
De werken van J.J. Cremer die meegewerkt hebben om de 

kinderarbeid in Nederland te verbieden.  

 

Vandaag, 23 januari, is het de Internationale Dag van het Handschrift. Deze dag is bedoeld ter 

herinnering aan de geboortedatum van John Hancock: hij was de eerste persoon die de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring ondertekende. 

Van Cremer zijn veel handschriften bewaard gebleven. 

Zoals de handschriften van “de Openbare brief aan z.ex. den minister van binnenlandsche zaken” en 

“Een woord aan mijn landgenooten”  uit 1870. 

Deze twee publicaties behoren met Fabriekskinderen tot een drieluik in de strijd tegen de 

kinderarbeid in Nederland en kunnen eigenlijk niet los van elkaar gezien worden.  

De openbare brief verscheen omdat er politiek gezien nauwelijks vooruitgang was in de strijd tegen 

kinderarbeid. In de brief komt vooral het ongeduld van Cremer naar voren. Hij is het wachten op 

wetgeving beu en schrijft: 

“En in dien tusschentijd zijn de vogels teruggekeerd uit het warme Zuiden, en hebben hun nestjes 

gebouwd; en de boomen zijn groen geworden; en.... men heeft kermis gevierd in de Residentie; en—

die kinderen in de fabrieken hebben gewacht en geleden.” 

Ook het sarcasme neemt toe: “Heeft Uwe Exc. misschien nog te weinig stemmen gehoord; te  weinig 

vooral in evenredigheid van Neerlands bevolking?” 

Kort voor het verschijnen van de openbare brief start Cremer via “Een woord aan mijn 

landgenooten” een petitie aan de koning om de minister te overtuigen van de noodzaak van een 

wettelijke regeling. In “Een woord aan mijn landgenooten” is het activisme van Cremer het meest 

zichtbaar. Hij spreekt niet meer van een bede, maar hij schrijft meerdere malen eisend: “Wij willen”.  

De petitie is een succes. Overal in Nederland ontstaan comités die de zgn. adressen aan de koning 

verzamelen.   

Het zou nog drie jaar (en een ander kabinet) duren eer de wet van Van Houten werd goedgekeurd in 

de tweede kamer.   

Het slotwoord van J.J. Cremer in deze zaak schreef hij in 1876 en verscheen in de Romantische 

werken van 1878: 

 “En men heeft op den Minister gewacht, totdat nog drie jaren later, de eerste wet ter regeling van 

den kinderarbeid in de fabrieken, door een nieuwe regeering bekrachtigd werd.” 

Zoals  Multatuli’s roman Max Havelaar een aanklacht is tegen de uitbuiting en onderdrukking van de 

bevolking van Nederlands-Indië, zijn deze werken van Cremer een aanklacht tegen de kinderarbeid in 

Nederland. 
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