jaar, waarin zij niet naar school gaan, bij moeder het huis-
houden leeren. Voor jongens heb ik het echter niet aange-
durfd, hen een jaar op straat te laten loopen. De overgangs-
termijn. die verband houdt met het wetsontwerp dat de 
Kamer na het reces wel zal behandelen, is zeer kort. Tk 
hoop dat hiermede de meeningen tot elkaar zullen komen. 
Mijn houding tegenover amendementen van verdere strek-
king is niet gewijzigd. 

De heer Kolthek verkrijgt het woord tot toelichting van 
het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Bij ons 
amendement op art. 100 wenschen wij een laatste poging te 
doen om wat nog van deze wet is overgebleven, zoo spoedig 
mogelijk in werking te doen treden. Daarom hebben wij een 
maximum termijn van 6 maanden voorgesteld voor de inwer-
kingtreding en wij hopen, dat de Kamer daarmee mee zal 
gaan. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren van 
der Waerden, Duys en Troelstra en maakt mitsdien een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Hcnri Hermans verkrijgt het woord tot toelich-
ting van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Het amendement is zóó duidelijk, dat mijn toelichting zeer 
kort kan zijn. Nu in de wet zal worden bepaald, dat ook 
kinderen beneden 14 jaar arbeid zullen mogen verrichten, 
meen ik, dat de nadeelige gevolgen daarvan zooveel mogelijk 
moeten worden gekeerd, en daarom wilden wij in de_ wet 
zien opgenomen, dat zulke kinderen gedurende ten minste 
8 uren per week lessen volgen in een of meer inrichtingen 
van onderwijs. 

Ik hoop dat de Minister, wien dit amendement zeer sym-
pathiek moet zijn, het zal overnemen. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Bul-
ten, Haazevoet. Reijmcr en Deckers en maakt mitsdien een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Mag ik aannemen, dat het amendement-
Schaper op art. 9 na de regesringswijziging is vervallen? 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ons amende-
ment op het eerste lid van artikel 9 is door de regeerings-
wijziging vervallen, maar wij hebben geen aanleiding kun-
nen vincten om het amendement tot invoeging van een tweede 
lid in te trekken. Ons amendement op het tweede lid moeten 
wij dus handhaven. 

De Voorzitter: Het amendement op het tweede lid wordt 
dus gehandhaafd. 

De ho"»- Aalberso, Minister van Arbeid- Mijnheer de Voor-
zitter! Het amendement van den heer Hermans werd mij 
op het laatste oogenblik onder de oogen geschoven. De er-
varing, die wij bij een soortgelijke regeling in de bestaande 
Arbeidswet hebl>en opgedaan heeft geleerd, welk een mis-
bruik daarmee gemaakt kan worden. 

Ik ben dan ook huiverig, hoezeer de grondgedachte van 
het amendement mij sympathiek is, om het amendement 
over te nemen. De zaak is te weinig bezien om ze op deze 
•wiy/o Ir'er in te voegen en ik moet dan ook de aanneming 
van het amendement ontraden. 

h. — 11 J U L I 1919. 

tegengaan gev. arbeid van jeugdige personen en vrouwen. 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs ver-

zoeken haar oordeel over de amendementen mede te deelen ? 

De heer Nolens, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs verkeert in dezelfde positie als de Minister. Wanneer 
de Minister, die toch ook zijn adviseurs heeft, tegenover dit 
amendement huiverig staat, moet de Commissie van Rap-
porteurs, evenals ik, evenzeer huiverig daartegenover staan, 
en daarom zou ik, onder deze omstandigheden, aan de voor-
stellers den raad willen geven, het amendement in te trekken, 
want dit is geen wet, waaraan men nu zoo maar dadelijk 
iets kan toevoegen. 

Wat de andere amendementen betreft, behalve den voor-
steller van het eene amendement is de geheele Commissie 
togen aanneming er van. 

# De heor Aalberse. Minister van Arbeid: Mijnheer de Voor-
zitter! Hoe gevaarlijk het is dergelijk amendement, dat op 
het laatste oogenblik ingediend is, te behandelen, blijkt 
hieruit, dat, nadat ik zoo even gesproken heb, gebleken is 
dat bij aanneming van het amendement van den heer Her-
mans een tweede lezing van het wetsontwerp noodzakelijk 
zou zijn, wat niet noodig zou zijn wanneer in de laatstelijk 
voorgestelde bepaling geen wijziging meer plaats heeft. 

Alleen is nog noodig vernummering van de artikelen, 
maar ik meen dat volgens het Reglement van Orde van de 
Kamer die vernummering door den Voorzitter zelf kan ge-
schieden. 

De heer Hcnri Hermans: Mijnheer de Voorzitter! Het 
spijt mij, dat de Minister zoo is gaan staan tegenover mijn 
amendement: door deze onverwachte omstandigheid ben ik 
genoodzaakt het in te trekken. 

De Voorzitter: Aangezien de heer Henri Hermans zijn 
amendement ingetrokken heeft, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De amendementen komen in stemming. 

Het amendement van den heer Kolthek c. s. op art. 9 (stuk 
'n°. 28) wordt met 52 tegen 20 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Engels, Zijlstra, Fles-
kens, Bulten, Rutgers, van Ryckevorsel, Abr. Staalman, A. 
P . Staalman, de Monté ver Loren, Schokking, Heemskerk, 
Treub, Bakker, Ketelaar, Bomans, Duymaer van Twist, 
Teenstra, Swane, van der Voort van Zijp, Kolkmau, Snoeck 
Henkemans, de Geer, Oud, Bongaerts. Dresselhuys, van 
Rijzewijk, van de Laar, Niemeijer, van Rappard, Reijmcr, 
Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, Smeenk, Deckers, 
Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermons, van Schaik, Haaze-
voet, Nolens, Poels, Ter Hall, de Savornin Lohman, de Groot, 
Henri Hermans, Schouten, van Veen en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren J . ter Laan, van Ravesteijn, 
Schaper, Rogge, Duys, mevr. Groeneweg, de heeren Hels-
dingen, Kleerekoper, Wijnkoop, van der Waerden, Ossen-
dorp, Troelstra, Kolthek, de Jonge, Oudegeest, van den 
Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop en van Zadel-
hoff. 

De Voorzitter: De heeren Sannes en K. ter Laan hebben 
mij medegedeeld verplicht te zijn de vergadering te verlaten. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Het amendement van den heer Schaper c. s. (Stuk 20, 
n°. I) wordt met 49 tegen 24 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Schokking, Heemskerk, 
Treub, Bakker. Bomans, Duymaer van Twist, SWane, van 
der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck Henkemans, de Geer, 
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Bongaerts, Dresselhuys, van Rijzewijk, Niemeijer, van 
Rappard, Reijmer, Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, 
Smeenk, Deckers, Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermans, 
van Schaik, Haazevoet. Nolens, Poels, Ter Hall, de Savornin 
Lohman, de Groot, Rink, Henri Hermans, Schouten, van 
Veen, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten, Rutgers. van 
Ryckevorsel, Abr. Staalman, A. P . Staalman, de Monté ver 
Loren, van Wijnbergen en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Ravesteijn, Schaper, 
Ketelaar, Rugge, Duys, mevr. Groeneweg, de heeren Hels-
dingen. Kleerekoper, Wijnkoop, van der Waerden, Ossen-
dorp, Troelstra, Teenstra, Oud, -van de Laar, Kolthek, de 
Jonge, Oudegeest, van den Tempel, L. M. Hermans, de 
Zeeuw, Heijkoop, van Zadelhoff en J . ter Laan. 

Het gewijzigd artikel 9, thans luidende: 
„Een kind beneden 14 jaar of nog leerplichtig mag 

geen arbeid verrichten.", 
wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het amendement van den heer Kolthek c.s. (Stuk n°. 17, 
XXI I ) wordt met 52 tegen 20 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Deckers, Lely, de Wilde, 
van Dijk, Wintermans, van Schaik, Haazevoet, Nolens, Poels, 
Ter Hall, de Savornin Lohman, de Groot. Henri Hermans, 
Schouten, van Veen, Engels, Kijlstra, Fleskens, Bulten, 
Rutgers, van Ryckevorsel, Abr. Staalman, A. P . Staalman, 
de Monté ver Loren, van Wijnbergen, Schokking, Heemskerk, 
Treub, Bakker, Ketelaar, Bomans, Duymoer van Twist. 
Teenstra, Swane, van der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck 
'Henkemans, de Geer, Oud, Bongaerts, Dresselhuys, van 
Rijzewijk, van de Laar, Niemeijer, van Rappard, Reijmer, 
Kooien, Beumer, Kuiper, van de Bilt, Smeenk en de Voof-
zitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren van Zadelhoff, J . ter Laan, 
van Ravesteijn, Schaper, Rugge, Duys, mevrouw Groene-
weg, de heeren Helsdingen, Kleerekoper, Wijnkoop, van 
der Waerden, Ossendorp, Troelstra. Kolthek, de Jonge, 
Oudegeest, van den Tempel, L. M. Hermans, de Zeeuw en 
Heijkoop. 

De Voorzitter: In art. 100 is na het uitbrengen van het 
Verslag wijziging gebracht. Ik neem aan dat de Commissie 
van Rapporteurs tegen deze wijziging geen bezwaar heeft. 

Art. 100 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de beweegreden, luidende: 
,, Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 

noodzakelijk is, bepalingen vast te stellen tot beperking 
vnn den arbeidsduur in het algemeen en tot het tegengaan 

van gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van 
vrouwen;". 

De Voorzit ter: Door den Minister is in de beweegreden 
een wijziging gebracht, nl. dat vervallen de woorden „van 
jeugdige personen en vrouwen". Dezelfde verandering wordt 
aangebracht in het intitulé. 

Ik neem aan, dat de Commissie van Rapporteurs tegen deze 
wijziging geen bezwaar heeft. 

De beweegreden, thans luidende: 
„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 

noodzakelijk is, bepalingen vast te stellen tot beperking 
van den arbeidsduur in het algemeen en tot het tegengaan 
van gevaarlijken arbeid;", 

wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

De Voorzit ter : Er zijn tijdens de behandeling wijzigingen 
gebracht in het wetsontwerp, maar de Ministér heeft mij 
medegedeeld, dat hij er geen bezwaar tegen heeft, dat dadelijk 
tot de eindstemming wordt overgegaan. Do Commissie van 
Rapporteurs heeft mij evenzeer verklaard, dat ook zij daar-
tegen geen bezwaar heeft. Ik stel dus voor thans dadelijk de 
eindstemming te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Het ontwerp van wet wordt in stemming gebracht en 
aangenomen met 69 tegen 3 stemmen. 

Vóór hebben gestemd de heeren A. P . Staalman, de Monté 
ver Loren, van Wijnbergen, Schokking. Heemskerk, Treub, 
Bakker, Schaper, Ketelaar, Rugge, Duys, mevr. Groeneweg, 
de heeren Helsdingen. Kleerekoper, van der Waerden, Ossen-
dorp, Bomans, Duymaer van Twist, Troelstra, Teenstra, 
Swane, van der Voort van Zijp, Kolkman, Snoeck Hen-
kemans, de Geer, Oud. Bongaerts, Dresselhuys, van Rijze-
wijk. van de Laar. Niemeijer, van Rappard, Reijmer, 
Kooien, de Jonge. Beumer. Kuiper, Oudegeest, van deu 
Tempel, van de Bilt, L. M. Hermans, de Zeeuw, Heijkoop, 
Smeenk, Deckers, Lely, de Wilde, van Dijk, Wintermans, 
van Schaik. Haazevoet. Nolens. van Zadelhoff. Poels, Tei* 
Hall, de Savornin Lohman. de Groot, Henri Hermans, 
Schouten, van Veen, Engels, Zijlstra, Fleskens, Bulten, 
Rutgers, van Ryckevorsel, J . ter Laan, Abr. Staalman en 
de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de Heeren" van R'avesïeijn, Wijn-
koop en Kolthek. 

De Vergadering gaat tot nadere bijeehroeping uiteen. 


