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lijk ook de overige dagen dezer week; de derde, ook gedurende den eersten tijd, daar hij, tot herstel van eene
aandoening der knie, op ui'drukkelijken last van den geneesheer volstrekte rust moet nemen.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;
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Ingekomen: 1*. berichten van leden; 2°. missives van
de Eerste Kamer; 3°. boekwerken. — Voortzetting
der algemeene beraadslaging over het wetsontwerp
tot regeling van de kiesbevoegdheid voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale
Staten. — Beslissing genomen over de behandeling
van Regeeringsbescheiden. — Verslagen uitgebracht
over wetsontwerpen.

Voorzitter: de heer G l e i e b n a n .

2°. van de Eerste Kamer der Staten-Generaal:
drie missives houdende mededeeling dat zij zich heeft
vereenigd met eveuzooveel voorstellen van wet, haar door
de Tweede Kamer toegezonden , welke zijn behandeld in
de vergadering van 28 Juli jl.;
en eene missive houdende kennisgeving, dat zij H. M.
de Koningin-Weduwe, Regentes, eerbiedig verzocht heeft
in nadere overweging te nemen het haar door de Tweede
Kamer toegezonden ontwerp van wet, houdende bekrachtiging van eene overeenkomst, betreffende de GelderschOverijsselsche locaalspuorwegen en den locaalspoorweg van
Enschedé naar Oldenzaal.
Deze missives worden voor kennisgeving aangenomen ;
4°. de volgende boekwerken en kaart:
van den Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid,
de Gegevens der herziene rivierkaart: Maas, blad n°. 1;
van het Ministerie van Marine, afdeeling Hydrographie,
de Zeekaart Noordzee, zeegat van Goeree;
door de directie der Javasche Bank, haar Verslag over
het boekjaar 1892—1893.
Deze boekwerken en kaart zullen worden geplaatst
in de boekerij der Kamer.
Aan de orde is de behandeling van bet WETSONTWERP
TOT REGELING VAN' DE KIESBEVOEGDHEID VOOR DB TWBBDE
KAMER DER STATEN-GENBRAAL EN VOOR DE PROVINCIALE
STATEN. (5T)
De algemeene beraadslaging wordt voortgezet.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 82 leden,te weten
de heeren:
Ferf, Mees, Veegens, Schepei, Bool, van Bylandt, G.
van Dedem , Smeenge, Seret, Valette, Lambrochts, van
Alphen, van Houten, Smit, Pyttersen, Guyot, Viruly
Verbrugge, Hintzen, Hartogh, A. van Dedem, Plate ,
Borret, van der Kaay, Harte, Pijnacker Hordijk, Zijlma ,
Land , Rutgers van Rozenburg, Dobbelmann, van der Feltz,
van Gijn , Schaepman , van Delden, Tydeman , van Löben
Sels, Heldt, Bahlmann , de Ras, Donner, de Meijier, van
Kf rkwijk , Levy , de Beaufort, Conrad , Haffmans, Kielstra,
de Geer van Jutfaas, van Berckel, van der Schrieck,
W. de Beaufort, Kerdijk, Houwing, M. Mackay, Schimmelpenninck van der Oye, Rink, Roijaards van den Ham ,
Heemskerk, Kolkman , Ruys van Beerenbroek, van de
Velde, van Karnebeek, Bevers. Vermeulen, Lieftinck,
Gerritsen, Roessingh , Reekers, Hennequin, Beelaerts van
Blokland, d'Ansembourg, Huber, van Beuningen, Keuchenius , Michiels van Verduynen , Smits van Oijen, Walter , Travaglino, de Kanter, Goekoop, Poelman en Brantsen
van de Zijp,
en de heeren Ministers van Binnenlandsche Zaken, van
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Financiën en
van Oorlog.
De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
De Vooraliter deelt mede dat zijn ingekomen:
1°. berichten van de heeren Th. Mackay, Tijdens en
Röell, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen ;
de tweede, wegecs voortdurende ongesteldheid , waarschijnHandelingen der Staten-Generaal. — 1892—1893. — II.

De heer Rutgrrs v a n Rozenburg : Mijnheer de Voorzitter! Heb ik meermalen hier aanleiding gehad voor de
opmerking, dat van het recht van petitie, ons volk bij de
grondwetsherziening van 1848 verzekerd , sterk misbruik
gemaakt wordt, thans heb ik zeker geene aanleiding om
die woorden terug te nemen. Integendeel heb ik er ditmaal
op te wijzen, hoe dit recht, op zich zelf noodzakelijk en
doelmatig in eiken constitutioneelen Staat, hier dreigt te
ontaarden in iets geheel anders.
Al spoedig heeft men heil gezocht, mii^der indegelijkheid van argumenten dan in veelheid van onderteekenaars
en veelheid van adressen. Vooral zijn na 1878 in zwang
gekomen de adresbewegingen en is men het adresseeren
gaan toepassen als zoogenaamd getuigen.
Gevolgd zijn de meetings met vooraf gereed gemaakte
motiëu , die dan, na aanneming bij acclamatie , als volksbevelen aan de overheid en de Volksvertegenwoordiging
beteekend werden. Daarbij i3 het niet gebleven : uit Engeland en België zijn overgewaaid de betoogingen onder dak
en in de open lucht, de straatvertooningen en andere
openbare manifestatiën , waarom een verstandig mensch
lacht en behoort te lachen, maar die toch niet ongeschikt
en wel bestemd waren om op onverstandiger) en vreesachtigen
indruk te maken.
Tot een van die categorieën, onverstandigen en vreesachtigen , behoort voorzeker ons tegenwoordig Kabinet niet;
doch dat het ontoegankelijk en ongevoelig is voor pressie
van buiten , geloof ik thans zoo min als vroeger, toen ik
daarop wel eens gewezen heb. Toen nu na en in weerwil
van de aanzienlijke uitbreiding in 1887 van het stemgerechtigde volk met 13Ü pet., eenigen, die om een nieuw thema van
oppositie verlegen waren, over algemeen stemrecht begonnen te praten, en tot een bond zich constitueerden ;
toen eenige nieuwe dagbladondernemingen behoefte ge-
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voelende aan een onderscheidingsteeken , waarmede zij aan
de ouderen eenige abonnementen konden ontjagen , daarom
algemeen stemrecbt in hun vaandel schreven; toen die
ouderen , om zich niet te laten overvleugelen , dezelfde vlag
uitstaken, en toen in 't kort ieder die aan de spits blijven
of komen wilde, allengs meende niet beter te kunnen
doen dan het nieuwe geloof ook te omhelzen, toen heeft
ons Kabinet gemeend ook zijn klavier op dat diapason te
moeten stemmen, en heeft het door de indiening van dit
wetsontwerp eene sanctie, een relief aan de beweging gegeven , zich aan haar hoofd gesteld, zoo het er niet aan
is vooruitgeloopen ; in elk geval heeft het haar eene hoogere
vlucht doen nemen , maar tevens de verantwoordelijkheid
er voor op eigen schouders genomen.
En licht is die verantwoordelijkheid niet: want wordt
het wetsontwerp verworpen, de teleurstelling daardoor gewekt bij hen, die nu eenmaal zijn opgewarmd voor algemeen stemrecht, komt voor rekening van de Regeeriug.
Wordt daarentegen het wetsontwerp aangenomen , en doen
zich straks of na eenige jaren bedenkelijke gebeurtenissen
voor, de schuld daarvan zal rusten op de Kegeering, die
ontijdig en onnoodig de beweging niet alleen mede heeft
gemaakt, maar hare leidsvrouw werd , of zelfs haar vooruitliep.
Ik erken , de indiening van het wetsontwerp teekent
cordaatheid, omdat zij met volkomen bewustheid gedaan
is. Want eene Regeering die , als deze , in haar midden tal
van mannen heeft, uit eigen aanvaring en aanschouwen
volkomen op de hoogte van den geest onder de lagere
klassen in onze groote steden , en speciaal in Amsterdam,
mag gezegd worden volkomen bekend te zijn met de
kansen aan algemeen stemrecht daar verbonden. En wanneer
zij dan niettemin algemeen stemrecht voorstelt, teekent
dit zonder twijfel moed. Hopen wij maar, dat bet niet
eens blijke geweest te zijn een moed als die van ülivier
en Leboeuf, toen dezen in 1870 aan Duitschland den oorlog verklaarden!
Ik weet wel, de Regeering verbeeldt zich , dat zij geen
algemeen stemrecht heeft veelgesteld ; en de Minister van
Binnenlandsche Zaken heeft in de Memorie van Toelichting , om dit te betoogen , eene vergelijking gemaakt tusschen ons land en het buitenland, speciaal Frankrijk ,
Duitschland en Zwitserland, waar algemeen stemrecht
heersebt, waar 87,90 en 92 procent van de mannelijke bevolking kiezer is, terwijl krachtens het aanhangig wetsontwerp hier, naar 's Ministers berekening, maar 74 percent
kiezer zouden worden.
Die rekening van 74 pet., berustende op allerlei problematische en onbestemde praemissen , is kwalijk na te cij—
feren of te verifieereu , maar eene dezer praemissen, die dat
wèl is, wil ik even bespreken.
De Minister trekt namelijk van het aantal 23-jarige
mannelijke ingezetenen 5 pet. of 59 000 personen af als
analphabeten. Maar, ah men nu weet, wat in de dagbladen vermeld is, onder andere in het Handelsblad van
1 October 11., namelijk dat ten gevolge de invoering van
leerplicht in Duitschland de alphabeten van 4 of 5 pet.
tot 7 per mille zijn geslonken, dan volgt daaruit, dat,
als hier ook leerplicht wordt ingevoerd, de Minister niet
meer 59 000 maar 8 OüO slechts voor analphabeten aftrekken m a g , dat dit een verschil van 51000 in zijne
rekening reeds oplevert, en dat, als de overige onderdeden
er van even vertrouwbaar zijn , zijne schatting van 74 pet.
en de geheele vergelijking met het buitenland in de lucht
hangen. Dit cijfer van 7 per mille aan analphabeten wordt
ook in acht genomen door den afgevaardigde uit Utrecht,
die meende dat hier door de Regeering niet algemeen stemrecht is voorgesteld alleen op den grond der uitsluiting van
analphabeten.
Zijne meening hangt, als hier eenmaal leerplicht is ingevoerd, en zijn weldadig effect heeft doen gevoelen, alzoo
aan een dunnen draad; en mocht het gebeuren dat leerlicht nog een ietwat meer afdoend effect erlangt dan in
•uitschland, zoodat die laatste 7 man per duizend ook
verdwijnen , en er geen analphabeten meer zijn, dan zal
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de eenige reden van de meening van den afgevaardigde uit
Utrecht, dat we hier niet met algemeen stemrecht te doen
hebben , geheel zijn vervallen.
Laten wij elkaar toch geen knollen verkoopen voor
citroenen: algemeen stemrecht in strikten zin bestaat niet,
zoolang nog één individu van de stemming is uitgesloten.
Te recht zegt mr. Bake aan het slot zijner brochure, getiteld: >Het algemeen stemrecht naar de hedendaagsche wetgevingen": > het algemeen stemrecht bestaat — het behoeft
niet gezegd te worden — in den letterlijken zin des woords
nergens " , zelfs niet in Zwitserland , bestaat het, waar
volgens den Minister 92 procent kiesgerechtigden zijn , aangezien hot daar voorbehouden is, aan hen die geen dronkaards zijn.
Wanneer zulk een stemrecht hier in Nederland werd
ingevoerd , het zou , geloof ik , een nog al voorzichtig en
een vrij beperkt kiesrecht opleveren.
Maar verba valent usu heeft reeds bij de be behandeling
der begrooting de heer Beelaerts van Blokland den Minister van Buitenlandsche Zaken toegevoegd. Wil men weten
wat algemeen stemrecht in gewonen zin en het geldende
spraakgebruik beteekent, men sla daartoe op de Nota door den
eenigen pleitbezorger van bet algemeen stemrecht, in deze
vergadering ten jare 1886, mr. Oldenhuis Gratama, onzen overleden collega, gevoegd bij het Voorloopig Verslag
over de grondwetsherziening; en men zal zien , dat die ,
algemaen stemrecht bepleitende en er voor durvende uitkomen , toch zijn algemeen stemrecht niet wilde verleenen
aan bedeelden, gevangenen, bedelaars, aan hen die van hunne
burgerschapsrechten ontzet waren, aan hen die een jaar
gezeten hadden, aan hen die de jongste twee jaren iets op hunne
belastingen schuldig zijn gebleven, aan analphabeten , gefaüleerden en aan een onbepaalden drom, door hem begrepen
onder het woord: en dergelijken. Zie mr. Oldenhuis Gratama , destijds de eenige , maar geestdriftige voorstander
van algemeen stemrecht, in die dagen , maar een die durfde
uitkomen voor hetgeen hij verlangde, noemde mitsdien,
onweersproken, algemeen stemrecht iets, dat veel beperkter
was dan wat deze Regeering thans voorstelt, en geen
algemeen stemrecht wil genoemd hebben.
Ik heb nog nooit eene betere omschrijving van hetgeen
in gezonden en gebruikelijken zin algemeen stemrecht
heeten moet, aangetroffen dan in den staatkundigen brief
van mr. van Houten van 6 Juni 1886 , waarin wij onder
meer deze bepaling lezen: »Deze beteekenis volgt niet uit
het spraakgebruik. Het woord algemeen heeft de strenge
beteekenis niet, die deze uitleggers er aan geven. Een
algemeen belang is niet een belang van ieder zonder uitzondering. Bij eene onteigening ten algemeenen nutte
behoeft niet ieder persoonlijk belang te hebben. Algemeenc bepalingen in eene wet houden niet op het karakter van algemeenheid te hebben, als bij sommige
onderdeelen hare werking bij speciale bepaling uitgesloten is. Een spoorweg houdt niet op een algemeen
vervoermiddel te zijn , omdat de conducteurs dronken lieden
kunnen wezen , etc. Evenmin heeft algemeen stemrecht in
het staatsrecht de beteekenis van individueel stemrecht
zonder uitzondering. In Frankrijk en Duitschland bijv. zou
men in dien zin geen algemeen stemrecht hebben. Wat het
bestuur van den Bond voor algemeen kies- en stemrecht
er onder verstaat, vindt zijne juiste omschrijving in hoofdelijk
kies- en stemrecht".
Wanneer wij dus letten op autoriteiten als mr. Oldenhuis
Gratama en mr. van Houten en op hetgeen in het buitenland
bestaat blijkens de verdienstelijke resumtie van mr. Bake ,
dan lijdt het geen redelijken twijfel, of hetgeen wij in
dit wetsontwerp ontmoeten is algemeen stemrecht. Ook
zal de Regeering, als zij oprecht zijn wil, dit moeten erkennen , en doet zij dat, dan is ook voor haar de ongrond*
wettigheid van het voorstel uitgemaakt, daar zij zelve op
bladz. 6, regel 7 , der Memorie van Toelichting verklaart:
»dat de grondwetgever algemeen stemrecht heeft willen
uitsluiten staat vast". En ook zonder hare verklaring
zou dit vaststaan; want letten wij op hetgeen de vader
van de grondwetsherziening, mr. Heemskerk, herhaal»
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delijk verklaard he^ft, zonder tegenspraak, bijv. in de
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag in de
Tweede Kamer, te vinden in het boek van Rcoseboom ,
bladz. 159, of in zijne tweede Memorie van Antwoord , te
vinden in hetzelfde boek, bladz. 179, en vooral in zijne
Memorie van Antwoord aan de h'erste Kamer, te vinden
in hetzelfde boek, bladz. 196, of op hetgeen hij heeft
gesproken den 22sten Maart 1887, te vinden in de Handelingen van 1886/87, bladz. 1254, dan is het oubetwistbaar, dat de grondwetgever althans bedoeld en gemeend
heeft algemeen stemrecht uit te sluiten.
Wanneer de Regeering desniettemin met haar voorstel
van algemeen stemrecht uitkwam, en der beweging te gemoet kwam , of vooruitliep, was het dan te verwonderen ,
dat van dat oogenblik af allen, die om welke reden dan
ook , op algemeen stemrecht verzot waren, haar gevolgd
zijn ? Te verwonderen dat de mannen , die door den uitslag
der verkiezingen van 1891 , van hun voetstuk geworpen
waren, en in iedere verandering een kansje om er weer
op te raken, begroetten, dadelijk partij gekozen hebben
voor deze ontwerpen ? Te verwonderen dat de socialisten,
en degenen , die , om dezen verdachten naam te vermijden ,
zich bij de zoogenaamde radicalen of bij den Bond voor
algemeen kies- en stemrecht hebben ingedeeld, al beweerden zij, om hunne ingenomenheid niet te erkennen, in
deze ontwerpen slechts te zien een eerste étape op den weg
naar hun droombeelden, voor het wetsontwerp dadelijk
propaganda zijn gaan maken? Te verwonderen dat een
genootschap, dat meer dan eenig ander, en meer dan
eenig individu geholpen heeft aan het delven van een graf
voor de liberale beginselen hier to lande , de zoogenaamde
Liberale Unie, zich gehaast heeft, niet zonder ophef aan
alle hare slippendragende filiaal inrichtingen toejuiching
en bevordering van het voorstel als consigne uit te reiken
en, de daad voegende bij het woord, hare agenten en tal
van diiettant-agitatoren heeft doen uitzwermen en dit land
opgezonden heeft om aan dat consigne de hand te houden
en klem bij te zetten ? Te verwonderen eindelijk dat dientengevolge heel wat kiesvereenigingen, onder vooropstelling, dat de quaestie der grondwettigheid welke hun te
machtig was, aan de Volksvertegenwoordiging uit te maken
moest worden overgelaten, toch zonder die beslissing af
te wachten, hebben gedecreteerd dat het wetsontwerp in
hoofdzaak onveranderd moest worden aangenomen?
Neen , verklaren laat het zich , dat zóó in den lande
ontstaan is wel niet eene communis opinio, maar een
luide of luidruchtige roep ten voordeele van de wetsontwerpen, terwijl andersdenkenden, overschreeuwd of overbluft, gelijk in deu schouwburg het betalende publiek
door de betaalde claque, zich stil hielden, en oogenschijnlijk hebben berust, in het vertrouwen, dat de
volksvertegenwoordigen, als beöedigde rechters tot jugeeren
geroepen, voet bij stuk zouden houden, en, zonder zich
te laten iufluenceeren door het ruïneer om hen heen, saevis Iranquillis in undis, pal staan zouden.
En zouden wij , Mijne Heeren , dat vertrouwen dan beschamen '? Zouden wij niet beseffen en in het oog houden, dat
al die dag-en weekblad-en brochureschrijvers, al die meetingredenaars, al die voorparlementjes, al die ongeroepen
volontair-adviseurs, die niet verantwoordelijk zijn, eu weten
nooit ter verantwoording geroepen te kunnen worden, gemakkelijk praten hebben , en licht kunnen adviseeren tot
aanneming van de ontwerpen, en zullen wij niet in't oog
houden dat zij, als wij handelen overeenkomstig hun advies , en het komt goed uit, zich daarop wel verheffen ,
daarvan wel de eer zich toekennen zullen, maar — komt
het verkeerd uit — óf nergens te vinden zijn zullen, óf,
zoo zij al eerlijk genoeg zijn om hun ongelijk te bekennen,
er wel bij zullen voegen, dat de volksvertegenwoordigers,
de verantwoordelijke rechters, wijzer hadden moeten zijn
daa zij, en omdat ze dat niet waren, al de schuld dragen ?
Ik heb eenmaal, ik meen den 9den October j l . , ineen
voornaam dagblad gelezen deze merkwaardige wooorden:
»Het wordt tijd dat de Ministers iets anders te hooren
krijgen dan het Hozanna-geroep dergenen, die waarschijn»

lijk juist van het algemeen stemrecht zich bedienen willen
om bet Kabinet ten val te brengen."
Van dien aard beeft men sedert maar weinig nog gehoord, althans niets van de zijde van dat dagblad zelf,
ofschoon het vroeger meermalen tegen algemeen stemrecht
gezind zich betoond had.
Welnu, voor ons, de verantwoordelijken, blijft het dus
weggelegd zulk eene stem nog te doen hooren, en to toonen
dat wij, vooral dat rumoer buiten ons kalm en doof, voet
bij stuk weten te houden en eene objectieve beslissing
weten to nemen.
Of zullen wij , uit gemak of modezucht, uit zwakheid
of om andere nog minder geldige redenen ook den breeden
weg opgaan eu ons mede verliezen in het Hozanna-koor ?
Ik heb altijd begrepen dtit wij onder de Grondwet van
1887 iets vroeger of later bij algemeen stemrecht zouden
aanlanden. Ik heb dat voorspeld , en heb daarom aan het
decreet tot invoering van die Grondwet geen deel willen
hebben.
Nadrukkelijk heb ik in 1887 ontwikkeld , hoe naar mijne
verwachting partijdige uitleggers uit art. 80 der Groudwet alles zouden weten te halen , hoe zij daarmede alles
zouden weten te dekken, hoe ultra-aristocraten en clericalen het artikel in hun geest zouden trachten te kneden,
eu hoe, als er een proletarische moesson kwam te heerschen,
men ook in dien zin , en den zin van algemeen stemrecht,
het artikel zou trachten te plooien.
Ik ben dan ook niet zoo heel sterk verrast geworden
door hetgeen nu gebeurd is, doch ik had het niet zoo
spoedig, althans niet van de zijde dezer Regeering verwacht.
Volkomen recht had Vrijdag jl. de heer Kerdijk , toen hij
er op wees, dat ik voorspeld heb wat thans belichaamd
is in dit wetsontwerp; maar geen recht had hij , om er
tevens de conclusie uit te trekken , dat ik en de meerderheid der Kamer dit wetsontwerp moeten beschouwen als
grondwettig.
Al wat ik in 1887 gezegd heb was ondergeschikt aan
de onderstelling van partijdige uitlegging en het heerschen
van een proletarischen mousson. Die moussou is sedert opga token ; zij heeft de Liberale Unie, met haar gevolg van
filialen, een deel der pers en niet het minst ver den heer
Kerdijk medegesleept. En nu kan ik begrijpen dat bij dit wetsontwerp grondwettig acht, maar niet begrijpen dat hij
tevens meent dat ik en de meerderheid dezer Kamer het
ook daarvoor moeten aanzien , ofschoon wij nog voor geen
proletarische rukwinden mede buigen.
Wat ik denk over algemeen stemrecht behoef ik niet
meer te zeggen. Ik verwijs dienaangaande naar mijne rede
van 16 Maart 1887 {Handelingen 1886/1887, bladz. 1174).
Doch een paar stellingen, toen door mij uitgesproken,
wil ik thans nog eens herhalen en nader aandringen.
In de eerste plaats dan zeide ik toen te betreuren dat
de Grondwet ons belet ook aan vrouwen het kiesrecht toe
te kennen. Immers, als ik zie hoe gunstig onze Nederlandsche vrouw uit de lagere klasse van de buitenlandsche,
en meer speciaal, wat misbruik van sterken drank aangaat, van de Engelsche zich onderscheidt, als ik er
op let, hoe onze vrouwen zwoegen, hoeveel beleid, ja
vernuft zij aan den dag leggen, om haar huishouden
op de been te houden met het klein gedeelte van zijn
weekverdiensten, door den man des Zaterdagsavonds na
afrekening met den kroeghouder tehuis gebracht; wanneer ik er op let, hoe gunstig de taal en denkbeelden
van sommige vrije vrouwen in hare vergaderingen afsteken
bij die harer socialistische broederen in de hunne; wanneer
ik dat alles in aanmerking neem, dan zie ik in een algemeen stemrecht der vrouwen een tegengift op het algemeen stemrecht der mannen, een renfort van het goede
element onder de kiezers, een waarborg van eene goede,
doelmatige, zuinige behandeling en administratie van
'slands zaken.
Maar ik zal niet zeggen , wanneer ik alzoo uitga van
de onderstelling, dat het vrouwen-kiesrecht bij onze Grondwet uitgesloten i s , dat dit buiten kijf, dat het volstrekt
uitgemaakt is. En om het tegendeel aan te toonen behoeft
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men de toevlucht niet te nemen tot de ultra scherpzinnige
uitlegging van het woord mannelijk in de Grondwet, als
beteekende dat kloek. Dat kan ook de Grondwetgever niet
bedoeld hebben. En ook naar mijne waarneming zijn de
vrouwen in haren werkkring, in haar rol, minstens even
kloek als, zoo niet kloeker dan de mannen in de hunne.
J a , ik geloof dat onze amazonen-kiezeressen, wanneer zij
tot de stembus geroepen worden , het zeker niet slechter afbrengen zullen dan de cavalier-kiezers. Neen, om te betoogen, dat de vrouwen onder deze Grondwet wel aanspraak hebben op het kiesrecht, behoeft men zich slechts
te stellen op het standpunt der Regeering, die alles wat
niet door de Grondwet is verboden, door haar toegelaten
acht, die, als de Grondwet nominatim eenigeuitsluitingen
van de stembus heeft opgesomd, zich gerechtigd acht, er
anderen hij te fabriceeren, omdat de Grondwet dit niet
heeft verboden. Welnu, als dat geoorloofd is, waarom ?ou
het dan onrechtmatig zijn de vrouwen stemrecht te gunnen
hij de gewone wet ? Wanneer de Grondwet zegt: de leden
van de Tweede Kamer worden gekozen door de mannelijke
ingezetenen, is dat enuntiatief, niet limitatief, dan beteekent
dit, ja dat do mannelijke ingezetenen mogen stemmen, maar
niet dat zij alleen moeten stemmen, niet dat de vrouwen
het niet mogen. In art 80 zelf ligt inderdaad nog een
bewijs voor die redeneering. Dit artikel bevat mede eene
hepaling betrekkelijk den leeftijd der kiezers. Stond er nu :
de leden van de Tweede Kamer worden gekozen door ingezetenen van 23 jaar, dan was het wel zeker dat ingezetenen van 23 jaren kiesbevoegd waren, geenszins dat
degenen, die ouder zijn of jonger, het niet mogen; maar
omdat de grondwetgever hen die jonger zijn dan 23 jaar
wilde uitsluiten , heeft hij hiervoor gezorgd met de uitdrukkelijke bepaling, dat de leden der Tweede Kamer
worden gekozen door mannelijke ingezetenen niet beneden
23 jaar. Hieruit ziet men dat, wanneer de grondwetgever
iemand heelt willen uitsluiten, hij dit expressis verbis te
kennen gaf; dus mogen wij, waar iets van dien aard niet
uitdrukkelijk gezegd is, om niet aan de Grondwet denkbeelden op te dringen en in den mond te leggen , welke
hem vreemd waren , dat ook niet er bij denken of aannemen.
Had de grondwetgever de vrouwen willen uitsluiten , hij zou
gezegd hebben , dat de leden van de Tweede Kamer gekozen
worden niet anders dan door mannelijke ingezetenen of door
de mannelijke ingezetenen alleen, of door de mannelijke iogezetenen bij uitsluiting, of door de mannelijke zonder de vrouwe'
lijke of iets van dien aard; maar nu de Grondwet alleen iuhoudt dat >de leden der Tweede Kamer worden gekozen door de
mannelijke ingezetenen", zijn daarmede de vrouwen niet
geweerd of te weren. J a , indien ik voortging art. 80 te
ontleden, ik zou — geloof ik — moeten komen tot de
conclusie, dat de Grondwet het kiesrecht der vrouwen
niet alleen toelaat, maar het gebiedend voorschrijft.
En nu wil ik deze redeneeringen wel niet voor mijne
rekening nemen, omdat ik beducht ben , dan te worden
uitgekreten voor een sophist van den eersten rang; maar,
als ik er op let, hoe men tegenwoordig hier onder de
voorstanders van deze kiesrechtoutwerpen met do Grondwet
omspringt, dan moet ik zeggen, dat die redeneeringen van
hun standpunt volkomen zuiver zouden zijn, zoodat ik
van de Regeering eene wijziging, of van de voorstanders
van de ontwerpen een amendement verwacht tot toelating
van de vrouwen. Eu wanneer beide daarmeJe in gebreke
blijven, dan zal de verantwoordelijkheid voordat verzuim,
dan zal het ondragelijk odium deswegens bij onze lieve
Hollandsche vrouwen en dochteren rusten op de schouders
van dezen Minister en van de voorstanders van de ontwerpen door dik en dun.
Eene andere stelling, door mij in 1887 verkondigd, en
thans nog door mij met volle overtuiging beaamd, is deze,
dat wij eene democratie niet zoozeer behoeven te duchten,
als het er eene is in den zin van mede-regeeren van het geheele
volk, maar wèl eene democratie in den zin van mederegeering van de onderste lagen des volks, zoolang die
daarvoor nog volstrekt onrijp zijn; want deze laatste wordt
eene ochlocratie, welke van nature moet ontaarden in eene

oligarchie van volksmenners; met hoedanigen wij hier te
lande in de ruimte en maar al te zeer gezegend zijn , en
wel volksmenners van de slechtste soort, vooral menners
in schaapsvacht van.iedere kleur zelfs van would be Christelijke kleur.
Algemeen stemrecht zou minder schadelijk , minder gevaarlijk zijn, wanneer het gepaard kon gaan met verplichte stemming, gelijk die bestond in het oude Athene,
waar men, levende onder de wetgeving van Solon, om
de burgers te beletten zich te onttrekken aan deelneming
aan de volksbesluiten, gedurende de volksvergaderingen
de toegangen tot de vergaderplaats en de poorten der stad
placht te sluiten. Dan had men althans een waarborg,
dat met de slechte elementen ook de goede aan de verkiezingen deelnamen ; maar een algemeen stemrecht, waarvan de kiesgerechtigden niet behoeven gebruik te maken,
waarvan een goed deel met fatsoen niet gebruik maken
kan, is een gevaarlijk instituut in een land, waar de
massa er nog niet rijp voor is. Juist daarom ben ik gestemd tegen de Regeeringsontwerpen, die, meer dan eene
groote uitbreiding, opleveren eene verplaatsing en een bederf van het kiesrecht.
Ik ben altijd overtuigd geweest dat, wanneer wij overgingen tot bet maken van eene definitieve kieswet, wij,
na de uitbreiding met 130% in 1887, weder eenige uitbreiding aanbrengen moesten aan het kiezerskorps. Dat
die uitbreiding zoo heel groot behoefde te wezen, was
mijne meening niet.
Maar, nu allengs door het toedoen dezer Regeering die
veel grootere uitbreiding is geworden een volkswaan , en
op dit oogenblik het niet voldoen daaraan eene teleurstelling zoude zijn ook voor een deel der goedgezinde bevolking, die in al wat van de Kroon uitgaat heil pleegt
te zien , nu heb ik met eene groote uitbreiding vrede.
Maar geen vrede met de belemmering in de uitoefening
van het kiesrecht, thans mede voorgesteld. Geen vrede
met de vernederende voorwaarde, dat iedereen, ook zij
die bij het lager, het middelbaar en het hooger onderwijs zijn afgeëxercesrd, naar het raadhuis moeten gaan om
daar te toonen, ten overstaan van een gemeenteklerkje,
zooveel van de schrijfkunst te verstaan, dat burgemeester
en wethouders weten, waarvoor de man gekomen is, uit
zijn schriftuur kunnen opmaken , gissen wat hij bedoelt
en verlangt.
Aan zulk eene voorwaarde zullen zich de beschaafden
en zij, die eenig gevoel van eigenwaarde hebben , niet
onderwerpen, maar wel zij, die worden opgeruid, die
naar de stembus worden geleid, gedreven hetzij door de
voorspiegeling van een hemel op aarde, of door onhoudbare, en voor verwezenlijking ook niet bestemde beloften,
hetzij düor het nog overtuigender argument van geld bij
de visch , van omkooperij.
Omkooperij! Dit woord heeft ons een schoon betoog verschaft van den heer Kerdijk; een betoog nochtans, dat
meer blijk droeg van zijne belezenheid dan van zijne kunst
om in eene quaestie de ware cardo of spil te onderscheiden ; een betoog waarin hij ons uitvoeriglijk geschilderd
heeft en geleerd, wat wij trouwens allen reeds lang wisten,
dat moreel hij, die omkoopt, eigenlijk nog lager staat dan
hij die omgekocht wordt, en dat door alle tijden heen ,
onder alle hemelstreken en in alle landen ook die waar ,
gelijk in Oostenrijk, geen algemeen stemrecht bestaat,
wel omkooperij voorkomen en voorkomt.
Maar rusten heeft hij gelaten het punt, waarop juist
alles aankomt, de vraag of voor die nu ook reeds bestaande
omkooperij door dit wetsontwerp het veld niet veel ruimer
wordt gemaakt, of niet de omkooperij voortaan veel beter
koop zal worden, of niet iemand die er f 1000 voor over
heeft, en daarmede nu 50 of 100 stemmen koopen kan ,
er in het vervolg 1000 of meer stemmen mede kan verwerven , of niet, wanneer men bedelaars en landloopers
en de door particulieren bedeelden en eene menigte van
proletariers van allerlei soort kiesgerechtigd maakt, de
marktprijs van ééne stem zal dalen van het tegenwoordige
bedrag tot misschien f 1 , een kwartje, een dubbeltje, één
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dag rantsoen jenever van 2 borrels of misschien een enkel.
Zie, dat was het punt in quaestie, maar daarover heeft
de heer Kerdijk gezwegen.
Onloochenbaar is het intusscben , dat bij aanneming van
dit wetsontwerp de volksmenners, hetzij ze beliooren tot
de veel-bezitters, hetzij tot de veel-belovers, hetzij tot de
veel-rumoermakers, drommen kiesgerechtigden naar de
stembus zullen aanvoeren j terwijl de goedgezindeu , althans de kalmgezinden, de geheel onverschilligen, waarvan wij er in ons land reeds te veel hebben , alsmede de
half onverschilligen , die het ook geheel worden , ziende
dat zij toch niets vermogen tegen die drommen van opgeruiden en afgerichten , thuis blijven , met het gevolg dat het
land ten slotte geregeerd wordt door degeuen die men
daarbij juist het best kou missen.
Dat werkelijk veel onverschilligen, al bebooren zij tot
de geschikte menschen, te huis zullen blijven, onder het
nieuwe kiesrecht, heeft mij de ondervinding geleerd,
speciaal bij polderverkiezingen. Daarbij is het, althans in
de meeste provinciBn, geoorloofd bij procuratie te stemmen.
Doch, waarop stuit nu dat stemmen bij procuratie af,
ofschoon dan het meer direct en persoonlijk belang der
ingelanden bij de stemming gemoeid is'? Eenvoudig op
de legalisatie. Omdat de lastgever zich den last niet wil
getroosten op het raadhuis ia een boek zijne handteekening
te gaan plaatsen, zonder hetwelk de burgemeester die
handteekening niet kan legaliseeren. Als nu , waar het
persoonlijk belang van den betrokken persoon op het spel
staat, deze zich toch door een gang naar het raadhuis laat
afschrikken, denkt dan werkelijk de Minister dat voortaan,
in de eerste helft van Januari, wanneer er vooreerst geene
verkiezingen nog ophanden, veelmin candidaten gesteld
zijn, en de kiezers dus geenerlei reden hebben om zich
voor de zaak warm te maken, drommen van kiezers naar
het raadhuis zullen opmarcheeren, niet om hun naam te
zetten, maar om een formulier of formuliertje af te schrijven,
om te toonen, dat zij van de schrijfkunst iets of wat
verstaan, en om te vervullen eene voorwaarde, door een
der geestdriftigste partijgangers voor het wetsontwerp,
mr. van Gilse, genoemd onrechtvaardig, onredelijk en
dwaas 1
Neen, naar mijne overtuiging zullen zelfs de meesten
tehuis blijven. Heeft het mij daarom verbaasd, dat de
Regeering er toe konde komen , deze schrijfbarrière voor
de stembus te plaatsen , veel meer nog heeft het mij bevreemd , dat toe heden toe noch buiten noch in deze Kamer
één overtuigd voorstander van algemeen stemrecht is opgestaan en gezegd heeft: hoe verliefd ook op algemeen
stemrecht, van dit species wil ik niet gediend; daarboven
verkies ik dan nog een uitgebreid kiesrecht, door uwen
schrijftol of schrijfcensus niet gevitieerd.
O, gij heeren , absolute voorstanders van dit wetsontwerp,
bedenkt toch, dat de dagen komen , en de jaren naderen ,
wanneer gij zeggen zult >inderdaad het schip is toch uit
het roer, en de zaak is ons toch uit den gis geloopen! de
dagen , wanneer uwe blinde volgelingen van thans bij u
komen aankloppen en u rekenschap vragen, waarom gij
hen in 1893 hebt afgescheept met een zoogenaamd
algemeen kiesrecht, alleen bruikbaar voor stemvee, en
waarom gij hun onthouden hebt een in de uitoefening
onbelemmerd uitgebreid zij het dan ook niet algemeen sternrecht, waarvan alle gezeten hurgers hadden kunnen gebruik maken.
Bedenkt dat dan voor u het oogenblik gekomen zijn
zal, dat ge u hebt te verdedigen op hun verwijt, dat gij
hen in 1893 hebt beetgehad.
Zoo, Mijnheer de Voorzitter, ben ik vanzelf gekomen
tot een belangrijk onderdeel van dit wetsontwerp: de
kenteekenen van welstand en geschiktheid. Ik erken, dat
de Regeering begonnen is met lust en naarstigheid te
zoeken naar de kenteekenen, door de Grondwet verlangt.
Maar na vergeefs gezocht te hebben, is zij geëindigd,
met in verlegenheid, in wanhoop, en met erkenning van
haar onvermogen en mislukt streven zich te behelpen
met onderstellingen en met het besluit, om ter verHandelingen der Staten-GeDeraal. — 1892—1893. — II.

vanging van een positief kenmerk op te nemen het gemis van een kenteeken van het tegendeel. Dit is de
quintessence van de geheele paragraaf twee der Memorie
van Toelichting; en meer nadrukkelijk nog blijkt het uit
een paar zinsneden, de eerste op bladz. 2 , luidende:
»Blijft er, wil men tegenover tillen rechtvaardig zijn,
iets anders over, dan de geschiktheid, in artikel 80 der
Grondwet gevorderd, bij allen aan te nemen, die de
volstrekte eischen voor kiesbe.ogdheid bezitten en van
wie de ongeschiktheid niet door vaststaande, wèl omschreven
feiten kan worden aangewezen V'
Hier hooren wij den Minister uitdrukkelijk erkennen ,
dat hij zijn kenteeken koos faute de mieux. En niet
minder is dat het geval in deze slotzinsnedevan § 2 : > Persoonlijk karakter en inborst zullen ook hier beslissen en,
wijl daaromtrent geen algemeene omschrijving mogelijk is,
kan het bezit van den » maatschappelijken welstand" van
artikel 80 der Grondwet slechts aan die ingezetenen met
grond worden betwist, wier materieele af bankelijkLeid door
een vaststaand kenteeken wordt bewezen."
Zou men dan bij dit gevoel van onmacht der Regeering
van haar op de vraag, wat haar nu te doen stond , niet
verwacht hebben het antwoord: dan moeten wij er den
bijl maar bij neerleggen, nu a d'autresl, die op hunve
beurt mogen beproeven wat ons mislukt is, en die
misschien evenmin slagen zullen, maar dan schipbreuk
lijden, zonder dat wij er voor verantwoordelijk zijn.
Maar in plaats van zoo te spreken of te denken , beeft de
Regeering begrepen , guand même iets — al was het dan
maar formeel — dat als kenteeken dienst deed , te moeten
geven en zij beeft toen iets gegeven , dat volstrekt niet aan
de eischen voldoet, gelijk ik zal aantoonen.
Vooraf echter wil ik onderzoeken, welke de oorzaak was
van die onmacht der Rejreering, van de mislukking van
bare eerlijke pogingen , om goede kenteekenen te vinden.
Die oorzaak is tweeërlei. De eerste oorzaak is, dat de
Minister geen gebruik heeft gemaakt van de ruimte, die
hem de Grondwet liet, dat hij , terwijl de Grondwet toeliet een gecombineerd kenteeken te gelijk van welstand èn
van geschiktheid aan te nemen , alleen gezocht beeft naar
een afzonderlijk kenteeken van geschiktheid en een afzonderlijk kenteeken van welstand, iets wat nog al moeilijk
te vinden is, omdat vooreerst ieder dezer kenteekc nen op zich
zelf óf geschiktheid óf welstand moet staven , wijders omdat beide toch onderling moeten harmonieeren , èn omdat zij
te zamen toch waarborgen moeten een vertrouwd kiezer,
gelijk door de Grondwet en's landsbelang gevorderd wordt.
Had daarentegen de Minister zich met een gecombineerd
kenteeken vergenoegd , zijne taak ware veel gemakkelijker
en minder o u vruchtbaar geweest.
De tweede oorzaak was deze, dat de Minister, eenmaal
zoekende naar afzonderlijke kenteekenen , ten onrechte zich
tot taak gesteld heeft voor elk, geschiktheid en welstand,
één eenig unique en universeel kenteeken te vinden , dat
op alle mogelijke kiesgerechtigden toepasselijk was. Toen
heeft de Minister natuurlijk alle kenteekenen van welstand
en van geschiktheid , die ooit geopperd waren , ds revue
latende passeeren als niet gangbaar voor iedereen, moeten
afkeuren ; want zóó kan een examen geen dienst doen ,
omdat er wel bekwame menseben gevonden worden , die
nooit een examen gedaan hebben ; belastingbetaling hielp
evenmin, omdat er wel eens rij k aards zijn , die zich buiten
bereik van den fiscus weten te houden ; het bezetten van
eene zekere woning kou niet in aanmerking komen, omdat
er vaak paniers perce's zijn , die levende op den zak hunner
schuldeischers , toch goed behuisd zijn ? Elk dezer kenteekenen moest dus door den Minister worden verworpen;
zoodat hij zonder iets bleef staan. Maar dit zou het geval
niet geweest zyn indien de Minister had omgezien naar
verschillende kenteekenen , die alternatief in aanmerking
en toepassing konden komen , naar eene reeks van kenteekeuen , naar verschillende kenteeken-categorieën.
Zoo had bij voorbeeld de Minister als kenteeken kunnen
aannemen het betalen van belasting. Dat behoefde nog geen
census te wezen , maar een betaalde aanslag, dus het feit
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van Int betaleu van belasting* Dat was natuurlijk geheel iets
anders dau een zeker bedrag van aanslag, dan een census
geweest, zooals wij tot nog toe gecoudemneerd hebben en
zooals ik nog condeinneer, in denzin van census-barrière
en zooals het was vóór 1887 een eenig kenteeken. Intusschen zelfs een census, hoe afkeuringswaardig als eenig
kenteeken, kan zeer bruikbaar zijn in gezelschap vanaudere kenteekenen, als één in een reeks van kenteekenen.
De Minister had verder kunnen opnemen als kenteeken
intellectueel kapitaal of materieel kapitaul, roerend of onroerend ; verder eene woning — natuurlijk eene behoorlijke
woning —niet een keet van plaggen , zouden, rietofstroo
op de heide of in de polders; niet een vlieringkamertje in
een torenkazerne te Amsterdam, want dergelijk verblijf
geeft natuurlijk geen proeve of bewijs van gezetenheid ,
van geschiktheid, of welstand van den candidaat-kiezer;
maar wel eeüe behoorlijke woning. Had de Minister alzoo
een reeks van kenteekenen gesteld , welnu , dan zou misschien deze of gene, die kiezer wilde worden, voor één
kenteeken het hoofd hebben gestooten , maar tevens de
kans behouden hebben, om te vallen ondereen ander kenteeken ; en dan ware ten slotte een ie Ier die aanspraak op
het stemrecht had, wel onder dak gebracht. Dan,
vasthoudende aan zijne verkeerde praemisseo , van te willen
hebben een afzonderlijk kenteeken van geschiktheid en een
afzonderlijk kenteeken van welstand, en aan de praemisse, dat slechts een universeel, op alles toe te passen,
kenteeken dienst kon doen , heeft de Minister schipbreuk
geleden en ten slotte de toevlucht genomen tot een kenteeken , dat het allerminst voldeed aan hel door hem zich
zelven opgelegd vereischte van universeel te zijn ; namelijk
als kenteeken van geschiktheid de schrijfproef en als kenteeken van welstand de niet-bedeeling.
Wat beteekent toch dit kenteeken der schrijfproef? Eenerzijds is het te wij 1, anderzijds te eng; eenerzijds sluit het
veel geschikten uit, anderzijds sluii het te veel ongeschikten in.
Hoe het geschikten uitsluit, wil ik met een paar voorbeelden uit mijn eigen ervaring duidelijk maken.
Ik heb ten platten lande een paardenkooper gekend die
jaarlijks veel paarden inkocht en weer verkocht meest aan
schuiteujagers, ten tijde dat deze nog niet waren verdrongen door de sleepbooten.
Zijne negotie betrof dus geen paarden van den eersten
rang, gelijk hij zelf ook niet was een paardenkooper van
(!e eerste soort, aangezien hij was nagenoeg blind ea
analphabeet. Jaarlijks echter verkocht hij misschien een
honderdtal paarden, zoo dat heet op af betaling; en de man
wi3t dan met een stuk krijt aan een balk in zijne lage
woning boek te houden op zijn manier, met verticale en
horizontale, heele en halve streepen die hij verstond, maar
die gij, Mijnheer de Voorzitter, en ik niet zouden begrijpen. Op dezs manier hield hij nota hij alle inkoopen van
paarden en alle verkoopen met den prijs en alle afoetalingen
door de schuitenvoerders gedaan, vaak in allerlei soorten
van breuken.
Toen die man ruim 70 j>ar oud was, heeft hij mij eens
verzekerd nooit een bankroet gehad te hebben , tenzij van
dezen of genen schuitenjager , die wel betalen wilde, maar
het niet kon, en dien hij om die reden de schuld zelf had
k wij tgescholden.
Een ander geval was dat van een veenman, die jaarlijks
3 a 4 millioen turven maakte, en daarvoor in lente en
voorzomer 25 a. 40 man in het werk had , en aan dezen
iederen Zaterdag zoogenaamd kostgeld, dat is een a compte
op hun aannemingsprijs betaalde, om daarna , wanneer het
seizoen was afgeloopen, het saldo van ieders rekening
vast te stellen en uit te betalen , zonder dat ooit daaromtrent eenig geschil ontstond. Toch was die maa een analphabeet; toen hij evenwel op zijn 65ste jaar daarvan het
ongerief begon te gevoelen, was hij bij den dorpsschoolmeester les gain nemen in de schrijfkunst, en toen ik nu
een jaar later hem vroeg hoe het er me Ie ging, verklaarde
hij mij het zoover reeds gebracht te hebben , dat hij zijn
naam, Jan Dop, konde schrijven als de meester zijn hand

| vasthield en bestuurde. Nog een jaar later, toen ik weer
eene door zijne dochter, onder zijn dicté geschreven,
brief ontvangen en mijne vraag herhaald had, vernam ik
dat hij op raad van den schoolmeester de lessen er
maar aan gegeven had, omdat zijne vorderingen niet
snel genoeg gingen. Wèl een bewijs, hoe weinig ver men
in de schrijfkunst het kan brengen en toch een intelligent
wezen zijn kan. Beide deze mannen hadden hunne zaak
op uitnemende wijze gedreven; beiden waren met niets
begonnen en eindigden met het bezitten van een eigen
huisje en een eigen stuk grond ; bjiden mochten dus ook
wel ondersteld worden mede eene goeden blik te hebben
omtrent eene behoorlijke administratie van den Staat, bij
wel ke zij toch mede belanghebbenden waren; en toch
zouden zij volgens dit wetsontwerp geen kiezers kunnen
zijn. Daarentegen zullen krachtens dit voorstel tal van
anderen die hun naam en het formuliertje kunnen krabbelen , al zijn zij overigens heele of halve idioten, wel mogen
u-ede stemmen. Jk had dus wel recht te zeggen dat het wetsontwerp eenerzijds te veel in- en anderzijds te veel uitsluit.
Het eerste zal vooral iu het oog vallen, wanneer straks
leerplicht wordt ingevoerd en dientengevolge op 1000
Hollanders slechts 7 , die niet kunnen schrijven , overblijven ,
zoodat dan de overige 993 allen staatkundig mondig worden
verklaard, en geschikt tot het met oordeel benoemen van
organen om namens hen de Staatsbelangen te behartigen.
Wie durft aannemen dat dit werkelijk zoo is? Voor mij blijft
het dan ook een onoplosbaar probleem hoe deze Miuister een
maatstaf van sta;itkuudige mondigheid voor alle mar.nen
van 23 jaren heeft kunnen ontdekken in een kunst, die
alle Nederlan Ische kinderen, jongens en meisjes op het
achtste levensjaar plegen te verstaan.
Niet beter dan met de schrijfproef is het gesteld met het
kenteeken van welstand, als hoedanig is aangenomen de
niet-bedeel ing door eene instelling van weldadigheid.
Na al wat daaromtrent reeds gezegd is, en door meerbevoeg*
den nog wel gezegd worden zal, kan ik kort zijn. Alleen
dit nog: wanneer de redeneering opging, dat ieder die niet
beleeld wordt, daarom welgesteld is , dan heeft zich de
Minister voor zijn kenteeken van geschiktheid nog onnoodige
moeite gegeven , en had hij kunnen volstaan met de stelling
dat ieder die niet in een gekkenhuis verblijf houdt, bij zijn
zinnen is, — en ieder die bij zijn zinnen is, tevens een geschikt
kiezer oplevert.
En naar diezelfde dialectiek zou men kunnen redeneeren
dat ieder paard dat niet zwart is, moet worden aangenomen te
zijn wit of wel dat ieder niet gebocheld mensen is welgemaakt, al mist hij bijv. een neus.
Zie, Mijnheer de Voorzitter, de Minister lacht zelf; toch
niet om mijne vergelijkingen, die eenvoudig zijn, uit het
dagelijksch leven gegrepen en niet kreupel; waarom dus
anders dan om zijn eigen kenteekenen ?
De Minister heeft dan ook zelf gevoeld dat dit er niet
door kon; hij heeft het implicite erkend, toen hij een
nieuw, een suppletoir kenteeken aanvoerde , de inschrijving
op de bevolkingsregisters. Maar bij heeft daarbij verzuimd
ons duidelijk te maken het verband tusschen de bevolkingsregisters en welstand.
Ik ontken het bestaan van zoodanig verband ten eenenmale. De bevolkingsregisters omvatten iedereen, met uitzondering slechts van reizigers in hotels en passantenhuizen , die dan bij wijze van politiemaatregel worden
gebracht op een verblijfregister, indien het gehouden wordt,
wat in vele gemeenten het geval niet is.
Jan en alleman staat op het bevolkingsregister, mitsdien de niet-welgestelden nog het zekerst. Ik heb toch
onlangs, ik meen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
gelezen , hoe bedelaars en landloopers wel zorgen, op de
bevolkingsregisters gebracht te worden, omdat zij op eene
vaste woonplaats prijsstellen als domicilie van onderstand
en van verpleging; hetgeen bevestigd wordt door mijne
ervaring, volgens welke alle landloopers te platten lande,
die rond Amsterdam in de gemeente Sloten , Ouder- en
Nieuwer-Amstel, Watergraafsmeer, Landsmeer en Rans*
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dorp omzwerven, afkomstig zijn uit Amsterdam, waar zij
behoorlijk op het bevolkingsregister voorkomen.
Maar, zegt de Minister, het is dan toch een formeel
kenteeken , waarmede aan de letter der Grondwet wordt
voldaau. Dat geef ik nog niet toe. Om op te leveren
een formeel kenteeken van welstand, moet het eerst zijn
een kenteeken van welstand, want het kan niet behooren
tot het species der formeele kenmerken, zonder te behooren
tot het genus kenmerken. Was dat bekend zijn inderdaad
een kenmerk van welstand, dan had de Minister even
goed als zoodanig kunnen aannemen , bijv dat men vóór
of na nieuwe maan geboren is, of iets van gelijke kracht.
Ik heb hiermede in hoofdtrekken mijn oordeel over het
wetsontwerp uiteengezet; dat dit niet bepaald gunstig te
noemen is, zal men hebben ontdekt. Doch mijne stem
kan misschien voor de aanneming van dit wetsontwerp
wel gemist worden. De mogelijkheid der aanneming zal
ik niet betwisten, omdat alles mogelijk is. Maar, wordt
het aangenomen, dan zal dat niet zijn om de inwendige
verdienste er van, maar om uitwendige of bijredenen.
Eenige daarvan wil ik nu nog de revue doen passeeren ,
om daarover tevens mijn gevoelen te zeggen.
Men boort onophoudelijk zeggen , dat de quaestie van
het kiesrecht van de baan moet. Zeker moet dat; en niemand die dit hartelijker wensen! dan ik; maar geraakt
werkelijk de quaestie met de aanneming van dit wetsontwerp van de baan ? Wie dit meenen , moeten vergeten zijn
wat in de meeting , hier in den Haag , Zondag vóór acht
dagen gehouden, gezegd is door een man , die door eenige
geachte afgevaardigden, die daarbij zelven gefigureerd
hebben , hoog verheven en geprezen is. Deze man zeide:
>De tijd is voorbij dat het volk ja en amen zegt op
alles wat de groote Oomes doen. En men bedenke dzt, al
neemt een belangrijk deel des volks geen deel aan deze
meeling, dit niet komt omdat het volk geen kiesrecht wil,
maar omdat /iet kiesrecht ontwerp naar hunne meening óf
eenigszins in een ander kleed, óf nog veel verder moest gaan
dan thans door den Minister is voorgesteld." Zullen nu
degenen, naar wier meening men veel verder moest gaan,
met aanneming van dit wetsontwerp tevreden zijn, en
ook de quaestie als van de baan laten rusten?
Die daarop rekenen , moeten wijders vergeten zijn , hoe
De Standaard, het Evangelie eener machtige partij in den
lande , gezegd heeft dadelijk na het bekend werden van
dit wetsontwerp, dat die partij niet zou rusten, alvorens
de bedeelden door particuliere en kerkelijke inrichtingen
van weldadigheid kiesrecht erlangden, dus alvorens de
Grondwet was herzien.
En evenzoo moeten zij vergeten zijn het vonnis door
den Bond voor algemeen kies- en stemrecht, den lOden
April 11. hier in het gebouw van de Loge gewezen , luidende:
»De Bond, overwegende dat invoering van onbeperkt
algemeen stemrecht op vreedzame wijze alleen door grondwetsherziening te verkrijgen is, begroet Tak'sikiesrechtontwerp niet als eene bevrediging van, maar als eene
tegemoetkoming aan den door het volk sedert jaren vruchteloos kenbaar gemaakten rechtsoisch , en drukt om redenen
van utiliteit de hoop uit, dat dit ontwerp uitgebreid en
verbeterd, zoo spoedig mogelijk tot wet verheven worde,
maar acht bij eventueele aanneming er van onvermoeide
voortzetting van den strijd voor invoering van onvoorwaardelijk algemeen kiesrecht, een door rechtvaardigheid gebiedend voorgeschreven plicht."
En dan vraag ik aan den afgevaardigde uit Arnhem,
wat hij denkt van de naïveteit der zulken , die nog meenen
dat door aanntming vau dit wetsontwerp de kiesrechtquaestie
aan een eiude zou komen.
Anderen zijn met het wetsontwerp ingenomen , omdat
algemeen stemrecht zoo gunstig werken moet op de ontwikkeling van het volk, omdat het den kleinen man zal
verheffen , gelijk, naar ik meen, de heer Levy het uitdrukte, omdat het zou strekken tot opvoeding van de
menigte in staatkundigen zin. Nog anderen, onder wie ik
meen zelfs een gewezen Minister, thans publicist, gingen
nog iets verder, redeneerende dat, al mogen de zaken

aanvai.kei ijk wat in de war loopen , men door schade en
schande maar wijs worden moet, dat daarna uit het slecht©
wel iets goeds weer voortkomen zal.
Naar de meening der zulken , is dan het kiesrecht een
middel tot beschaving en verheffing van den kleinen man,
althans van personen, een instituut, ten behoeve van het
individu of al de kiezer-individuen , niet ten behoeve van
den Staat in het algemeen. En aan hen, die van oordeel
zijn , dat vrij alles zoowat moge in de war loopen, en
eerst heel slecht worden, opdat er later weer het goede
uit voortkome, antwoord ik dat zij zoo sprekende, mij
toch te veel gelijken op den vader, die zijne kinderen
messen voor speelgoed gaf, opdat zij, zichbezeerende, op
gevoelige wijze in het vervolg voorzichtiger zouden leeren
worden, of gelijken op eene moeder, die haar kroost bij
een waterput en met vuur alleen laat, opdat zij met die
elementen vertrouwd raken, maar die thuis komende, dat
kroost terugvindt deels in den put, deels als een hoop asch.
Nog hoorde ik vaak deze bespiegeling, waarbij tot mijne
verbazing de eerste juridische philosoof dezer Kamer zich
scheen aan te sluiten, namelijk dat, al kan er niemand
zeggen, hoe algemeen stemrecht hier werken zal, het
kwaad zulk een vaart niet loopen zal, daar immers
Duitschland en Frankrijk , die al lang het voorrecht van
algemeen stemrecht deelachtig zijn, toch nog niet zijn
ten ondergegaan.
Ik antwoord dat Frankrijk dan toch , nu bijna een
kwart eeuw geleden , nog al op den rand van den ondergang geweest is, en dat men daar niet anders dan met
wapengeweld de orde handhaaft, zoodat, toen zich onlangs
daar onder den naam van Arbeidsbeurs eene soort van
nieuwe commune trachtte te vestigen, de overheid, om
baas te blijven, de troepen uit een derde deel van Frankrijk te Parijs geconcentreerd heeft en niet dan met een
leger gro >ter dan hier in ons geheele vaderland beschikbaar is, de openbare orde beeft kunnen verzekeren.
Verliest men daarbij niet uit het oog het bestaan in
Duitschland en Frankrijk van zekere correctieven , die hier
te lande gemist worden, en die wij verfoeien ? Heeft men
niet in Duitschland een reptiliënfonds en de geconfisqueerde patrimonia van geannexeerde vorsten, waarmede
men op de verkiezingen werkt? Bovendien heeft men in
Duitschland eenerzijds eene autocratie die eik oogenblik op
den sprong zit om — des noodig — met een coup d'état
te intervenieeren , anderzijds eene natuurlijke serviliteit,
welke ten slotte altijd tot onderwerping leidt, zooals nog
onlangs tot aanneming van eene wet, waarop de heer Levy
zinspeelde, de Duitsche legerwet.
En heeft men in Frankrijk niet het correctief der omkooperij, dat nu en dan wel aan de kaak gesteld en
openbaar gemaakt wordt, wanneer men elkander de voordeeltjes , die er aan verbonden zijn , misgunt, maar dat
overigens zoo ingeworteld is en zoozeer behoort tot de misdaden , d.e men vergeeflijk acht, dat een ex-Minister, die
onlangs er op betrapt was, durfde erkennen dat hij al de
kredieten voor geheime uitgaven toegestaan , plus een
grout getal millioenen, voorgeschoten — natuurlijk niet
pro deo — door bankiers, had uitgeput om op de verkiezingen te werken, onder bijvoeging, dat dit geschieden
moest in het belang van den Staat, van het Kabinet en
van de indivudueele députées; voorts dat hij hierin het
voorbeeld had gevolgd van zijne voorgangers en zeif ten voorbeeld had gestrekt aan zijne opvolgers, wier gedrag op hunne
beurt weer zou s'rekken tot voorbeeld voor hunne cpvolgers. Zulke correctieven , zulke equivalenten hebben wij
hier gelukkig niet, en ik hoop dat wij deze middelen
zullen blijven verwenschei]. Maar wat wij daarentegen wel
hebben , is eene apathie, eene onverschilligheid en een
optimisme, die maken dat wij ons de moeite niet geven
vooruit te zien , en dat wij om naderende gevaren ons niet
bekommeren , vóórdat wij de roede op den rug voelen, of
wanneer het te laai is. Derhalve gaat de vergelijking met
Duitschland en Frankrijk, en de daaraan ontleende geruststelling voor Nederland, geenszins op.
Wat eene groote rol reeds gespeeld heeft, en verder
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spelen zal bij de behandeling en aanneming van deze ontwerpen , is de vrees, dat bij verwerping hier hetzelfde zou
gebeuren , wat in België gebeurd is, of gezegd wordt gebeurd te zijn , namelijk oproer.
Wat heeft dan in België eigenlijk plaats gehad ? Het
komt hierop neer. De volksmenners hadden reeds langer
dan een jaar met oproer en bloedvergieten gedreigd,
indieu niet algemeen stemrecht werd toegestaan, en toen
nu de Volksvertegenwoordiging zich daaraan weinig scheen
te storen , hebben zij, om toch zoowat woord te houden,
in Brussel, Luik, Antwerpen en Gent tegelijk uitgehaald
"wat in een enkel dier steden bij of na elke verkiezing plagt
voor te komen , zij hebben straatrumoer verwekt; maar toen
de overheid bleek dit niet te dulden, en het met kracht, en
moest het zijn met bloedvergieten, te willen keeren , hebben
zij zich gehaast in te rukken, lieten zij zich met een
kluitje in het riet sturen en stelden zij zich tevreden ,
of hielden zij zich als tevreden gesteld met een algemeen stemrecht in schijn, een algemeen stemrecht, geneutraliseerd door een aristocratisch en plutocratich meervoudig stsmrecht, waardoor in elfecte het algemeen
stemrecht weer verviel.
En wat zou hier gebeuren als dit wetsontwerp werd
verworpen 'i Ik durf dat wel voorspellen : Misschien zou
men beleven dat, evenals na de verwerping van de klassenbelasting plaats had, eenige afgevaardigden , die den
moed hunner overtuiging getoond hadden , verketterd werden en werden afgelost, wat hun slechts welkom zijn kon.
Wij kregen gewis een manifest der Liberale Unie, rekening
houdende met de eerstvolgende verkiezingen, voorts artikelen in dagbladen, die het anders gewenscht en anders gedaan zouden hebben. Men zoude organiseeren wellicht hier
of daar een belangwekkenden optocht, bovendien eece groote
heel groote meeting op een weiland , en eene groote in een
of ander gebouw, waarbij naar de jongste methode van
reclame zelfs eenige afgevaardigden in eene eere-vitrine
•werden geëtaleerd ; ja wij zouden misschien nog meer te
zieu krijgen: en na een half jaar zou do schuimende beweging uitgeraasd zijn, en de kalmte terugkceren.
Een albeslissend , een onoverwinnelijk argument der voorstanders , binnen en buiten deze Kamer luidt: algemeen
stemrecht zit nu eenmaal in de lucht; vergeefs zou men
zich er laDger tegen kanten. Welnu, laten we het dan over
aan aëronauten en andere waaghalzen om het daar in de
hoogte der lucht te volgen.
De strooming zegt men, is nu eenmaal naar algemeen
stemrecht. Het zij zoo; maar, als men er bijvoegt, dat een
stroom niet tot zijne bron terug te drijven is, dan geef ik dat
ook toe, doch betwist ik dat men hierom nog den stroom, dien
vaak bedriegelijken leidsman, blind heeft te volgen en er
zich meê te laten afdrijven. De zeeman weet dat de stroom
wel verre van altijd het diepe vaarwater te volgen, dikwijls dwars daaroverheen en over de banken trekkende,
de schepen op die banken lokt, en daar zitten laat, totdat
zij aan splinters zijn vergruisd.
Welnu, ik die voor '/ïoo P a r t 'm e e n onderdeel der Wetevende Macht mede verantwoordelijk ben voor de hulk van
taat, ik zal mij wel wachten om alleen te kijken naar
de rafeling van den stroom, maar liever uitzien naar een
meer vertrouwbaren loods, en bij het bepalen van mijn
koers, en het opmaken van mijn bestek alleen letten op
het compas van de Grondwet en het gezond verstand.
Ik heb daareven gesproken van vrees. Één soort van
vrees zal zich hier wel niet doen gelden; het is die waarop
berekend is het terrorisme dat misschien op sommige leden
dezer Vergadering zal worden toegepast, gelijk het bereids
tegen een bekwaam lid in practijk gebracht is, een onverdacht liberaal, wien men niet anders verwijten kan , dan
dat hij eene enkele maal op ultra-democratische paden verdwaalt. En dat is gedaan niet alleen in schandblaadjes, die
men , zonder zich te verlagen, niet noemen kan, maar zelfs
door een blad , dat een goeden en ouden naam te verliezeD
en te bezoedelen had. Doch wanneer men daarin dien man
gequalificeerd vindt als een versleten achterblijver, die zijn
eger laat vooruittrekken, en zelf aamechtig bezijden den
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weg blijft liggen, dan leert men begrijpen dat monseigneur Uupanloup gelijk kon hebben, indien het althans
in zijne dagen ging als hier in de onze, gelijk kon hebbeu , toen hij zeide: >Que parfois la presse représente la
dictature de 1'insulte."
Gelukkig is die afgevaardigde boven dergelijke insulten
verheven , gelijk — naar ik vertrouw, althans hoop —
wij alle honderd er boven verheven ons toonen zullen.
Er is nog1 een argument, dat in den lande kwistig en
onophoudelijk is geëxploiteerd , maar hier niet geldig blijven
zal; het was , dat hot Regeeringsontwerp wel moest worden
aangenomen , omdat er niets tegenover stond. Ik betwist die
conclusie op die praemisse: want waar de Grondwet eischt
een kenteeken van welstand, en de Regeering geen zoodanig kenteeken gaf, kon van tegenoverstellen geen sprake
wezen , althans tot tegenoverstellen geen verplichting bestaan ; maar de redeneering zal hier in elk geval niet gangbaar blijven, omdat, gelijk wij gehoord hebben, eenige
leden , neen , tal van leden, spontaan en onverplicht een
amenieerend voorstel zullen doen, dat men mag trachten
te denigreeren, maar toch met het Regeeringsvoorstel zal
moeten vergelijken. Wanneer dat voorstel komt, en ik er
mijn steun aan geef, dan zal dit te danken zijn aan mijne
bereidvaardigh°id tot overleg, en mijn zucht om het Regeeringsontwerp te verbeteren , althans minder slecht te
maken ; maar men zal dan nog het recht niet hebben
daaruit af te leiden, dat het aldus gecorrigeerd wetsontwerp dan zoo goed zal zijn, dat ik nu reeds zou durven
verklaren, dat ik er zeker mijne stem aan geven zal.
De heer Scliacpman : Mijnheer de Voorzitter ! Niemand
in deze Kamer beweert, niemand in den lande zal ooit
beweren , dat de geachte afgevaardigde uit Amsterdam ,
de heer Rutgers van Rozenburg, de gewoonte heeft zich
te hullen in eene schapenvacht. Ik wil daarmede volstrekt
niet aanduiden, dat de heer Rutgers een wolf zou zijn,
maar na het hooren van zijne redevoering mag ik toch
dit wel zeggen, dat, indien het hem bevalt den wolf te
spelen , hij het zóó natuurlijk doet, dat de tweede grootmoeder van Roodkapje hem niet zou kunnen overtreffen.
Maar niet alleen in scherts wil ik den indruk teruggeven die de redevoering van den heer Rutgers op mij
gemaakt heeft, ook met een kort ernstig woord. Die
indruk, is deze: dat er wel veel geweld schuilt in de
woorden van den heer Rutgers, maar dat de kracht
van zijn betoog, ook door het geweld van zijne uitdrukkingen, niet is vermeerderd. Integendeel, met name
aan het slot van zijne redevoering, waar de heer Rutgers
sprak over de gevolgen die het verwerpen . nn deze of
soortgelijke wetsontwerpen zou kunnen hebben, met
name in dat gedeelte was de heer Rutgers van Rozenburg niet alleen niet krachtig, maar was hij juist het
tegenovergestelde daarvan, was hij vermetel. Ik geloof niet
dat men deze wetsontwerpen moet bestrijden met eene
spottende schets van de gevolgen die de verwerping zou
hebben, ik geloof niet alleen dat die gevolgen ernstig zullen zijn, maar ook, dat zij nog ernstiger zullen worden
door het uitdagende en sarrende wat in die schets van de
gevolgen gelegen was.
Mijnheer de Voorzitter! Indien ik alleen was opgestaan
om ten gunste van dit wetsontwerp eene lans te breken,
dan zou ik misschien uit een tactisch oogpunt na de rede
van den heer Rutgers van Rozenburg hebben kunnen
zwijgen, maar ik heb nog andere dingen te zeggen en ik
zal dit trachten te doen zoo kort en zoo eenvoudig mogelijk.
Misschien zal ik vervallen in de eene of andere herhaling,
misschien het eene of andere argument dat reeds gebezigd
is breeder uitwerken, maar, èn tegenover mijne meer
bijzondere vrienden in het land, èn tegenover het Nederlandsche volk acht ik mij gehouden op dit oogenblik belijdenis te doen van de beginselen en de beweegredenen,
die mij bij de overweging van dit wetsontwerp geleid hebben.
Ik zal kortheidshalve het uitgebreide kiesrecht in dit
wetsontwerp bedoeld, aanduiden als algemeen kiesrecht,
algemeen stemrecht, omdat het nu eenmaal aan de tegen-
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standers van het ontwerp is gelukt voor deze uitbreiding
van het kiesrecht aan dien naam geldigheid te verschaffen
Niet. als zou ik geacht willen worden daarom in dit wetsontwerp algemeen kiesrecht te zien. In een van dn landen waar het algemeen kiesrecht heerscht in Frankrijk,
heeft nieman'l minder '!an Al hert de Mnn , toen ik hem
den inhoud van dit wetsontwerp mededeelde, mij gezegd:
» maar dat is een conservatief kiesrecht".

De heer Schaepman: Dut doet hier nfoti ter sake!
Het is alleen de vraag of een volk dat aan een gebrekkig
kiesrecht is onderworpen , zonder gevaar tot het algemeen
stemrecht kan worden gebracht En dit is ra de ondervinding die men in Duitschland ten dien aanzien Leeft
opgedaan , naar mijne meening boren twijfel verheven.
Doch men beeft niet alleen bezwaar te_jen de al te
snelle uitbreiding van het kiesrecht, maar meent ook dat
onze wetgeving geen genoegzame waarborgen bezit tegen
de inacht van eene Tweede Kamer on zoo uitgebreid kiesDe heer Harte: Is het dan wel juist medegedeeld?
recht steunende.
De heer Schaepman: .Mijnheer de Voorzitter! Ik meen
L'e geachte afgevaardigde uit Amsterdam , de heer de
dat men eene dergelijke vraag niet stellen moet of men I Beaufort, heift er oo gewezen dat udie» onze Eerste Kamer
moet reden hebben om de juistheid der mederieelingeu van j anders ware samengesteld , men misschien op het stuk vau
hem tot wien men haar richt, te l>etwijfeleii. Ik vraag | kiesrecht meer kon wagen dan wij nu vermogen. Wel kom !
echter het woord niet voor een persoonlijk feit.
Wij hebben de gelegenheid gehad om ten aanzien van
de Eerste Kamer te doen wat wij o:is nu beklagen niet
De heer Harte: Ik maak het op uit het antwoord gedaan te hebben. Wij hebben dit kinnen doen in 1887.
Doch toen is er wel iets geschied dat met hetgeen d>» beer
van den heer de il uu.
de Beaufort nu weuscht in strijd is . maar niet iet* in die
richting, zelfs ge ne poging daartoe.
De heer S c h a e p m a n : Mijnheer de Voorzitter! Het is
Ik wil dien geachten afgevaardigde, die misschien den
beter, meen ik, dat incident te laten passeereu. Gij zult alleronaangenaamsten plicht van zijn leven zal te vervul ien
mij veroorloven te beginnen met eene wederlegging van hebben , op dit oogenblik niet aan eene andere onaangeenkele bezwaren , die tegen dit wetsontwerp zijn iugebracht. nnamheid herinneren en ik spreek dan ook niet over de
In de eerste plaats beklagen zich sommige sprekers er dagen van Maart 1887.
over, dat in het wetsontwerp niet gevonden wordt eene
Maar, Mijnheer de Voorzitter, dat mag ik toch wel
geleidelijke ontwikkeling van het kiesrecht, gelijk zij die vragen: of de afgevaardigde, die nu zou willen verlangen
wenschen zouden; en tot staving van hetgeen men ouder »uitbreiding van de eischen der verkiesbaarheid voor de
zoodanige geleidelijke uitbreiding zou moeten verstaan, Eerste Kamer", wel dezelfde is die in Maart 1887 verberoepen zij zich op den weg, dien men in Engeland langde uitzetting van de grenzen dier verkiesbaarheid.
heeft gevolgd. Ree Is de geachte afgevaardigde uit AmsterNiemand is verplicht steeds dezelfde te blijven; muar,
dam, de heer Levy , heeft er op gewezen dat deze ge- wanneer men zich verzet tegen <!eze regeling van het kiesleidelyke ontwikkeling in Engeland toch met rassche reclit, omdat men in de Eerste Kamer oiat den waarborg
schreden is voortgegaan, en ik veroorloof mij deze mede vindt dien men er in zou willen vinden, dan is toch zeker
deeling nog aan te vullen. Wanneer men bedenkt dat wel de herinnering op hare plaats, dat men over die Eerste
men in Engeland in 1832 het aantal kiezers vermeer lerd Kamer vroeger heel andera gedacht heeft.
heeft met 500 000, in 1867 met 1 millioen en nu in 1884
Voorzeker, ook ik zou wenschen dat wij eene andere
met nog 2 millioen kiezers, dan ontbreekt er aan die Eerste Kamer bezaten, maar hoe die te krijgen ? Ziedaar
zachte geleidelijkheid, die men hier in het voorbeeld van de vraag! Ik spreek niet van de technische moeilijkheden
Engeland zoude willen ontdekken, nog al iets.
aan eene grondwetsherziening verbonden, maar het eigenDaarbij komt nog dat wij het ten onzent met die ge- aardig, erfelijk karakter dat de Eerste Kamer zoo sterk
leidelijjcheid tamelijk erg hebben gemaakt, en wij eigenlijk en krachtig maakt, de fürstliche Existenzen, waardoor onze lijdelijkheid in vroegere dagen het recht om nu van — het is zoo dikwijls herinnerd — vorst Bismarck
geleidelijk voort te gaan wel een weinig hebben verbeurd. in 1871 in den Duitschen Rijksdag gewaagde, kennen wij
Het kan niet worden ontkend dat na de Grondwet van niet. Wij hebben de gelegenheid niet een erfelijk pairschap
1848 tot in 1887 toe lijdelijkheid ten opzichte van het in het leven te roepen.
kiesrecht in de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging
Maar, Mijnheer de Voorzitter, men komt met zwaarder
zeer groot is geweest, zoo groot zelfs dat niet alleen elke geschut. Men komt de gevaren schetsen, die de aanneming
voorgestelde kieswetregeling mislukte, maar dat zelfs ten van het algemeen stemrecht in de eerste plaats vo.>r den
lange leste de voorschriften van de kieswet niet meer persoonlijken eigendom medebrengt. Vergat men, bij het
konden worden uitgevoerd, het getal leden dezer Kamer schetsen van die gevaren niet, dat daarin eene soort van
niet meer voltallig kon worden gemaakt.
ongerechtigheid gelegen was tegenover het Nederlandsche
Zoo heeft men voorzichtige, geleidelijke oplossing van volk — en wel tegenover dat deel der bevolking, dat nog
de kieswetquaestie steeds verschoven en dat wij uu op niet tot het kiesrecht geroepen is. Iramüis, gaat men daarbij
dit oogenblik voor eene beslissing staan die inderdaad eene niet steeds uit van de gedachte, dat al de nieuwe kiezers,
eindbeslissing moet heeten , wel, Mijnheer de Voorzitter , door deze wet in het leven geroepen , begeerig zijn naar
wij hebben het niemand anders dan ons zei ven te danken. eens anders huis en erf? Gaat men daarbij niet uit van
Maar ik vraag mij verder af of inderdaad de hier voor- de onderstelling, dat in den kring van het Nederlandsche
gestelde uitbreiding, omdat zij niet geleidelijk is , gevaarlijk volk , tot welken deze wet het kiesrecht brengt, aan weinig
anders gedacht wordt dan aan den lust om zich meester
moet heeten?
te maken van het door een ander verworven of bezeten
Wat mij betreft, ik kan dit niet inzien.
De gevolgen die uitbreiding van het kiesrecht in Enge- goed ? Is dat, op zijn zachtst gesproken, niet vol overland heeft gehad , zijn van die soort dat zij door alle staats- drijving ?
lieden zonder onderscheid van richting worden geprezen.
Zeker , er wordt ook hier in Nederland eene leer verkonIk herinner aan eene andere zaak.
digd, die met den persoonlijken eigendom in strijd is.
Toen in 1867 de Noord-Duitscbe Reichstag voor den
Maar, wie verkondigen die leer?
Reichstag het algemeen stemrecht invoerde , deed men toen
Zijn het onze werklieden ; onze kleinere, nijvere burgers ?
in Duitschland geen sprong?
Neen , zij die dezen leer verkondigen, zijn óf lieden die
Bestond er in dat Duitschland iets anders dan de grootst ter wille van eene of andere theorie , tot de uiterste gevolgmogelijke verscheidenheid van kiesrechtstelsels, van het trekking van die theorie meenen te moeten doorgaan , óf
ellendige drieklassenstelsel af tot en met starjdenkiesrecht volksmenners, zooals de heer Rutgers die teekeude, óf,
in alle vormen ?
eindelijk, eenige half ontwikkelde lieden . die door ijdelheid
en genotzucht gedreven , in populaire taal herhalen , wat
in wijsgeerige taal door anderen werd verkondigd.
De heer Haffmans: Die bestaan nog!
HandeliDgen der Staten-Generaal. — 1892—1893. — IL
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Maar te zeggen, dat de meerderheid van ons volk er op
uit is den persoonlijken eigendom te belagen , zie, Mijnheer
de Voorzitter, ik geloof dat men dat toch wel met den
naam van overdrijving, ik zou bijna durven zeggen met
dien van laster mag bestempelen.
Ik vrees niet zooveel voor den persoonlijken eigendom
van de uitbreiding van het kiesrecht.
Ik ben bet eens met den Franschen staathuishoudkunkundige Maurice Block, die in »l'Europe politique et sociale "
zeer duidelijk het volgende heeft gezegd: • Dans tous les
pays les socialistes déclarent que, dès qu'ils seront assez
forts, ils supprimerout la proprióté individuelle, ajoutons
en passant qu'ils t e sauraient y réussir, car la propriété
fondée sur la nature humaine est plus forte qu'eux; elle
Ie serait, eussent-ils la majorité des v o i x . . . . et ils ne
1'auront jamais. Seulement ils feront peur a tous ceux
qui aiment mieux se laisser défendre que i!e prendre les
armes."
Daar ligt de knoop. De passieve lieden , welke de heer
Rutgers op het oog had, die onverschilligen, die, bet
kiesrecht zelven bezittende, er geen gebruik van maken ,
omdat zij zich liever die moeite besparen en dit recht toch
aan anderen willen onthouden , deze passieve lieden zijn
de grootste helpers, de grootste bondgenooten in dezen
strijd tegen den persoonlijken eigendom. Op hen daarom
de schuld, op hunnen lust om zich liever te laten verdedigen dan tot zelfverweer over te gaan.
Men zal mij zeggen: het algemeen stemrecht zal misschien wel niet onmiddellijk voeren tot aanvallen op den
persoonlijken eigendom , maar het zul toch eene wetgeving
in het leven roepen, die op de eene of andere wijze , zij het
bijv. door uitbreiding vau het recht van outeigeniug, den
persooulijken eigendom bedreigt. Als ik mij niet bedrieg,
dan zijn de leden dezer Kamer op het oogeublik gesaississeerd van een wetsontwerp tot uitbreiding van het recht
van onteigening, dat toch niet vau een socialist of een
voorstander van het algemeen stemrecht komt. Men zal
dus moeten toegeven , dat men tot zulk een stuk het algemeen stemrecht niet noo lig heeft. Maar. {raat men verder,
wij zullen belastingen krijgen die, in stede van over het
geheele volk gelijkmatig verdeeld te zij i, neerkomen op
ue hooiden der bezittenden. Men zal belastingen krijgen,
dis alleen de rijken treffen , die progressief zijn en in de
progressie steeds hoogst stijgen.
Mag ik er aan herinneren dat in het land, waar algemeen stemrecht zich in zijn grootsten bloei vertoont en
georganiseeerd is op eene wijze, die ik hier niet zou
willen navolgen en waarop het zich , naar ik hoop, in ons
vaderland nimmer zal vertoonen , dat in dit PVankrijk de
belastingen op het 'ogenblik verkeeren in een toestand
die alleen den bezitter ten goede komt en die op de lagere
klasse het zwaarste drukt. Mag ik er aan herinneren, dat men
in Frankrijk bij voorbeeld per hoofd niet meer dan 13 francs
en 63 centimes betaalt aan directe belastingen , terwijl
men betaalt 50 francs en 47 centimes aan indirecte belastingen ?
Is deze verhouding sprekend genoeg ? Is het ook niet
een erkend feit, door de voornaamste staathuishoudkundigen
in Engeland erkend . dat de wetten op het stuk vau belastingen door de Parlementen , uit het uitgebreid kiesrecht
geboren , in het leven geroepen , zijn meesterstukken vau
financieel beleid ?
Ik hoor hier roepen , dat de monopoliën in de Fransche
indirecte belastingen betrokken zijn. Integendeel, alle
monopoliën zijn er afgetrokken. De berekening is te vinden
in » i'Kurope politique et sociale" van Maurice Block.
(Tweede uitgaaf, bladz. 102 en 103.)
Ik geloof dus niet, dat men op dit stuk te vreezen
heeft, m»ar heeft men dan , gebjk ons gezegd is , te vreezeu ten opzichte van de vrijheid, van de orde ?
Ten opzichte van de vrijheid , Mijuheer de Voorzitter,
geloof ik niet, dat van het algemeen stemrecht alles te
vreezen is wat de geachte afgevaardigde uit Amsterdam ,
de heer de Beaufort, ons zou willen doen gelooven. Op
welsprekende wij «e, op eeue wijze die zijn karakter alle

eer aandoet, heeft hij gesproken over de kerkvervolgingen, die door het algemeen kiesrecht in Frankrijk in het
leveu zouden zijn geroepen; maar, Mijnheer de Voorzitter , mag ik dien geachten afgevaardigde doen opmerken,
dat kerkvervolgingen even goed in het leven kunnen geroepen worden en zijn geroepen in landen, waar het algemeen stemrecht niet aan het woord was ? Of zijn soms de
vervolgingen, die èn in Frankrijk , èn in Spanje , èn in
Portugal, èn in Napels, èn in Sicilië, aangevoerd werden
door een Choiseul, Aranda en Pombal, vervolgingen die
aan de Fransche revolutie voorafgingen, ontstaan door het
algemeen stemrecht ? Is de Culturkampf in Duitschland
aan het algemeen stemreeht te danken geweest? Is alles
wat sommige Protestanten hier in Nederland hebben te
lijden gehad door het algemeen stemrecht in het leven
geroepen ? Is soms het land, waar het anti-semitisme zoo
welig bloeit en welks bannelingen wij hier door onze
stations hebben zien trekken, onderworpen aan het algemeen stemrecht ?
Noch de kerkvervolgingen , noch het anti-semitisme kan
men alleen op rekening van het algemeen stemrecht
schrijven , en evenmin als men voor de vrijheid behoeft te
vreezen , evenmin heeft men vau hst algemeen stemrecht
gevaren voor de orde te duchten.
Men beroept zich op Noord-A.merika, maar, het is een
erkend feit, dat de democratie, zooals zij in Noord-Amerika bestaat, ten onzent niet wordt ingevoerd ; dat onze
Europeesche Staat, onze Europeesche wereld van NoordAmerika ten eenenmale verschillen en wij hier te doen
hebben niet alleen met ongelijksoortige machten, maar
met volkomen ongelijksoortige verschijnselen.
Neen , voor de vrijheid en de orde ducht ik van het algemeen stemrecht niets, wanneer zij , die tot de hooger en
meer ontwikkelde standen behooren, het voorbeeld van
orde geven, ook in hunne bespiegelingen , in bet verkondigen vau hunne theorieën en in de prediking van hunne
beginselen; wanneer zij , die tot c.e hoogere en meer ontwikkelde standen behooren , het voorbeeld geven van die
vrijheid, die de ware vrijhei! is, dat men namelijk aan de
meening vau anderen het recht laat wedervaren wat men
voor zijr.e eigene meening vordert, en dat niet alleen in
theorie en woorden, maar in de daad, geschreven in
de wet en gehandhaafd op elk gebied. Dan zal men van
het algemeen stemrecht niets hebben te vreezen.
Maar welke zijn de gevaren die uit het algemeen sternrecht voorkomen f Deze, dat de kinderen van de zonden,
door de hoogere kringen gepleegd, door het algemeen
stemrecht openbaar worden uit andere kringen en de drakentanden , die wij hebben gezaaid, tegen ons opstaan.
Men vreest voor de Souvereiniteit. Men vreest — men
heeft het gezegd — zelfs voor het Huis van Oranje.
Ach, Mijnheer de Voorzitter, laat ons over deze dingen
niet spreken. Dit weten wij allen, dat er in Nederland
geen woning is, waar de Koningin der Nederlanden zich
niet veiliger zou vinden dan de erfgenaam van het huis
van Romanoff-Holstein-Gottorp in zijn vestingpaleis. Maar
neen! men bedoelt niet juist de persoonlijke gevaren, men
bedoelt gevaren voor de souvereiniteit, die geboren zullen
worden uit het misbruik van de macht, di.t de Volksvertegenwoordiging zou kunnen maken; uit de ontwikkeling van een begrip van volkssouvereiniteit,
dat zich in die Volksvertegenwoordiging zou kunnen
nestelen. Die gevaren echter — men heeft het dikwijls
verkondigd — ontstaan evenzeer in Kamers en door een
Vertegenwoordiging uit een beperkt als uit een algemeen
kiesrecht geboren. Het is mij niet gebleken, en het kan
niemand gebleken zijn, dat in den Duitschen Rijksdag
meer inconstitutioneele aanslagen op de souvereiniteit
zouden worden gepleegd dan geschied zijn in den Pruissischen Landdag. En wanneer men zegt dat de souvereiniteit
gevaar zou loopen bij een uitgebreid kiesrecht, dan kan
dit alleen zijn door overrompelingen der Volksvertegenwoordiging ten aanzien van die souvereiniteit. Die overrompelingen kunnen geen plaats hebben als in die Vertegen woordigiug , ook door traditiën , beginselen best'.an
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die de leidende moeten zijn. Men mag voor de souvereiniteit vreezen waaneer de Volksvertegenwoordiging van haar
budgetrecht eenvoudig gebruik maakt om Ministers der
Kroon te verdrijven.
Op dit punt vestigde de geachtig'ie afgevaardigde uit
Kampen laatstleden Vrijdag te recht de aandacht; het is
een van die punten waarmede de sou vereiniteit en de Volksvertegenwoordiging in hare wederzijdsche verhouding staan
of vallen.
Men zal mij zeggen : Waarom , indien gij het algemeen
stemrecht niet vreest, spreekt gij er dan van dat het gevaarlijk is uitgebreid stemrecht te weigeren, omdat men
in plaats van stembiljetten steenen in de hand zou kunnen
nemen ? Dat is bij mij geen gevoel van vrees, maar eenvoudig van voorzichtigheid. Wat mij betreft, ik vrees die
straatsteenen niet, en naar ik meen geen mijner medeafgevaardigden. Wel vrees ik , als eenmaal dit wetsontwerp
niet mocht tot stand komen , de oordeelvellingen en vonnissen over de kringen der maatschappij tot welke dit
wetsontwerp het kiesrecht brengen wil. Ik vrees dat die
oordeelvellingen , die vonnissen , die profetieën gelijk wij er
hedenmorgen hoorden ten laatste het volk tot verzet
zullen voeren. Dit is geen vrees voor beslissingen die zullen vallen.
De heer Rutgers van Rozenburg: Een dreigement!
De heer Schaepman: Ik dreig niet, maar verkondig
alleen dat voorspellingen als die van den heer Rutgers
zullen en moeten voeren tot verzet. Is dit een dreigement?
De heer Rutgers van Rozenburg :

Nogal!

De heer Schacpman : Als de heer Rutgers het als
een dreigement wil opvatten, het staat hem vrij, maar
ik geloof niet dat hij daardoor zijn moed zal verliezen.
Wat ik vrees is, dat men op een gegeven oogenblik zal
worden herinnerd aan bet woord van Thorbecke: »Hetgeen
voor eenige jaren wijsheid zou zijn geweest, is nu dwang."
Mag ik u thans verzoeken, Mijnheer de Voorzitter, mijne
rede na de pauze te mogen voortzetten ?
De 'Voorzitter:

Gaarne.

De vergadering wordt voor een halfuur geschorst, en
daarna hervat.
De heer Schacpman, zijne rede vervolgende , zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou niet gaarne de Kamer onder
den indruk laten, als hadde ik in het laatste gedeelte van
het hedenmorgen door mij gesprokene eenigermate willen
— niet aansporen tot — maar dragen met de mogelijkheid van eenig verzet, hetwelk zoude kunnen ontstaan
door verwerping dezer wetsontwerpen.
Ik wil mij op dit stuk zoo duidelijk mogelijk uitdrukken.
Ik meen dat waar men , zooals de heer Rutgers dat gedaau heeft, in schertsende tonen spreekt over de mogelijke gevolgen van de verwerping dezer wetsontwerpen,
waar men zegt, dat men dan alweder zal hebben motiën,
meetings en allerlei dergelijke dingen — men toch bij de
geneigdheid en het gebleken overleg van sommige volksmenners om van deze uitdrukkingen misbruik te maken en
juist daardoor tut verzet aan te sporen, eene zekere voorzichtigheid moet betrachten.
Ik meen dat een wetsontwerp als dit, wanneer het is
ingediend, bij een groot deel der bevolking, en ook niet
juist bij het slechste, zekere verwachtingen opwekt.
Ik weet zeer goed dat, wanneer deze wetsontwerpen zullen zijn aangenomen , toch de socialistische volksleiders niet
voldaan zullen z>jn; eenvoudig omdat voor hen het nietvoldaan zijn, het outevreden wezen, de eerste voorwaarde
is van hun bestaan, van hun succes.
Maar ik weei ook — en dat mogen wij niet vergeten — Jat

.

er zelfs onder hunne volgelingen gevonden worden, die te
goeder trouw door hunne voorspiegelingen worden medesleept, en die de verwerping dezer wetsontwerpen zullen
beschouwen als een onrecht hun aangedaan.
Hiermede hebben wij mijns inziens rekening te houden.
Wij moeten niet uit vrees handelen of ons door vrees
laten leiden, maar die voorzichtigheid betrachten, welke
Thorbecke steeds op den voorgrond heeft gesteld; die
voorzichtigheid, die met wijsheid leidt en er niet toe wil
komen om voor drang te zwichten.
Ik zet nu mijne rede voort, en ga over tot eene andere
orde van gedachten, waarin ik mij voornamelijk zal hebben
bezig te houden met mijn geachten vriend, den geachten
afgevaardigde uit Druten, die tot mijn groot genoegen in
deze Vergadering verschenen is.
Deze geachte spreker heeft aan het einde van zijne rede
aau sommige overwegingen lucht gegeven, die, naar hij
meent, hem moeten leiden tot het verwerpen van deze wet.
Hij vangt aan met de verklaring dat hij is toegedaan streng
monarchale beginselen.
Mijnheer de Voorzitter! Streng monarchale beginselen
zijn in den strengen zin met eene monarchie gelijk wij die
bezitten, eene monarchie getemperd door eene volksvertegenwoordiging, moeilijk bestaanbaar. Maar dit is de zaak
van den geachten afgevaardigde zelven. Hij gaat echter
voort en zegt: » monarchale en democratische beginselen
zijn met elkander niet in overeenstemming te brengen."
Voorzeker, Mijnheer de Voorzitter, wanneer monarchale
beginselen evenals democratische beginselen in absoluten
zin worden genomen , dan is de uitspraak van den geachten
spreker volkomen juist. Maar hebben wij hier bij dit wetsontwerp met eene absolute tegenstelling tusscheu monarchale en democratische beginselen te doen, of met iets wat
volkomen in de lijn van onze Staatsinstellingen ligt,
namelijk eenvoudig eene functie, die tot het in leven roepen
van de volksvertegenwoordiging moet leiden, tot meerderen
uit te breiden ? Wij voeren door daze wet geen nieuw
beginsel in ; wij breiden eenvoudig uit wat reeds bestaat,
en wijl wij niet met eene absolute monarchie te doen
hebben, maar met eene getemperde, gelijk men dat pleegt
te noemen, zal men moeten toegeven dat daarin door dit
wetsontwerp geen verandering wordt gebracht.
Wil de geachte spreker misschien beweren dat eene
monarchie met democratische instellingen niet kan worden
vereeuigd ? Wel, dan geloof ik toch dat hij zich op een
dwaalspoor bevindt, want niet alleen is op dit oogenblik
indien men Rusland uitzondert, in geheel Europa geene
monarchie in absoluten zin meer te vinden, maar daarbij heeft
de groote leeraar van het Roomsch-Katholiek staatsrecht
altijd verkondigd, dat juist in het monarchale stelsel eene tempermg door democratie nuttig, zelfs noodig was.
Waar Bellarniinus spreekt over den besten regeeringsvorm , daar verdedigt hij in het eerste boek De Romano
Poiitifice, Caput III, de stelling: »quod monarchiaaristocratiae et democratiae admixta utilior sit in hocvitaquam
simplex monarchia".
Hoe kan de geachte spreker dus van on vereen igbaarheid van monarchale en democratische beginselen spreken?
En wat nog sterker is, dezelfde Beliarminus verklaart
over de kerk: *Jam vero doctores catholici in eo conveniunt omnes ut regimen ecclesiasticum hominibus a Deo
commissum sit illul quidem monarchicum , sed temperatum,
ut supra diximus, ex aristocratia et democratia ".
Waar de zaken aldus staan vind ik deze absolute uitspraak ten opzichte van dit wetsontwerp, dat monarchale
en democratische beginselen met elkander niet in overeenstemming zijn te brengen , op zijn zachtst genomen
e n weinig overdreven.
Maar de geachte spreker gaat verder: »De democratische
leer houd ik voor eene grove en allerongelukkigste dwaling ". Ja, mijnheer de Voorzitter, welke democratische leer ?
Ik ken eeno democratische leer, die ook ik voor
eene grove en allerongelukkigste dwaling houd , maar er
is toch eene democratische leer, die met alle beginselen
vau recht en rede is overeen te brengen. Verstaat de ge-
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achte afgevaardigde uit Druten onder democratie nog
wat Aristoteles daaronder verstond, wat wij op het oogenLlik demagogie noemen , en verlangt hij dat wij eene goede
gezonde democratie , als in den tijd van de groote Grieksche
wijsgeeren , zullen noemen politeia'i
Het is mij wel, indien hij aan dat woord de voorkeur
geeft; maar om eenvoudig te zeggen , dat de democratie,
de democratische leer eene grove en allerongelukkigste
dwaling is — zie mijnheer de Voorzitter — dat had d<j
geachte afgevaardigde aan sommigen van zijne medeleden
moeten bespareu, die er niet tegen opzien om met een
weinig democratische olie gezalfd te worden.
Ik voeg er bij dat inderdaad al deze vragen over democratie met dit alles zeer weinig te doen hebben. En ik
wil er ook dit aan toevoegen : ik heb over de verschillende
reget-ringsvormeu en de voortreffelijkheid van den een boven
den mideren genoeg gelezen en nagedacht om er niet een
woord over te durven spreken. Ik ben tot de overtuiging
gekomen , waartoe ook een Duitsch schrijver gekomen is ,
dat de vraag, hoe belangwekkend ook, in onze dagen,
waarin al deze vormen , niet meer in geheel zuiveren staat
voorkomen n aar door de historie door elkander geworpen
werden en door elkander gegroeid zijn , veel van hnar belang
verloren hebben. Maar tegen ééne zaak moet ik den geachten
afgevaardigde nog waarschuwen : in zoo absoluten zin van
grove en allerongelukkigste dwaling spreken , gaat niet
aan. In een van de beste schrijvers die ik over dit punt
geraadpleegd heb, heb ik deze uitspraak gevonden : »Es
mag nicht uberflüssig sein die Bemerkung voraus zu schicken
dass keine van den drei Genannten oder den duren. Mischung
aus ihnen entstandenen Verfassungen einfachhin als ungerecht oder verwerflich bezaichnet werden kann. Noch jüngst
haben einige Anhanger des Kó'nigthums in Frankreich die
Demokratie als eine in sich unsinnige, absurde und verwerfliche Staatsform zu brandmarken gesucht."
Men zou bijna zeggen dat de geachte afgevaardigde met
die aanhangers van het koningschap, in Frankrijk, te
rade was gegaan over de uitdrukkingen , die hij ten opzichte
van de democratie bezigt. Hij heeft zich dan ook nu te
troosten met hetgeen hier volgt: «SolcheUebertreibungen
richten sich selbst und schaden nur der Sache, die man
vertheidigen will".
Dat is niet eene uitspraak van den eersten den besten,
ook niet eene die komt uit het ongeloovige of niet rechtgeloovige kamp; neen , die uitspraak is ontleend aan»Die
Moralphilosophie" van pater Victor Cathrein , priester van
de Sociëteit van Jezus.
De geachte afgevaardigde gaat voort:
»Miju Grieksch woordenboek zegt mij, dat het woord
democratie bestaat uit twee deelen; het eerste deel is
iniut en beteekent volk; het tweede deel is «parsTv e a b e .
teekent beerschen. De ware beteekenis van democratie is
derhalve volksregeering, en niet het verleenen van eenigen
invloed op de Regeering.! Volksregeering hangt nauw te
zamen met volkssouvereiuiteif'.
De juistheid van dat alles zal ik niet betwisten; ik
denk er niet aan om tegen net Grieksch woordenboek
van den geachten spreker op te komen ; maar om nu de
democratie , gelijk zij dan in dit wetsontwerp geacht wordt
te schuilen, met de democratie in haren zuiversten, volstrektsten vorm op eene lijn te stellen, dat gaat toch een
weinig te ver.
Van volksregeering is toch in dit wetsontwerp geen
sprake, en wanneer de geachte spreker meent dat volkssouvereiniteit volkomen eensluidend is met democratie,
mag ik hem toch vragen of de monarchie van Louis
Philippe of het keizerschap van den lilden Napoleon die
beide berust hebben op de volkssouvereiniteit, daardoor
werden democratieën ? Of de Belgische constitutie eene democrutie heeft geschapen , omdat in art. 25 te lezen staat:
»Tous les pouvoirs émanent de la nation"?
Inderdaad, dat gaat een weinig te ver, want op de
uitspraak: volksregeering hangt samen met volkssouvereiniteit, laat de geachte afgevaardigde onmiddellijk volgen :
»Ik houd alleen voor waar wat te dezer zake reeds 58

jaren na Christus werd geschreven : »non estenim potestas
nisi a Deo", er is geen andere macht dan die komt van
God ; alle macht komt van God ; de macht komt niet van
het volk".
Indien de geachte afgevaardigd» den Schriftverklaarder
aan wien hij het jaar waarin ile brief a«n de Romeinen
is geschreven, te danken heeft, nog verder had geraadpleegd, dan zou hij gevonden hebben hoe deze over
het woord: daar is geen macht dan van God, spreekt.
Die Schriftverklaarder zegt toch dat de macht zeker als
haar eersten oorsprong heeft God , maar dat zij komt tot
de dragers van de macht middellijk en wel middellijk door
het volk of door historische omstandigheden. Men kan
over den zin van deze verklaring en over de beteekenis
van het middelaarschap twisten zooveel men wil, de
onmiddellijke aanwijzing van de dragers der wereldlijke
overheidsmacht door God is geen Katholieke leer.
Ik zal mij hier niet beroepen op een » wolk van getuigen",
maar bepaal mij alleen tot deu grootten ^-e^ ( '' e u de
Katholieke wereld in deze eeuw beeft geken I. Het is Joseph
de Maistre , die duidelijk heeft gezegd: > La souveraineté
vient de Dieu puis qui' 11 est 1'auteur de tout excepté du
mal et qu' Il est en particulier 1'auteur de la societé qui
ne peut sul sister sans la souveraineté.
» Et cepenclant cette même souveraineté vient aussi des
hommes dans un certain sens, c'est a dire en ce que
tel ou tel mode de gouvernement est établi et déclaré
par Ie consentement humain".
En aan dien grooten leek voeg ik toe een ander gezaghebbend persoon , die als het kenteeken van den Katholieken
staatsman het volgende opnoemde: »qui jus imperandi a
Deo repetunt velut a naturali necessarioque principio."
Hij vervolgt: «Interest autem attendere hoc loco eos, qui
republicae profuturi sint, posse in quibusdam caussis voluntate judicioque deligi multitudinis, non adversante neque
repugnante doctrina catholica. Quo sar e delectu designatur
princeps , non conferuntur jura principatus: neque maudatur
imperium sed statuitur a quo sit gerendum. Neque hic
quaeritur de rerum publicarum modis: nihil enim estcur
non Ecclesiae probetur aut uniusaut plurium principatus,
si modo justus sit et in comraunem utilitatem intentus.
Quamobrem, salv justitia, non prohibentur populi illud
sibi genus comparare reipublicae quod aut ipsorum ingenio
aut majorum institutis moribusque magis apte conveniat."
Na deze woorden, ontleend aan de Encycliek die handelt
over de burgerlijke macht, door Leo XIII uitgegeven op
den 19den Juni 1881, geloof ik met eenige gerustheid te
mogen zeggen, dat het verband waarin de uitspraak, dat
er geen macht is dan van God, door den spreker is geplaatst , mij toeschijnt minder gepast te zijn, waar tiet
geldt de vrijheid van meening, die door deze uitspraak
ook aan anderen gewaarborgd is. Ik meen te mogen zeggen,
dat mijn geachte vriend uit Druten niet zal twijfelen, dat
ook ik vasthoud aan de uitspraak: daar is geen gezag
dan van God, al zal hij mij in een luimig oogenblik rangschikken onder die katbeder-democraatjes, waarvan hij
eene zoo treffende schets gegeven heeft.
Indien ik in het algemeen mijne meening over dit
wetsontwerp in verband tot de tijdsomstandigheden mag
mededeelen, dan geloof ik, dat wij hier staan voor een
van die feiten, die geheel en al met den gang van onze
historie overeenkomen. Ik begeef mij niet in de vraag
wat verkieslijker is: de heerschappij van één of de heerschappij van velen. Van den tijd van Aristoteles af
heeft men daarover getwist. Het is aan velen mijner
medeleden niet onbekend, dat de groote Grieksche wijsgeer
gemeend heeft bij de velen meer verstand te moeten zoeken
dan bij den enkele; gemeend heeft dat ook de velen moeilijker te misleiden zijn dan de enkele te misleiden valt.
Het doet mij genoegen, dat de geachte afgevaardigde uit
Amsterdam , de heer Levy, mij de juistheid dier mededeeling
bevestigt, maar ik zal op die vraag niet nader ingaan. Wat ik
wenscli te zeggen is dit: ik geloof, met den heer Kerdijk, dat
de beweging voor meer bemoeiing van het volk met de openbare zaak voor een deel uitgaat van de meening, dat het
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altruïsme, zooals hij heeft genoemd: de zorg voor de belangen van anderen, niet juist de taak is die aan een beperkt
kiezerskorps op den duur kan worden toevertrouwd, maar
ik voeg daarbij, dat ik ook van meening ben dat èn de
toenemende beschaving èn de toenemende ontwikkeling èn
de toenemende Staatsbemoeiing èn de verkrijging van meer
vrijheid op staatkundig en ander gebied, de leden van de
Staatsgemeenschap er toe zal leiden en er toe leiden moet,
om zelf hunne eigene zaken ter hand te nemen. Ik geloof , dat de volksregeering, die toch weinig anders is
dan zelfregeering, dat volksregeering in den zin van
bemoeiing door het kiesrecht met de openbare zaak steeds
toeneemt en die toeneming wordt ons door den geheelen
loop der historie aangetoond. Dat vangt aan met de afschaffing van de slavernij, dat gaat voort met de afschaffing der lijfeigenschap, met het ontstaan der burgerij ,
der steden, der gilden , dat gaat voort met de broedere
ontwikkeling van de standen, dat kan een oogenblik lang
door de absolute monarchie worden onderbroken, maar
ten langen leste vertoont het zich weder en wij zijn in de
staatkundige ontwikkeling van Europa thans op het punt
gekomen, waarop zich deze beweging meer en meer begint te openbaren on onwederstaanbaar wordt. Niet onwederstaan baar omdat zij verwekt is door volksmenners,
integendeel, maar omdat zij geheel en al ligt in de richting
van den tijd , zoodat ik , wat mij betreft, mij niet anders kan
voorstellen dan dat deze beweging komen moest.
Er bestaat te dezen opzichte «ene uitspraak, die voor
mij van groot gewicht is en die mij dikwijls te denken
heeft gegeven. Midden in den Culturkampf, in November
1873, heeft Windhorst, de leider van het centrum , in
den Pruissischen Landdag voorgesteld het drieklassenstelsel
af te schaffen en het algemeen stemrecht in te voeren.
Nu onderscheide men wel. Wanneer men over het algemeen
stemrecht in Duitschland spreekt, wordt ons steeds te gemoet gevoerd , dat dit iets anders is, want dat men daar,
boven den Rijksdag, den Bondsraad heeft. Welnu, hier
staat de zaak anders. De Pruissische Volksvertegenwoordiging staat tot de Kroon en tot de Regeering in dezelfde
constitutioneele verhouding als wij — en voor dien Pruisischen Landdag heeft Windhorst het algemeen stemrecht
gevorderd zonder aarzelen en zonder blozen , en hij heeft
voor die vordering aangevoerd: >In allen Staaten der Welt
sehen wir, dass es mit dem Beschranken des Wahlrechts
nicht mehr geht. In Amerika hat man das Wahlrecht auf
die Neger ausdehnen mussen, in England sehen wir, wie
stetig die Reform vorschreitet, und es wird nicht lange
dauern , so wird man dort eben so g u t , wie wir im Deutschen Reiche, bei dem allgemeinen Wahlrechte angelangt
sein. In anderen europüischen Staaten besteht das allgemeine Stimmrecht bereits, und man mag sieh sperren,
wie man will, man wird auf diese letzte Konsequenz
kommen mussen , wenn einmal die geschichtlichen Verhaltnisse sich so gestaltet haben , dass die Vertretungen, welche
bislang in dem geschichtlichen standischen Element wurzelten , nicht mehr móglig sind, dass man nothwendig
Neues wird schaffen mussen , so ist nichts natürlicher , als
das man auf die Uranfauge , auf die Urgrundlagen der
Gesellschaft zurückgeht, und dann erwartet, ob und wie
diese Urgrundlagen der Gesellschaft selbstschöpferisch Neues
und Besseres hervorbringen."
Welnu, deze uitspraak is, naar het mij voorkomt, eene
leidstar voor hen, die over deze dingen op dit oogenblik
hebben te beslissen. Niemand kan beweren dat eene standenvertegenwoordiging nog bestaat of zelfs mogelijk is,
niemand kan beweren dat eene vertegenwoordiging naar
standen door de wet kan worden ingevoerd ; de poging,
die mijn geachte vriend de Belgische afgevaardigde Helleputte bij de Belgische grondwetsherziening heeft beproefd
is mislukt, eenvoudig omdat zelfs het scheppeu van drie
groepen , kunstmatig, door de wet, eene onmogelijkheid
is. Men maakt met mechanische middelen geen standen,
evenmin als men eene dynastie kan vestigen bij de wet.
Deze dingen oshooren te groeien en een levend organisme
te zijn. Wanneer wij nu op dit oogenblik met al onze
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I weuschen en verlangens niets beters kunnen vragen, niet
kunnen komen tot de vertegenwoordiging van standen,
dan keeren wij tot den oorspronkelijken vorm terug en
voeren een kiesrecht in uitgebreid genoeg om alle kringen
des volks daarin op te nemen, en geen enkelen burger
uit te sluiten, die waarlijk de plichten van zijn staatsburgerschap vervult.
Ik kom nu tot het wetsontwerp zelf over hetwelk ik
een enkel woord te zeggen heb.
Ik blijf niettegenstaande alles wat daarover is gezegd
de indiening van dit wetsontwerp beschouwen als eene
kloeke daad.
Ik sta den Minister Tak niet na genoeg om eene lofrede
over zijne overige Regeeringsdaden en maatregelen te kunnen
houden, maar dit moet ik zeggen: in dit opzicht heeft
hetgeen door hem is verricht mij niet teleurgesteld.
Behoor ik daarom tot de volstrekte bewonderaars van
dit wetsontwerp? Zie ik daarin het hoogste en beste wat
ons gegeven kan worden?
Neen, Mijnheer de Voorzitter, ik heb zelfs tegen dit
wetsontwerp eenige bezwaren , bezwaren , die naar het mij
voorkomt, de Regeering gemakkelijk had kunnen vermijden.
Wat is er geschied?
De Regeering heeft een wetsontwerp ingediend waarin
zij met groot vernuft getracht heeft van de uitdrukking:
kenteekenen van geschiktheid en welstand, in art. 80 der
Grondwet voorkomende, eene verklaring te geven.
Zij heeft zich daarbij gewaagd op het gebied van definitiën en wij hebben reeds van verschillende zijden vernomen hoeveel moeilijkheid, hoeveel strijd die definitiën
opleveren.
Had de Regeering, vraag ik mij af, geen anderen weg
kunnen inslaan, niet den eenvoudiger weg kunnen volgen
door de Additioneele artikelen aangewezen ? Niet eenvoudiger kunnen zeggen : kiezers zijn zij die
?
En indien zij Let met een kenmerk, gelijktijdig geschiktheid en welstand omvattende , niet had kunnen doen , had
zij dan het artikel niet kunnen redigeeren: kiezers zijn zij,
die hetzij . . . . hetzij . . . . !
Wellicht zal men zeggen: dat gaat tegen de Grondwet
in. Neen, Mijnheer de Voorzitter, ik kan noch mag na
hetgeen bij de Additioneele artikelen is geschied gelooven
dat de Grondwet van den kieswetgever zou vorderen eene
definitie zoowel van kenmerk, als van welstand en geschiktheid.
Bij de behandeling van de Additioneele artikelen is duidelijk genoeg uitgesproken door sprekers van zeer verschillende richting: dat art. VII van do Additioneele artikelen was gebaseerd op art. 80 van de Grondwet.
De heer Ruys van Beerenbroek noemde dat artikel het
in praktijk breugen der theorie van art. 80.
De heer Heldt zeide , dat de Regeering in de Additioneele
artikelen handelt volgens de opvatting die zij van art. 80
heeft.
De heer van Houten, het amendement van den heer
van der Feltz verdedigende, zeide, dat het zich aansluit
bij zoodanige uitlegging van het reeds aangenomen grondwetsartikel 80 als door de Regeering werd beoogd.
Ook de heer Heemskerk zeide in deze Kamer van den
woniugcensus: de woning geeft een bewijs van welstand
en beschaving.
Niet alleen het gesproken woord bevestigt mij in die
opvatting, dat art. 80 van den wetgever geene definitie
van welstand en geschiktheid vordert, maar ook het geschreven woord.
In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag
der Eerste Kamer, betreffende de Additioneele artikelen,
wordt gezegd: »De wijze waarop iemand in de voor een
ieder bestaande behoefte aan eene woning voorziet, geeft
een belangrijk, al is het niet geheel onfeilbaar, vermoeden
omtrent zijne beschaving en welstand."
Welnu , had de Regeering nu geene bepalingen voor het
kiesrecht kunnen vinden in dezen vorm, in dezen geest ?
Had de Regeering zich hare en ook onze taak niet vergemakkelijkt wanneer zij dien weg had ingeslagen ?
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Zou zij, indien zij aldus gehandeld had, toch het doel
niet hebben bereikt om tot dien kring van de bevolking
te komen, dien wij allen wenschen op te nemen onder
de kiezers?
Ik stel de vraag, Mijnheer de Voorzitter, en ik geloof
dat de Regeering zelve die zal moeten beantwoorden in
bevestigenden zin, dat zij zal moeten erkennen waar zij
gemeend heeft met groote schranderheid eene eenvoudige
en vooral heldere definitie van geschiktheid en welstand
te geven, toch bedrogen te zijn uitgekomen.
Maar, Mijnheer de Voorzitter, niet alleen door op die
wijze het grondwetsartikel te verklaren , heeft de Regeering
onze taak bemoeilijkt, zij beeft ook in hare wijziging van
het ontwerp eene fout begaan, namelijk door het schrappen van lit. b in art. 5. Ik weet niet, Mijnheer de Voorzitter, welke redenen den Minister daartoe hebben bewogen ; ik moet echter wel aannemen , dat het de redenen
zijn, aangevoerd in het Voorloopig Verslag, want de
Memorie van Antwoord is op dat stuk van eene verdienstelijke, ja , onovertroffene kortheid.
Maar , Mijnheer de Voorzitter, waarom heeft de Minister
die woorden weggelaten?
Heeft hij dit gedaan omdat hij ze ongrondwettig achtte?
Ik kan het waarlijk niet aannemen.
Zou het dan zijn , omdat bij eiken zweem van census
in zijn wetsontwerp wilde vermijden ?
Maar, Mijnheer de Voorzitter, men beeft hier met geen
census te doen. Census is bet trekken van eene grens in
de belastingsom , maar bestaat niet hierin , dat ik een voldaan belastiugbiljet, onverschillig van welk bedrag, vorder,
eenvoudig als bewijs van het vervullen van een burgerplicht.
Dat heeft met de vraag van loélstand niets te doen, maar
is veel meer eene quaestie van geschiktheid. De meeste wanbetalers van belasting toch laten hunne betalingen niet na
uit gebrek en behoefte , maar uit vadsigheid , nalatigheid,
loomheid, eenvoudig omdat zij er geen belang in stellen.
Immers, niemand zal kunnen beweren , dat eene belastingsom van één gulden drukken kan — zelfs op het meest
sobere gezin.
Maar, Mijnheer de Voorzitter, niet de Regeering maar
anderen zeggen , dat de invoering van deze voorwaarde ons
leiden zou , de gelegenheid zou verschaffen tot omkooperij
Is dat nu ernst of kortswijl? Men zegt: voor duizeud gulden
zal men zich , met de bedrijfsbelasting gewapend , duizend
kiezers kunnen koopen. Maar denkt men dan , dat, wanneer
het belastingbiljest betaald is , de belastingschuldigen zich
daardoor zullen laten bekeeren tot de meening van hen,
die dat biljet hebben voldaan ? Denkt men dan, dat die
kiezers geene verdere belooning zullen vragen voor het
geven van hunne stem? En zal het dan voor de koopers
niet dubbel duur uitkomen, zoodat door die voorwaarden
de gelegenheid tot omkooperij eerder beperkt dan bevorderd zal worden ? Wil men inderdaad beweren, dat deze
wanbetalers, die nu allen toch kiezers zullen zijn, zonder
dat er een belastingbiljet voor hen voldaan is, onomkoopbaar worden ? Zullen zij, omdat de ééne gulden niet voor
hen betaald behoeft te worden, later twee kwartjes voor
hunne stem weigeren ?
Ik moet zeggen, dat ik die redeneering wel een weinig
al te sterk vind.
Waarom zou men , indien men wil omkoopen , eerst het
belastingbiljet betalen en dan nog twee kwartjes geven als
men door het aannemen van deze wet zonder het betalen
van het belastingbiljet den man voor twee derden minder
hebben kan ?
En dan bestaat er voor mij nog een derde bezwaar,
namelijk de schrijfproef. Over deze is reeds zooveel gezegd,
dat ik niets daarbij zal voegen; maar ik wil alleen vragen
tot welke logica het behoort, dat men , wanneer men het
kiesrecht wil uitbreiden, de verkrijging van dit kiesrecht
voor zoovelen bemoeilijkt en bezwarend maakt. Meer zal
ik over dit punt niet zeggen.
En n u , Mijnheer de Voorzitter, ten slotte nog een enkel
woord. De tegenstand, die zich tegen deze wet openbaart,
is niet bij allen dezelfde. Daar zijn volstrekte tegenstanders,

die, naar ik geloof, door geen wijziging tot voorstanders
van deze wet te maken zijn. Daar bevinden zich ook onder
de tegenstanders niet weinigen , die in den grond der zaak
hetzelfde doel nastreven als de Regeering beoogt. Ook zij
willen niet zoozeer het getal kiezers vermeerderen als
wel het kiesrecht brengen tot die kringen der bevolking,
waartoe de werkman behoort. Dit is hun streven en dit
is, naar het mij voorkomt, het streven der Regeering ook.
Het komt hier op het getal kiezers niet aan. Het komt
hier aan op de vraag tot welke kringen der bevolking het
kiesrecht komt. Zij, die dit doel nu nastreven, verzetten
zich toch tegen deze wet, dezen om technische , genen om
grondwettige bezwaren. Ik ben het met den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, den heer Kerdijk, niet geheel
eens, dat deze grondwettige bezwaren niet zoo zwaar zouden
wegen en meerendeels gevonden worden bij hen, die in
elk geval tegen deze wet zouden zijn.
Neen, hoewel ik die grondwettige bezwaren niet deel,
houd ik mij toch overtuigd , dat zij, die er mede te berde
komen , inderdaad vast overtuigd zijn , dat zij hun grondwettigen eed niet gestand zouden doen, wanneer zij dit
wetsontwerp tot wet hielpen verheffen. Ik geloof, dat er
onder hen gevonden worden die misschien niet zonden
aarzelen tot een algemeen stemrecht in den strengsten zin
over te gaaa, indien de Grondwet het toeliet, maar die,
nu de Grondwet bestaat, ook deze uitbreiding niet kunnen
goedkeuren, omdat naar hunne vaste en duidelijk uitgesproken overtuiging en meening de wet in strijd blijft
met de grondwettelijke bepalingen.
Welnu , waar bet aldus geschapen staat, daar heeft men,
naar het mij voorkomt, te trachten naar een gemeen
overleg tusschen de Regeering en die groepen in de Kamer, die inderdaad eene uitbreiding van het kiesrecht tot
stand willen brengen, welke verkrijgt wat wordt beoogd.
Daar moet men , waar men hetzelfde wil ten opzichte van
den weg, waarlangs men tot dit doel wil komen , niet
staan op een streng, op een volstrekt standpunt, daar
moet niet gezegd worden , al ware het ook in de kalmste
en hoffelijkste bewoordingen: sic volo, sic jubeo. Neen ,
onder geen vorm mag in deze beraadslaging en in deze
zaak dit woord worden gebruikt. Het gemeen overleg
tusschen do Regeering en de Volksvertegenwoordiging
moet de weg zijn , waarlangs wij tot overeenstemming op
dit punt kunnen geraken. Dien weg moeten wij allen
trachten te volgen , allen , zoowel wij , de leden der Kamer,
als de Regeering.
En nu zeg ik tot de Regeering: wanneer men u zegt,
dat gij misschien een parlementairen triumf kunt behalen,
door uwe wet te laten wijzigen , maar dat gij een nationalen
triomf kunt behalen, als gij bij deze wet, bij eiken tittel
of jota van die wet blijft pal staan, dan zeg i k : zij die u
dit zeggen, bedriegen zich zelf en daarom bedriegen ze u.
De parlementaire triomf zou deze zijn: hier pal blijven
staan en met eere vallen ; de nationale triomf is: zijne
eigen meening niet tot het uiterste vol te houden, maar
thans, nu eenmaal uitbreiding van het kiesrecht aan de
orde is gesteld, eene wet tot stand te brengen, die aan
de vooruitstrevende richting voldoet.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op dit
punt met geen beginsel te transigeeren en heeft — dit
voeg ik er uitdrukkelijk bij — geen schade in zijn karakter
te lijden, indien hij dien weg volgt.
Wat men over den Minister van Binnenlandsche Zaken
als staatsman, als man van beginsel, moge oordeelen, dit
eene zal men moeten zeggen: een man van karakter beeft
hij zich getoond. Hij heeft het geluk gehad zich te kunnen
toonen èn tegenover de Kamer én tegenover de kiezers;
hij heeft zijne ministerieele portefeuille evengoed vaarwel
gezegd als zijn Kamerzetel en beide: omdat hij onwrikbaar stond in zijn beginsel, omdat hij zich heeft
getoond een man van karakter. Men zal dezen Minister,
wanneer hij tot gemeen overleg bereid is, niet kunnen
verwijten, ook maar iets van zijn karakter te hebben verspeeld. Men zal integendeel kunnen zeggen dat zijn karakter
niet alleen kracht bezit, maar ook edelmoedigheid, die
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maakt dat men eigen meening ten beste kan geven voor
het welzijn van bet geheel.

en Veghel, de heeren Travaglino en van Vlijmen. En vooral
van den laatste. Deze geachte spreker heeft ons o. a. gevraagd of wij de pistoolschoten niet hebben gehoord , die
De heer Heldt: Mijnheer de Voorzitter! Na de uitne- in Friesland, Noord- en Zuidholland en Noordbrabantgemende redevoering die wij de vorige week van den heer lost zijn op ben, die belast zijn met de handhaving der
Kerdijk hebbeu mogen hooren, meen ik mij te moeten openbare orde?
beperken tot enkele hoofdpunten dit belangrijk onderwerp
Ja, Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ze gehoord, met diep
rakend. Het spreekt wel vanzelf, Mijnheer de Voorzitter , leedgevoel gehoord en gelukkig maar van verre.
dat ik daarbij eenige toonen lager zal blijven dan de
Maar ik wensch te vragen : welk verband is er in vredes
spreker op wien ik volg.
naam tusschen die pistoolschoten en deze wet ? Hebben die
Vooraf zij het mij vergund een warm woord van hulde menschen geschoten, omdat zij het kiesrecht hebben ? Ik
te brengen aan de Regeering, dat zij aan den eisch, bij heb er niets van vernomen. Het is mij niet bekend, dat
de verkiezingen van 1891 gesteld en waaraan zij haar de daders van dit boos bedrijf behooreu of uitsluitend beoptreden dankt, zoo eerlijk en onbekrompen heeft voldaan. hooren tot de kringen des volks, die thans met het kiesNu begrijp ik ook wel, Mijnheer de Voorzitter, dat er recht bevoorrecht zijn. Ik zal nu niet onderzoeken of en in
leden zijn, die der Regeering deze positie benijden , die, welke mate wellicht, het verstoken zijn van het kiesrecht,
als de afgevaardigden uit Amsterdam en Wijk bij Duurstede, mede aanleiding kan zijn geweest tot daden als genoemde,
de beide beereu de Beaufort, zich in de gelegenheid die overigens ook door mij teu sterkte worden veroordeeld.
zouden willen zien gesteld , om ook hunnerzijds blijken Eu welke reden is er nu om te vreezen, dat, als het kieste geven van hunne mildheid en wat meer te geven dan recht wordt uitgebreid, dit misdrijf zal toenemen?
de Regeering vraagt, maar ik vind het toch maar beter
Wij zullen ouder bet algemeen stemrecht hoe langer hoe
zooals het nu is. Met alle waardeering toch van die meer belasting moeten betalen', riep die spreker uit.
beide heeren , stel ik in hunne mildheid ten dezen opzichte
Ik durf niet te zeggen of bet zoo zijn zal, Mijnheer de
geen al te groot vertrouwen. Daarbij heb ik wel zoo veel Voorzitter. Maar de kunst, om de uitgaven en ten gevolge
parlementaire ervaring om te waten , dat bij onderwerpen j daarvan ook de belastingen op te voeren, verstaan de beheer*
van dezen aard , de Kamer altijd grjoter neiging heeft om i ders zoowel van het Rijk als de gemeenten, onder het tegente besnoeien en af te breken dan aan te vullen en op te ' woordig kiesrecht ook wel. En onder het vroeger nog bebouwen.
i perkter kiesrecht was het niet beter. Getuige onze OorlogsIk kom thans aan de hoofdpunten en stel daarbij voorop , j begrooting, en getuige de schuldenlast en de rentepost
het gemeen overleg dat tloor verschillende heeren op den j op de financieele begrooting, getuige tal van gemeentebevoorgrond is gesteld.
i grootingen o. in. van Amsterdam en de meeste Friesche
Gemeen overleg. Ik weet het, Mijnheer de Voorzitter, I gemeenten; de belastingen zij daar zóó hoog dat ze bijna
dat zulk overleg , te dezer plaatse, door ons moet worden ; niet meer betaald kunnen worden.
gezocht en bevorderd; zoowel onderling als met de Regeering.
De vrees van te groote uitbreiding heeft vooral ook een
Maar op welk standpunt zullen wij ons stellen bij dat j woordvoerder gevonden in den geaebten afgevaardigde uit
gemeen overleg ? Daar toch komt het vooral op aan. i Breda, den heer .Michiels van Verduynen.
Zullen wij ons op het standpunt stellen van art. 78 der
Deze spreker heeft den heer P. J. Troelstra hier binnen*
Grondwet, naar geest en letter; zullen we, ons bewust , geleid, die, iu navolging van hetgeen wij uij herhaling
het «geheele Nederlandscue volk" te vertegenwoordigen, | van zijne geestverwanten, benevens van diens theorie
ook in 't oog houden , dat het » geheele Nederlandscbe hebbeu gehoord, zeide: > bet algemeen stemrecht is de
volk " belang heeft bij eene goede vertegenwoordiging eu i sleutel van de broodkast." En de conclusie is natuurlijk:
dat geen vertegenwoordiging, vroeger niet en tegenwoordig Bij uitbreiding van het kiesrecht zullen er meer of minder
vooraf niet, goed kan zijn , wanneer niet alle kringen van sociaal-democraten lid der Kamer worden en dan gaat
het volk m de gelegenheid zijn gesteld tot hare keuze eu het er om, deze en andere dergelijke theorieën in practijk
samenstelling mede te werken ? Indien wij ons op dat te brengen.
standpunt stellen , dan, Mijnheer de Voorzitter , durf ik het
Wat er van te zeggen, Mijnheer de Voorzitter. Is het
gemeen overleg aan , dan durf ik het aan met de Kamer aantal sociaal-democraten zóó groot, dat zij aanspraak
en de Regeering.
] mogen maken om eenige zetels in deze Kamer te bezetten,
Maar stelt men zich , als sommigen, willens of onwillens, dan mogen zij dat met evenveel recht doen als alle andere
blijkens hunne redevoeringen schijnen te doen, op bet stand- , partijen. Het zou onrechtvaardig en bovendien niet vol te
punt , dat wij , nu ja , geroepen zijn om voor de belangen [ nouden zijn ons, met het oog op die mogelijkheid, tegen
van het geheele volk te waken , die belangen te bevorderen , uitbreiding van het kiesrecht te verzetten.
en te bebartigeu , maar
volgens de inzichten die
En laat ze komen als bet zoo moet. Hoe eer hoe liever,
dienaangaande gelden onder onze committenten, onder hen | zou ik willen zeggen. Ik ben het geheel eens met den
die tot heden het voorrecht hadden om te kiezen, dan, heer Kerdijk , waar hij ongeveer redeneerde : > Zij kunnen
Mijnheer de Voorzitter, wijs ik voor mij dat gemeen overleg nergens beter dan hier ervaren , dat een sleutel, als waarbescheiden af.
van sprake is, hier al zeer moeilijk te vinden is en zij
En zulk overleg moet eveneens worden afgewezen door ! kunnen ook leeren ervaren , dat zij, den sleutel eindelijk
de Regeering, door hen die, ondanks zij daar zetelt, meester zijnde , waarschijnlijk een zouden hebben van eene
volgens den wensch en wil van de meerderheid der kiezers, ; leege kast.
voor allen toch heeft te letten op en te waken voor de
En om nu die sociaal-democraten te weren, zou men
belangen van geheel het volk.
het kiesrecht minder ver willen uitbreiden. Zal dat middel
Dat gemeen overleg heeft zin, indien wij alien gelijkelijk , baten ? In geen geval. Ik laat nu in 't midden, dat
in het oog houden het belang van het geheele volk eu dit middel slechts zeer tijdelijk zou zijn ; daarover straks
het recht der ruim 800 000 mannelijke ingezetenen, tot meer. Thans wil ik er eerstens aan herinneren, dat onder
wie, volgens art. 80 der Grondwet — verder kunnen wij het huidig zeer beperkt censusstelsel een sociaal-democraat
thans niet gaan — de kiesbevoegdheid kan worden uit- lid der Kamer is geweest en er niet weinig sociaal-demogebreid.
, craten leden van gemeenteraden zijn, en tweedens opIk kom tot een ander hoofdpunt: de vrees.
i merken , dat men zich schromelijk bedriegt met te meenen,
Die vrees is in verschillende vormen gehoord. "Vrees voor dat de sociaal-democratie in de alleronderste lagen der
uitbreiding in 't algemeen, voor te groote uitbreiding en j maatschappij haar aanhangers vindt. Dat is hier noch elders
voor te groote uitbreiding op eens, en daarbij zijn allerlei ! het geval. De ervaring, die men in Duitschland heeft gespookgestalten voor den geest gesteld.
' had, heeft men ook hier te lande opgedaan, onder andere
De vrees voor uitbreiding in 't algemeen hebben wij nog ' bij het palingoproer en de broodoptochten te Amsterdam
maar gehoord van de geachte afgevaardigden uit Druten i en eveneens bij verschillende gelegenheden te Rotterdam
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en Utrecht; het is de ervaring, dat er op het zoogenaamd
» klompenproletariaat" niet valt te rekenen. Het is bij de
sociaal-democratie als bij de andere arbeidersvereenigingen,
de meest behoeftigen en meest gedemoraliseerdeu in de werkliedenkringen sluiten zich er het minst bij aan; bij deze
lieden vindt men 't minst gehoor en bijval.
Ik wil hiermede te kennen geven , dat men in ieder geval
groot gevaar loopt zich te bedriegen, met te meenen , dat
men door b. v. maar 300 000 kiesbevoegden binnen te laten
in plaats van 500 000, sociaal-democratische elementen uit
de Kamer zou weren.
Nog verschillende andere bezwaren zijn gehoord. Laten
we ons geen illusiën maken is gezegd: werkeloosheid,
armoede en lage loonen zullen bestaan blijven en daarvan
zal de Kamer dan de schuld krijgen enz.
Wat mij betreft, Mijnheer de Voorzitter, dat die treurige
toestanden zullen blijven bestaan hoop ik allerminst. Maar
dat de Kamer , en zij alleen , ze geheel kan opheffen , geloof ik niet. Zij zal door een oordeelkundig ingrijpen kunnen helpen en te gemoet komen, maar bezweren kan zij
al zulk kwaad niet. Die overtuiging heb ik echter wel,
de Kamer zal boter, veel beter al zulke hulp en steun
kunnen verleenen naarmate zij door een grooter deel des
volks is gekozen, naarmate zij dus meer is het beeld des
volks. Het gevolg daarvan zal zijn , dat de wetten, krachtens
welke dit geschied, al zouden zij , wat vorm en inhoud
betreft er niet anders uitzien dan de tegenwoordige, meer
vertrouwen zullen vinden lij het volk.
Thans heeft het volk reden — ik zal niet zeggen in elk
geval — om de schuld van het voortbestaan van misstanden
aan de wetgeving, dus aan de Kamer te wijten , maar indien het stem in het kapittel heeft, indien deze vertegenwoordiging , zoo gekozen , in werkelijkheid wordt de
Volksvertegenwoordiging , dan zal het niemand iets te verwijten hebben , en dan zal het waarschijnlijk ook leeren
begrijpen , dat dezerzijds wel zeer veel kan gedaan worden
tot verbetering van de maatschappelijke toestanden , maar
niet alles.
Maar waar het in dezen gedachtengang op aan komt:
zoude de Kamer de schuld van het voortduren van werkloosheid enz. niet krijgen , indien de kiesbevoegdheid niet
werd uitgebreid zoo ver de Grondwet toelaat, doch op een
paar maal honderdduizend na? Op deze vraag mogen de
tegenstanders van uitbreiding of groote uitbreiding een
antwoord geven.
Nog anderen willen wèl uitbreiding , maar niet op eens,
in termijnen.
Ik zou die misschien ook willen , Mijnheer de Voorzitter,
als wij in plaats van 1893 ,1853 telden. Toen was het tijd om
aan uitbreiding te gaan denken. Ware men toen begonnen
en . . . . voortgegaan , dan zouden wij nu den laatsten stap
tot het algemeen kiesrecht kunnen doen , die misschien al
lang hebben gedaan, üie uitbreiding is verzuimd en zij
die dat verzuim mede gepleegd hebben , mogen nu , voor
hunne straf, vreezen. Nu dat is eene vrij lichte straf. Ik voor
mij heb de overtuiging , dat het zoo'n vaart niet zal loopen.
Maar hoe dit zij, de tijd van geleidelijke uitbreiding is
voorbij. En bovendien , die wij vandaag uitsluiten , kloppen
morgen weer aan. Dat is ten minste nog eene troost, althans
voor mij.
Ik kom thans tot het wetsontwerp. Dit doende zal ik
mij niet wagen aan de al of niet grondwettigheid. Dat is
een onderwerp waaraan heeren juristen naar hartelust
kunnen smullen , en ik voor mij gun ze dat genot gaarne,
mits ze er niet al te veel tijd voor in beslag nemen.
Overigens geeft het ontwerp geeu algemeen stemrecht.
Wij hebben dat ter geruststelling van anderen, onder wie
de heer Rutgers, die dit meenden te kunnen beweren en
volhouden, kunnen vernemen uit de mond van de afgevaardigden uit Utrecht en Amsterdam, de heeren Röell en de
Beaufort. En waar zulke eminente mannen, die zich nooit
tot het algemeen stemrecht hebben aangetrokken gevoeld ,
zulks getuigen, kan ik zwijgen. Bovendien verkeer ik —
wat vroeger het geval niet is geweest — in den gelukkigen

toestand, dat het ontbreken van bet algemeen stemrecht
voor mij geen bezwaar behoeft te zijn om met volle overtuiging mijne stem aan dit ontwerp te geven.
Waar ik zooeven den heer Röell aanhaalde, denk ik
onwillekeurig aan diens veel besproken Kantteekeningen.
En ik wil hier wel zeggen, dat anderen en ik die » den
boer" op zijn gegaan om den volke geest en strekking
dezer ontwerpen te doen kennen, niet weinig in ons schik
waren te kunnen geuren met het muurtje van den heer
Buys, zóó laag, dat een kind er over heen kan stappen,
en met de verklaring van den heer Röell, dat art. 80
der Grondwet den wetgever vrijheid liet, om, achtte zij
dit te eeniger tijd in 's lands belang wenschelijk, het kiesrecht uit te breiden tot het algemeen stemrecht.
Met het bijna eenstemmig oordeel van twse zulke bekwame wet- en rechtsgeleerden, over de ruimte die art. 80
der Grondwet liet, waren wij, leeken, niet weinig sterk.
En te meer nog , waar wij meenden te kunnen aantoonen ,
dat beide heeren nu juist geen bepaalde voorstanders waren
van kiesrechtuitbreiding; dat, hing het van hunne beschikking af, zij er waarschijnlijk niet den stoot aan zouden
geven.
Heb ik ten opzichte van een dezer heeren juist geoordeeld? Dat schijnt, Mijnheer de Voorzitter , het geval niet.
Laat ik hier mededeelen , dat ik sedert ik des heeren Röell's
kantteekeningen heb gelezen , den indruk had, dat diens
stem moest worden beschouwd als eene waarschuwende;
het wilde mij toeschijnen dat hij, bij de openbare behandeling der grondwetsvoorstellen, door de kiezers op nonactiviteit gesteld en buiten de Kamer gelaten, wilde zeggen: pas op, gij gaat te ver, verder althans dan ik, die
u ken, veronderstellen mag dat gij gaan wilt; gij opent
de gelegenheid om , wel j a , niet in , maar tot het algemeen
stemrecht te komen !
En ik meende in die opvatting te zijn versterkt, toen
bij eene andere gelegenheid in deze Kamer, des heeren
Röell's woorden ter sprake kwamen.
Er blijkt echter uit de redevoering door den heer Röell
de vorige week gehouden , dat ik onjuist heb geoordeeld,
en de heer Röell in alle opzichten handhaaft, wat hij, indertijd , op zijne studeerkamer zittend — misschien niet zoo
rustig als hij toen op deze banken zou zijn gezeten — geschreven en geadviseerd heeft.
En al spijt het mij nu ook onjuist te hebben geoordeeld,
toch verheugt het mij innig het te mogen getuigen. Des
heeren Röell's verklaring toch is het beste , het meest doorslaande bewijs, een bewijs, oneindig meer afdoende dan
door mijne voorstanders en mij zou kunnen worden aangevoerd, dat deze ontwerpen niet te ver gaan, dat zij de
grenzen van het grondswetsartikel niet overschrijden.
Want algemeen stemrecht, dit is door den heer Röell
met zooveel woorden erkend, beoogen deze ontwerpen niet.
Of zij reeds tot aan het algemeen stemrecht komen,
hebben wij niet mogen vernemen, maar is dat ook al het
geval, dan nog zou volgens de lezing die de heer Röell
zelf van zijne kantteekeningen geeft — en die lezing moeten
wij als de juiste beschouwen — aan de ruimte die artikel
80 laat zijn voldaan; maar ook niets meer.
» Behoudens de ken teekenen."
Tot de bespreking daarvan kom ik thans , zonder evenwel,
zooals te voren is gezegd, de grondwettige quaestie aan
te roeren.
Die kenteekenen worden algemeen afgekeurd.
Laat ons zien waarom ?
Het kenteeken van geschiktheid. Hier ontmoet ik tevens
den geachteu afgevaardigde uit Leiden, den heer Bool.
Deze afgevaardigde wil alleen geschikte kiezers toelaten.
Heel goed. Maar wie is geschikt; waarin is een geschikt
kiezer te onderkennen ; gesteld dat men alle menschen kon
examineeren, welke zouden de eischen van het examen van
kiezer moeten zijn?
Van dat alles mochten wij van den heer Bool niets vernemen. De heer Bool weet er niets anders van te vertellen
dan dat de kennis van lezen en schrijven geen kenteeken
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dat hij het kan en zal doen , eenige zekerheid dat hij zijne
kiezerswijsheid niet enkel behoeft op te doen in vergaderingen en vooral niet in kiezersvergaderingen , waar meestal
zeer opperviakkig wordt gesproken en waar men, dit
weten wij van den heer Schaepman, het met 't gesprokene niet al te nauw moet nemen.
De gelegenheid te kunnen lezen en onderzoeken wat
meu noodig acht te weten, maakt de man wel is waar
niet bij uitstek geschikt om te kunnen kiezen , maar zij
maakt hein wel zooveel geschikter dan anderen , die niet
kunnen lezen en uitsluitend moeten afgaan op het gesproken woord.
Daarbij komt nog , dat de kennis vau lezen en schrijven
niet moeilijk is aan te leeren. Aan de avondscholen voor
volwassenen , die men hier, te Amsterdam en in andere
gemeenten vindt, leert men ouden van dagen in enkele
wintermaanden lezen en schrijven ; dat kan overal plaats
vinden; overal zijn onderwijzers die voor goede woorden
en misschien wat geld zich gaarne beschikbaar stellen om
het onderwijs te geven. Waarom zouden de verschillende
partijen daarbij niet behulpzaam zijn ? Zulk eene kiezerskweekerij is alleszins geoorloofd. Het ware te wenschen,
dat zij op de meest ruime schaal werd ondernomen. De
talrijk velen , die lezen en schrijven zouden leeren om het
kiesrecht te kunnen erlangen, zouden die kennis evenzeer
kunnen bezigeu om zich het ieveu minder vervelend en
eentoonig en meer aangenaam te maken.
Maar die gang naar het gemeentehuis is, zoowel in de
steden als op het platteland , voor de meeste menschen
een overwegend bezwaar. En wat zijn dat voor menschen ,
vrungt de heer de Beaufort (A)'? Qe kalmen en stillen in
den lande ; door die menschen uit te sluiten , weert men
de beste elementen , die een tegenwicht vormen tegen de
roervinkeu.
Ja , Mijnheer de Voorzitter , die stillen in den lande , wie
kent, het geheim hen in beweging te brengenen te houden!
Als wij een kiesrecht moeten regelen dat voor hen past,
zouden wij even goed geen regeling kunnen maken.
Die nog te kalm en te stil tijn om eenmaal in hun leven
naar het gemeentehuis te gaan en eene verklaring te
schrijven, op die valt als stemkracht in 't geheel niet te
benden.
rekenen.
Wil men zulke kiezers geschikt achten die geregeld aan :
Het is mij nog een raadsel hoe bet kenteeken van gede stemmingen deelnemen en hun kie/.ersplicht niet ver- j sclnktheid, de kennis van lezen en schrijven, zoo'n grooten
mimen, dan, Mijnheer de Voorzitter, heb ik wel een geschikt tegenstand kan ontmoeten bij zoovele;i , die altijd voor
middel om goede kiezers te houden; meu bepale dan in goei onderwijs op de bres zijn gesprongen en wier leuze
de wet dat ieder kiezer af is die bijv. driemaal verzuimd vroeger steeds was eerst leerplicht, dan kiesrecht, ofschoon
heeft te stemmen.
zij het eerste verzuimden te geven en dientengevolge het
Vrij algemeen wordt door de tegenstanders der wetsont- tweede gedurende langen tijd kouden ontloopen.
werpen de kennis van lezen en schrijven , door de wet als
Terwijl de heer Bool ik weet niet welke onmogelijke
kenteeken van geschiktheid gevorderd, veroordeeld.
eischen voor geschiktheid stelt, willen zijne medestanders
Ik begrijp nog niet goed waarom. Natuurlijkerwijze nog niet eeus die simpele en zoo gemakkelijk te verwerven
treft mij niet in de laatste plaats de schildering ons onder kermis vau lezen en schrijven.
andere door de geachte afgevaardigden uit Amsterdam
Daar, Mijnheer de Voorzitter, schuilt wat achter, daar
en Rotterdam , de heeren de Beaufort en Mees, opgehangen , moet wat achter schuilen , waarnaar we nog mogen raden,
van die bejaarde menschen, werklieden natuurlijk, die de maar dat voor het bloote oog nog verborgen is.
schrijfkunst nooit hebben geleerd of weder geheel of grootendeels zijn verleerd , en wien , al kunnen ze , nu ja ,
Ik kom thans tot het tweede kenteeken, de maatschapnog wel zoo zoo lezen en schrijven , den gang toch zwaar pelijke welstand.
zal vallen naar het gemeentehuis, om daar, ten overstaan
Dit kenteeken is niet minder afgekeurd dan het eerste.
van een ambtenaar, proeven van schrijfkunst af te leggen. Kiezer te maken ieder, die zonder hulp van eene instelling
Die schildering trof me niet alleen maar ze verbaasde van weldadigheid in het onderhoud van zich en zijn gezin
me tevens, waar ik mij herinnerde in de afdeeling, juist voorziet, 't schijnt, Mijnheer de Voorzitter, te mal om
om het bezwaar voor die oudere werklieden , tegen het alleen te loopen.
vorderen van die schrijfkunst te zijn opgekomen, en waar
Dit deugt niet, maar wat deugt dan wel ? Als werkik erkennen moest dat ze kwalijk kon worden gemist, heb lieden, die door noesten arbeid hun gezin onderhouden en
aangedrongen om haar zoo eenvoudig mogelijk te doen opvoeden, die voor deze taak, die zij als hun hoogsten
worden.
plicht beschouwen , waarvoor zij als 't ware leven, als
De lees- en schrijfproef heeft voor mij als kenteeken dezulken het kiesrecht nog onwaardig wordt geacht, wie
nog wel eenige waarde; alleen kan ik niet ontkennen, zullen het in vredesnaam dan wèl waardig worden geacht ?
dat velen van hen, die haar niet kunnen afleggen, daarom
De heeren schijnen daar iets op gevonden te hebben;
toch wel geschikte kiezers zouden kunnen zijn.
Wij hebben dat vernomen uit den mond van den heer
De kennis van lezen en schrijven toch mag doen veron- de Beaufort (Amsterdam), maar wij mogen nog niet weten
derstellen dat de kiezer ook leest; er is eenige zekerheid wat het is; wij mogen ook hier naar raden, meer niet.
van geschiktheid is. En die geachte afgevaardigde ging
verder; zulk een kenteeken, zoo zeide hij ongeveer, zou
voor een paar eeuwen goed zijn geweest, maar nu, nu
aan dien eisch bijna algemeen voldaan wordt, heeft het
bijna geen waarde.
Dat begrijp ik niet, Mijnheer de Voorzitter; wel weet
ik, dat in veel gevallen de waarde van een of ander voorwerp vermindert en de kosten van voortbrenging zoo weinig
mogelijk te boven gaat naarmate het gebruik er van meer
algemeen wordt; maar dat zulk een economische regel ook
toepasselijk zou zijn op het kiesrecht en de kiezers heb
ik nooit vernomen.
Ik begrijp volstrekt niet dat een kenteeken om kiesrecht
te mogen uitoefenen wèl waarde kan hebben als 10 ten
honderd het bezitten, maar niet als bijv. 90 ten honderd
het bezitten.
Alleen begrijp ik dit, — de heer Booi, die een fel tegenstander schijnt te zijn van kiesrechtuitbreiding, miskent
het kenteeken dat hij voor twee eeuwen geschikt achtte,
enkel en alléén omdat nu 70 a 80 pet. en toen misschien
slechts 10 pet. der bevolking aan dat kenteeken kunnen
voldoen. Iudieu thans ook slechts 10 pet. der bevolking er
aan kon voldoen, zou hij het voortreffelijk achten, omdat
alsdan natuurlijkerwijze aan slechts 1') ten honderd kiesrecht zou kunnen worden toegekend.
In den gedachtengang van den lieer Bool zou men kiezers
dienen af te schaffen in plaats van nieuwe in te lijven.
Die geachte afgevaardigde is zich zelf in zijne redevoering
dan ook weinig gelijk gebleven.
Geschikte kiezers. Mijnheer de Voorzitter: ik verwacht
nog altijd dat een der heeren vau zulke kiezers eens een
juist beelJ zal geven. En ik merk hier op, dat waar in j
1848 menscheu geschikt werden geacht om te kiezen die j
van f 20 tot f 160 in de directe belastingen betaalden ,
tegenwoordig zeer stellig de menschen geschikt kunnen \
worden geacht die lezen en schrijven kunnen. Die menschen |
toch lezen tegenwoordig allen minstens één courant, waar- i
door zij zoo niet op de hoogte blijven dan toch worden
ingelicht van 't geen er in de wereld omgaat. En dat was I
in 1848 eene groote uitzondering; er waren toen bijna geen !
couranten en die er wareu had men maar in zeer weinige
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Zal het zijn, Mijnheer de Voorzitter, de > gezeten werkman" door den heer de Beaufort uit Wijk bij Duurstede
weder eens op het tapijt gebracht?
Die gezeten werkman is u niet onbekend, Mijnheer de
Voorzitter! Vergis ik mij niet dan is hij door u geïntroduceerd. Eu niet enkel in deze Kamer. Maar u heeft er,
dunkt me, nooit veel pleizier van gehad. Dat is dan
trouwens ook wel een beetje uw eigen schuld. U heeft de
man achter het scherm gelaten en verzuimd hem voor het
voetlicht te brengen, zóó, dat ieder hem kan zien, beoordeelen, waardeeren, en ieder voortaan kan weten wat
een gezeten of in zijn stand gezeten werkman nu eigenlijk
voor een mensch is.
U heeft dat verzuimd te doen , en anderen , die u hebben
nagepraat, eveneens. Zal die werkman er bij deze discussiën
eens uitkomen, zullen wij nu eindelijk zijn beeld eens
mogen zien? Zal de heer de Beaufort hem ons nu eens
voorstellen in zijne volle waarde? Ik hoop het zeer, Mijnheer de Voorzitter. Ik ben er zeer nieuwsgierig naar hem
te leeren kennen.
Eerst wanneer wij hem kennen, zullen wij kunnen beoordeelen of hij het kiesrecht waardig is , hij en de zijnen ,
alsook, waarom zij het wèl waardig zouden zijn en de
niet gezetenen niet.
Üf zullen die door den heer de Beaufort nog bedekt
gehouden kiezers dezulken zijn , aan wien de heer van
Houten liet aanzijn heeft gegeven in de Vragen des Tijds ?
Dat zijn : de ingezetenen die in de persoueele belasting
zijn aangeslagen en hun aanslag over het vorig jaar hebben
betaald : en de overigen die niet in de persoueele belasting
zijn aangeslagen , mits zij een bedrag van minstens f 50
in de Rijkspostspaarbank hebben en behouden.
De heer van Houten weet natuurlijk , dat de woningen
der werklieden , vooral in de groote gemeenten, niet dan
bij hooge uitzondering in de persoueele bel-tsting worden
aangeslagen , om de eenvoudige reden, dat zij daarvoor
niet in de termen vallen. Maar dat is voor den heer van
Houten geen bezwaar. Hij, uie vroeger 't meest en 't heftigst
de censusbarrière heeft gebombardeerd, weet daar wel een
middel op. Werd vroeger het kiesrecht aan de belastingen
gepast, voortaan zullen, als wij den heer van Houten
volgen, de belastingen worden gepast aan het kiesrecht. Dat is nog een beetje erger. En om dat bedrijf te
volvoeren , moeten we de kie.srechtontwerpen ter zijde leggen en met deze Kamjr, die bezig is haar doodvonnis te
voltrekken , nog eventjes de personeele belasting herzien.
Wie lust heeft doe aan dat spelletje mee, maar ik doe
het niet.
Ik wil wel meedoen aau eene herziening der persoueele
belasting, mits deze kieswet gereed is en hare invoering ,
wegens omstandigheden van de Regeering en ons onaf hankelijk, nog wachten moet. In dat geval alleen acht ik mij verplient mee te doen als derde deel der belastingherziening
en voor zoover die herziening strekt ou; deze belasting
billijker te regelen en haar arak voor de lagere klassen
te verniinueren.
Het il niet bekend of de kiezers, die de heer van Houten
zich denkt, in amendementen zullen worden belichaamd.
Maar wordt dat het geval, dan, Mijnheer de Voorzitter,
verwacht ik dat de voorstellers ons eens zullen voorrekenen , hoe een werkmansgezin , van het inkomen door arbeid van het hoofd des gezius verkregen, in alle noodzakelijke behoeften des levens kan voorzien en bovendien
nog f 50 kan bespareu, alsook hoe het 't eenmaal beapaarde, onder alie omstandigheden en rampen die het
gezin en de familie van tijd tot tijd treffen , als werkloosheid , ziekte enz., kan worden behouden.
E n , Mijnheer de Voorzitter, ik wil den heeren deze
berekening gemakkelijk maken door als type te stellen
een middelmatig gezin , bestaande uit man , vrouw en drie
kindereu , en een loon , gedurende er gewerkt wordt, van
f 12 per week, het normaal loon van goede ambachtslieden in de groote steden, terwijl voor huishuur kan
worden afgetrokken f 2 en voor zieken- en dergelijke

fondsen of vereenigingen f 0,60. De heeren mogen ons
voorrekenen, hoe van f 9,40 per week voor levensonderhoud,
aanschaffing en onderhoud van kleederen , schoeisel, huisraad enz., voor bewassching en andere reiniging, lectuur ,
ontspanning en dergelijke, — hoe van een bedrag van f 1,34
per dag voor het gezin of 27 et per hoofd — een bedrag,
waarschijnlijk niet voldoende voor de sigaren die de heer
van Houten rookt — , hoe van dat bedrag in de meest
bescheiden mate , in al die behoeften kan worden voorzien,
; en . . . . bovendien nog een aanzienlijk deel kan worden
bespaard, en niet slechts bespaard, maar kan worden opgelegd , kan worden gekapitaliseerd; want dit laatste vordert de heer van Houten; niets minder.
Ik herinner er nogmaals wel aan, Mijnheer de Voorzitter, dat ik de meest gunstige gevallen heb gesteld:
een klein gezin , een goed weekloon, matigen huurprijs en
geregeld werk, zonder verdere tegenspoeden in 'r gezin.
!
!
i
:

De geachte afgevaardigde uit Rotterdam , de heer Mees,
heeft de vorige week argumenten in het debat gebracht,
die wij ook reeds in 1887, bij de beraadslagingen over
art. 80, van hem hebben geboord.
Ik wil dat dien afgevaardigde allerminst tot een verwijt
rekenen. Ik herinner me heel goed, dat wijlen de oude
Gerbard , de destijds wel bekende Amsterdamsche kleermakersgezel — een man van overtuiging, die men een
vriend kon noemen, al was men het niet met hem eens —
reeds 10 jaren geleden zeide : het onderwerp — hier doelde
hij op 't algemeen kiesrecht — Ls uitgeput, wij hebben er
bij herhaling en tot vervelens toe alles van gezegd; wat
wij nog wel kunnen doen is, de lieden vertellen welke
voordeelen wij van 't algemeen stemrecht verwachten ; maar
als wij daarmede beginnen worden we het oneens. Zoo was
het, Mijnheer de Voorzitter toen reeds, en hoe zou het
dan nu zijn !
De heer Mees heeft, evenals in 1887, het bevolkingsvraagstuk in het debat gebracht. Ik heb daar vrede mede,
Mijuneer de Voorzitter. Ü en ook de heer Mees weten te
goed , dat dit onderwerp mij kwalijk te veel kan worden
besproken. Ik zal daar niet meer van zeggeu. En waar
ik mij bewust ben reeds gedurende een aantal jaren niet
onverschillig te zijn gebleven voor dit vraagstuk , en mijne
belangstelling daarin niet bij woorden te hebben gelaten,
het niet heb gelaten bij een gelegenheidspeech in deze Kamer,
die wel allerminst de ooren kan bereiken der menscaen
door den heer Mees bedoeld, — meen ik het bescheiden
verwijt des heeren Mees te minder te verdienen.
Wut toch was dat verwijt ? Dat wij > de lagen , die
de kinderen die zij zonder gevoel van verantwoordelijkheid
ter wereld brengen, opdragen aan wat met een plechtigen
naam genoemd wordt » de gemeenschap ", — dat wij juist
die menschen het kiesrecht willen geven.
Dat verwijt, Mijnheer de Voorzitter, — de heer Mees
moet het dunkt mij gevoelen — is te algemeen. Wij denken
bij het kiesrecht om die menschen eenvoudig niet. Maar
dat is de fout, zegt de heer Mees misschien. Aangenomen,
doch hoe moeten wij er in voorzien ? Moet misschien het
kindertal de uiterste grens worden voor toekenning van
kiesbevoegdheid ? Mij wel, maar dan voor allen gelijk. Er
zijn arme gc-zinnen genoeg van wier kinderen degemeenschap geen last, veeleer lust heeft, en er zijn eveneens
burger- en bemiddelde gezinnen genoeg, van wier kinderen
de gemeenschap niets anders dan last heeft. Het zou in ieder
geval meer zin hebben dan het spaarbedrag van mr. van
Houten; dat moet erkend worden.
Wil de heer Mees voorstellen kiesrecht toe te kennen
aan alle meerderjarige mannen die ongehuwd zijn en aan
gehuwden die niet meer dan twee of drie kinderen hebben?
Komt er zulk een voorstel, dan wil ik er over denken er
vóór te stemmen, maar ik zou den heer Mees niet kunnen
aanraden het te doen; hij zou er niet veel succes van hebben.
Ik zal, Mijnheer de Voorzitter, op dit onderwerp, waarover men in deze Kamer dagen achtereen zou kunnen discussieeren, niet verder ingaan.
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Ik voor mij vii.d het verwekken van te veel kinderen
hoogst onvoorzichtig en blijf voortgaan den menschen dit
aan bet verstand te brengen; maar als zij het niet willen
of door vooroordeelen en bezwaren, waarvoor men dikwijls
eerbied moet hebben, niet mogen begrijpen, en vooral als
zij, zoo goed «lat in hun vermogen is, zonder hulp van
eene armenkas in het levensonderhoud dier kindereu voorzien , is er mijns inziens geen reden om hen het kiesrecht
te onthouden.
E n , Mijnheer de Voorzitter, nog deze vraag: Hoe zal
de beer Mees zijne denkbeelden goedpraten bij een van zijne
voornaamst medestanders, op wiens redevoering hij bij herhaling een beroep deed , bij den beer Röell, die bij voorkeur
kiesrecht wil toekennen aan gehuwden en bij hooge uitzondering aan ongehuwden?
Mijnheer de Voorzitter. Ik stap van dat onderwerp af,
maar heb met den heer Mees nog één appeltje te schillen.
De heer Mees, die anders met betoogingen niet veel op beeft
en de betoogkracht dier betoogingen zelfs gelijk nul acht,
is wel zoo vriendelijk geweest eene uitzondering te maken
voor de vergadering op 23 dezer hier te 's Gravenhage gehouden , en hij heeft zelfs met een warm woord van waardeering gesproken over mijn vriend Mol, de bakkersgezel
te Workum. Hiervoor, Mijnheer de Voorzitter aan dien
geachten afgevaardigde mijn hartelijken dank.
En wat zeide de heer Mees? » Een man die zóó spreekt,
moet zeer zeker in het kiezerskorps worden opgenomen en
zal misschien aanspraak hebben om eenmaal tot de gekozenen te behooren ".
Ik hoop dit van harte , Mijnheer de Voorzitter, maar over
het laatste hebben wij bier niet te spreken , wel over het
eerste En aan ben ik het natuurlijk geheel eens , dat »een
man die zoo spreekt in het kiezerskorps moet worden opgenomen ". Maar hoe zal de heer Mees dat doen, waar hij
de eisch der kiesbevoegdheid door de Regeerinjr gesteld ten
eenenmale verwerpt? Die man verdient f 9 per week, of
hij thans een huis bewoont dat in de personeele belasting
is aangeslagen weet ik niet; maar gesteld dat hij Workum
uitgaat — wat misschien het geval zal worden , omdat hij
gemist kan worden nu hij de zoon van het huis het vak
heeft geleerd en de bazen in Workum het zonder knecht
stellen — indien hij dan in een van de groote steden komt,
zal hij f 11 of f 12 per week verdienen, hetgeen te weinig
is om een huis te bewonen dat in de personeele belasting
valt. Hoe zou die man nu kiezer moeten zijn ? En wat
van hem geldt, geldt evenzeer van zijne medewerklieden ,
al kunnen ze zoo goed niet spreken.
In het povere stelsel van den heer van Houten wordt
die man dus geen kiezer. Hij zou het evenmin worden
indien de laagste aanslagen in de vermogensbelasting kenteeken voor kiesbevoegdheid werden.
'v'an dit keuteeken , ik merk dit inzonderheid op, Mijnheer de Voorzitter, hebben wij nog niet mogen hooren.
Ik merk het alleen op en wensen het natuurlijk niet. Ik
begrijp dat de heeren, met mij, de overtuiging hebben,
dat ook dit middel niet baten kan, om , als regel, zelfs de
bekwaamste ambachtslieden in den kiezerskring op te nemen.
Ik constateer dit alleen en zeg er op dit oogenblik niets
meer van.
Hoe zullen nu mijn vriend Mol en zijne medewerklieden
in vredesnaam kiezer moeten worden ?
Zullen zij er misschien komen in het stelsel door den
geachten afgevaardigde uit Utrecht, den heer Röell, ontwikkeld ? Maar hier moet ik vragen : Wat wil de heer
Röell ? Het geheim zit misschien in de Engelsche citaten.
Ik begrijp dat de heeren zulke citaten liefst oorspronkelijk
begrijpen, maar voor ongeletterden — en die zijn er
tegenwoordig gelukkig ook in de Kamer — ZDU bet wel
wenschelijk zijn er in de Handelingen eene vertaling bij te
voegen.
Wil de heer Röell kiesrecht toekennen aan allen die eene
woning bewonen ? Wil hij het kenteeken van den maatschappelyken welstand daardoor doen vervangen ? En zoo

j a , zal dat gelden voor allen, die een perceel of gedeelte
van een perceel bewonen , ongerekeud het huurbedrag ?
Indien het zoo is, wil ik erkennen, Mijnheer de Voorzitter, dat er wat voor te zeggen zou zijn ; als dat middel
kan strekken om tegenstanders te bekeereu , wil ik er
dubbel ernstig mijne aandacht aan schenken , behoudens,
dit voeg ik er dadelijk bij, de uitsluiting van commensalen en inwonende bedienden.
Ik heb hier echter een bijzonder appeltje met dien geachten afgevaardigde te schillen.
Sprekende over zijne grief, » dat uit één gezin meer
kiezers komen dan één" , zeide hij te vertrouwen, dat
dit ook eene grief zou zijn voor mij, omdat ik bij de
grondwetsherziening heb voorgesteld » dat van personen
die tot één gezin behooren slechts één tot de uitoefening
van het kiesrecht zou worden geroepen ".
Die voorstelling, Mijnheer de Voorzitter, is wat al te
sober en te eenvoudig. De heer Röell, die er zelf grooten
prijs op stelt juist te worden geciteerd en beoordeeld , had
het bij deze eenvoudige voorstelling niet moeten laten.
Wat toch is het geval, Mijnheer de Voorzitter! Bij de
grondwetsherziening van 1887 ijverde ik voor het waarborgen van het kiesrecht in de Grondwet; de kenteekenen , waarover wij nu nog twisten , stonden mij tegen ,
daarbij gevoelde ik toen reeds, evenals nu nog, zeer veel
voor het toekennen van kiesrecht aan vrouwen , die hoofd
van een ge/.in zijn of zelfstandig wonen. De heer de
Savornin Lohman stelde voor om art. 76 (80) aldus te lezen :
» De leden der Tweede Kamer worder regtstreeks gekozen door de meerderjarige mannelijke ingezetenen , tevens
JNederlan iers. De wet bepaalt wie tot het uitoefenen van
kiesregt wordt geroepen, door aanwijzing der kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand Van
personen die tot één gezin behooren , kan slechts één tot
de uitoefening van het kiesregt worden geroepen."
Ik poogde dat artikel te amendeeren, zoodat het zou
luiden:
»De leden der Tweede Kamer worden regtstreeks bij
geheime stemming gekozen door de meerderjarige ingezetenen, tevens Nederlanders, die in het onderhoud van
zich en hun gezin , zonder hulp van anderen, voorzien. Van
personen , die tot één gezin behooren kan slechts één tot
de uitoefening van het kiesregt worden geroepen."
De bedoeling is dunkt mij duidelijk. Ik deed het voorstel niet om andere leden van het gezin als kiezer te weren ,
maar ik wilde mij er bij aansluiten, er in berusten en
(iaardoor bereiken, dat vrouwen niet geheel van het kiesrecht zouden worden uitgesloten, en om bovendien de aan
te wijzen kenteekenen er uit te houden. Het was een bemiddelingsvoorstel, niet anders Ik wilde het eene opoffereu om er riet m. i. betere mede te winnen.
De beer Röell Heeft dan ook onjuist geoordeeld; dat uit een
gezin meer kiezers komen dan één is voor mij geene grief;
het tegendeel is veeleer het geval.
Ik keer nu terug tot de kiezers die de heer Röell zich
denkt of niet denkt.
Van deze laatsten weten we dat het de inwonende bedienden en commensalen zijn.
En nu is de vraag: waarom zou een huisknecht niet
mogen kiezen en een koetsier , die niet woont iu het huis ,
maar meestal wel in een huis van zijn heer, wèl ? Dezelfde
vraag kun gelden voor in- en uitwonende boerenknechta
en voor hanawerksgezellen , van wie velen bij den meester
inwonen. Vreest men voor de toepassing van het »wiens
brood men eet diens woord men spreekt", dan wensch ik
te vragen: of er voor die vrees minder grond is, wanneer
werklieden en patroons geregeld 10 a 12 uren per dag te
zamen zijn ; de band, als er van een band sprake is, wat ik
altijd hoop, is tusschen deze partijen even nauw, als tusschen den heer Röell en zijn knecht, die toch zeker des
avonds niet te zamen zullen uitgaan en 's nachts wel ieder
op eene eigen kamer zullen slapen.
Maar, zegt misschien de heer Röell, in Engeland is het
toch ook zoo! J a , Mijnheer de Voorzitter, dat geloof ik
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graag. Gesteld echter dat de Engelschen gek waren, en I niet onthouden aan bepalingen die strekken cm misbruiken
zou dat voor ons eene reden moeten zijn om bet ook te j van de zijde der armbesturen, zooals er gevreesd worden,
te voorkomen. Tot het voorkomen van zulke misbruiken
worden ?
Die commensalen is nog wat anders. Toen ik deze uit- reken ik mij verplicht.
Mijnheer de Voorzitter, geen der hier vernomen denkzondering hoorde noemen, dacht ik dadelijk: maar nu gaan
de tegenwoordige lodgers, voor wie hier in 1887 zoo ijverig j beelden — tot deze heb ik mij bepaald — ter vervanging
is gestreden, er ook aan. Maar dat bleek onjuist. Tijdens ; van het kenteeken van den maatschappelijken welstand trekt
de redevoering van den heer Kerdijk kwain dat uit. Er ! mij aan. In de eerste en voornaamste plaats niet, omdat
bleek toen, als ik mij niet vergis, dat de heer Röell wèl alle het vooruitzicht openen en de meeste met de stellige
kiesrecht zou willen toekennen aan menschen die bij an- bedoeling worden vooropgesteld, om het aantal kiezers,
deren inwonen, mits zij er maar niet tevens zoogenaamd ' dat met de wetsontwerpen in uitzicht wordt gesteld, bein de kost zijn. Ik had willen zeggen, mits zij er maar langrijk te vermindereu. Maar bovendien acht ik geen der
niet eten, maar dat ging niet, want de heer Röell wil, kenteekenen zóó rationeel, zóó afdoende en zóó eenvoudig
stel ik het mij goed voor, niet uitsluiten zij die op eene in de toepassing, als dat van de Regeering. Mijn hoofdkamer (zij moge groot of klein zijn , dat mag geen verschil bezwaar is, dat geen ander kenteeken het kiesrecht zóó
wezen) inwonen, zich voor eigen rekening boter en brood diep in de werkliedenkringen kan brengen als billijk moet
aanschaffen en zich het eten laten brengen of balen van worden geacht en binnen de perken van de Grondwet
eene kok of uit eene volksgaarkeuken, wat natuurlijk op mogelijk is; en een neven bezwaar , is dat met andere kenteekenen het toekennen van kiesrecht uitsluitend voor de
hetzelfde neerkomt.
Het verschil zou dus zijn, dat menschen, die inwonen lagere klasse afhankelijk wordt gemaakt van de beschiken met het gezin waar zij inwonen, hetzij het voor allen king van ambtenaren en andere personen , die hier niets
gelijk of voor hun bijzonder in het gezin in de keuken van mede te maken moeten en mogen hebben.
Bij een belastingcensus zijn het de daarbij betrokken
het gezin klaar gemaakt middagmaal nuttigen, iiiet zullen
mogen kiezen, terwijl zij, als zij zich het eten van elders ambtenaren en inzonderheid de schatters , bij eene woninglaten brengen of het elders gaan nuttigen, wèl zouden census geeft men den huisbaas de vrije hand kiezers te
maken of te breken.
mogen kiezen.
Is het bovendien wenschelijk, om de velerlei invloeden
Hoe die onderscheid iug zal zijn te maken en te bewijzen begrijp ik niet. Maar bovendi3n, zóó opgevat, durf die het woning- en huisvestingvraagstuk der lagere klasse
ik den heer Röell wel verzekeren, dat zijne vreugde over beheerschen, — invloeden die bijna alle hoogst nadeelig
het vinden van 2024 commensalen te Utrecht of pi. m. inwerken — dezerzijds nog te vermeerderen? Zal men
100 000 in het Rijk , die zoo maar , met eene streek , kie- voortaan woningen krijgen met en zonder kiesrecht, gezer af zouden blijven , vrij wat zou worden getemperd. heel afhankelijk van de grillen der eigenaars?
Van het toepassen der vermogensbelasting als maatstaf
Verder, Mijnheer' de Voorzitter, zou ik den heer Röell wenschen te vragen, of bet uit een oogpunt van zedelijkheid en voor het toekennen van kiesrecht, is, voor zoover ik kan
bevordering van huiselijk leven wenschelijk mag worden ge- n u a a n , nog niet gerept. Nu, dat is ook wel voorzichtig.
acht om bijv. jongelieden , die zoogenaamd op iiun ambacht Men begrijpt wel dat daarmede het kiesrecht niet komt in
reizen, om zich verder te bekwamen en te ontwikkelen de kringen waarin het behoort te komen, maar bovendien
en ervaring op te doen , of het wenschelijk is hen te drijven ook, dat dit een al te gemakkelijk en goedkoop middel
uit de gezinnen waar zij huiselijkheid en gezelligheid vinden , zou worden om kiezers te telen.
Ik wensen hier no^- op te merken , dat ik het verband
naar gelegenheden waar zij meestal enkel slapen en al het
tusschen het belastmg- en net kiesbiljet nooit goed heb
andere moeten zoeken buitenshuis?
Mijnheer de Voorzitter, de heer Röell getuigde aan be- begrepen. Ue vordering, dat de burgers belasting betalen
toogingen niet meer waarde te hechten dan zij verdienen. begrijp ik wel. Maar welke ingezetene of welk gezin betaalt
Welnu, dat is ook genoeg, meer kan niet worden ge- geen belasting? Of zijn de accijnzen geen belasting, zijn
vorderd. De heer Röell heeft dus nota genomen van de de inkomende rechten geen belasting, en wie anders dan
betoogingen; maar hij heeft meer gedaan. Herhaaldelijk de bewoners betalen de grondlasten van het gebouwd, om
is door hem in den laat sten tijd gesproken met arbeiders, van het ongebouwde maar niet te spreken? Een werk> waaronder óók waren die eene groote rol in de arbeids- mansgeziu , waarin geen sterke drank wordt gebruikt,
enquête hebben gespeeld ". Het verheugt mij zeer dezen betaalt nog minstens 6 a 7 gulden aan accijnzen enz. buiten
omgang van den heer Röell met arbeiders te vernemen, de grondlasten. Drinkt de vader, en hij maar alleen , één
al begrijp ik niet welke groote rol arbeiders in de ar beids- borrel per dag, dan komt daar ongeveer f 12 per jaar bij.
enquête kunnen hebben gespeeld. En wat vernemen wij Betalen de meer- en meestvermogenden naar verhouding
als het resultaat van deze besprekingen, o. a. met groote evenveel? En beteekent hetgeen de werkliedenkringen op deze
rollen spelende arbeiders. Dat één, let wel, Mijnheer de i wijze betalen, niets ? Komt dat alles niet evengoed in de
Voorzitter, één van hen tot den heer Röell zeide: »maak ' schatkist als hetgeen wij op een biljet rechtstreeksch bij den
allen kiezer , die een eigen huishouden onderhouden , maar ontvanger betalen? En worden van dat geld niet evengoed
laat de landloopers en de bedelaars en de commensalen ! als van het andere , de Koningin , de Ministers en wij be! taald en alle andere uitgaven , die er te doen zijn , voldaan ?
er buiten ".
Met welk recht zouden wij die menschen nog langer
Eén er van zeide dat. Ik zal, Mijnheer de Voorzitter,
de vraag, of de anderen niets hebben gezegd, niet doen. goed genoeg achten om in tijd van nood het land te verDie eene bevalt mij bovendien vrij voldoende. Vooral als dedigen , en leggen wij ze daarvoor nu reeds zware lasten
wij in 't oog houden dat de heer Röell met hem sprak op, en zouden wij ze te slecht achten om door het medeen hem met het hem eigene opene en goedige gelaat kiezen van de Vertegenwoordiging mede invloed te erlangen
aanziende, vroeg: en hoe denk je over de landloopers en op het herstel van 'slands zaken?
Waarom zoudt gij geen vertrouwen stellen in dat volk
bedelaars? . . . . En over de commensalen? Stel dat het
kiesrecht kon worden verdiend, dan zou deze man het dat uwe kerken vult, en die bij voorkeur vult; dat geen
moeten hebben verdiend. Maar hoe zal de heer Röell dien gelegenheid verzuimt om van zijn gehechtheid aan de
man kiezer maken ? Is hij het werkelijk met dien man Koningin en het vaderland te doen blijken; dat zich gaarne
eens, dat allen die een eigen huishouden onderhouden laat inlijven bij Oranjebonden en bonden van orde, dat
meestal kalm weet te vergaderen, dat, hoezeer het meer
kiezer worden ? Dat vernamen wij nog niet.
Voor zoover noodig, zij hier opgemerkt, dat ik er gaarne dan anderen getroffen wordt door den druk der tijden en
toe zal medewerken om landloopers en bedelaars buiten te tijdsomstandigheden, te eerder nog omdat het geen weersluiten. Dit te doen acht ik alleszins billijk. Daarvoor zal standsvermogen meer heeft, en ondanks geene gelegenheid
wel een middel te vinden zijn. Mede ook, zal ik mijne stem wordt verzuimd het zijn toestand te doen beseffen en in
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eene ontevreden stemming te brengen , het tot klassenhaat
en klassen verzet te prikkelen , leidelijk en berustend blijft,
nog vertrouwen genoejr stellend en in de Kroon en in bare
Regeering, van deze zijde op tegemoetkom ing hopend?
Zult g e , uw bekenden s'noeilust botvierend, liet mes
er diep inzetten , om, ju laat het zijn , een paar honderd
minder kiezers te maken dan het Regeeriugsontwerp belooft ? Zal dan uw gemoedsrust zijn bevredigd, uwe vrees zijn
gekalmeerd 't Laat de schijn u niet bedriegen! Ik merkte het
reeds op , voor 't geen ge t meest vreest, bestaat te minder
gevaar, naarmate gij er dieper ingaat. De ervaring zal het
leeren , dat deze Regeering, door dadelijk zóó ver te gaan
als de Grondwet toeliet, volkomen juist heeft ingezien
wat in 's lands belang, voor heden en eene lange toekomst,
het meest gewenscht is.
En wat zult ge winnen met het schrappen van, laat
het zijn , een paarmaal honderdduizend kiezers minder,
dan in het Regeeringsontwerp worden beloofd?
Tweemaal honderdduizend ingezetenen, die, als ze
niet reeds ontevreden zijn, ontevreden worden en als ze
reeds ontevreden zijn , ontevredener worden.
Wie de verantwoordelijkheid daarvan wil dragen doe het,
maar ik doe niet mee.
En die ge buitensluit, kloppen dadelijk weer aan, ernstiger en klemmender dan voorheen, want zij zullen weten,
dit danken wij der Regeering, dat zij binnen konden zijn
gebracht, maar min of meer willekeurig buitengesloten
zijn geworden.
En zullen zij er buiten blijven, zullen zij er zelfs geruimen tijd buiten blijven ? In geen geval. Het kiesrechtvraagstuk , zal, zoover het binnen de grens van art. 80
der Grondwet kan worden opgelost, niet van de baan zijn.
De eerste de beste Kamer zal dit ontwerp opnieuw onderhanden moeten nemen en voor dien tijd waarschijnlijk geen
anderen wetgevenden arbeid afdoen. En de vraag zal daa
nog zijn, of het bij eene uitbreiding binnen de grens van
art. 80 zal blijven, of het niet dadelijk los zal gaan op
eene grondwetsherziening op dit punt.
Moet dat worden geprovoceerd? Kan dat geacht worden
te zijn in 's lands belang? Is het niet hoogst wenscbelijk
dat het kiesrechtvraagstuk, nu minstens reeds sedert '76
aan de orde, voor eenigszins geruimen tijd van de baan
wordt gebracht, opdat onder de nieuwe orde van zaken,
zoo ongestoord mogelijk, kan worden gearbeid aan tal
van wettelijke voorzieningen , waaraan zoo dringende behoefte is en waarnaar het volk zucht?
Wat mijn standpun. is tegenover deze wetsontwerpen
is bekend. Bevredigen doen ze mij niet; maar daarvan
mag ik allerminst deze Regeering een verwijt maken. Zij
heeft gegeven wat zij geven kon.
Of ik er mijne stem aan zal geven , zal er van afhangen
hoe zij er bij de eindstemming uitzien ; want al heb ik de
overtuiging dat de kiezers, die er heden worden uitgelaten , aanstonds er zullen worden ingebracht, mijne stem
daartegen zal zijn als een protest, dienende voor later beroep.
Van den Minister verwacht ik dat hij het juiste standpunt , door hem ingenomen, zal handhaven , dat hij zal
blijven letten op de belangen van het land en geheel het
volk, en niet op die van de tegenwoordig beroofrechten,
de kiezers.
Over onderdeelen, iioe belangrijk sommige daarvan
ook mogen zijn, zal gelegenheid zijn te zijner tijd te
spreken. Ik hoop echter dat de Minister zal kunnen goedvinden zijnerzijds nog te voorzien en te gemoet te komen
in de bezwaren, algemeen gehoord, tegen het uitsluiten
der militairen, in het verruimen van den tijd en gelegenheid voor het stemmen , opdat werklieden , want hen geldt
het vooral, die mogen stemmen , ook zullen kunnen sternmen , en in het doen vervallen van de aangebrachte overgangs bepaling, waarbij kiesrecht zou worden verleend
volgens tweeerlei recht.
Overigens is het mijn vurigste wensen en zal het mijn
streven zijn, dat deze arbeid niet worde onderbroken en
niet worde gestoord, maar vóór het nieuwe zittingjaar
worde ten einde gebracht.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1892—1893. — II.

der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten.
Moge dat zoo zijn!
De Voorzitter: Er zijn eenige Regeeringsbescbeiden
waaromtrent kan worden beslist of zij een bepaald onderzoek vorderen:
de opgaven omtrent de opbrengst van het recht van
successie en van overgang over 1892, gedrukt ten vervolge
van de stukken betrekkelijk de wet op de middelen voor
1893. (2)
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen;
het Koloniaal Verslag van 1892. (5)
Dit Verslag wordt gesteld in handen van twee
Commissiën van onderzoek; aan de eerste commissie,
waartoe door den Voorzitter worden benoemd de heeren
Kielstra, Kolkman, van der Borch van Verwolde,
Smeenge en Bool, wordt opgedragen het onderzoek
van het Verslag over Oost-lndS; en aan de tweede,
door den Voorzitter samengesteld uit de heeren Schimmelpenninck van der Oye , Heldt, Pyttersen, Smits van
Oijen en Plate, het Verslag over West-Indië;
de Staatsrekening en drie andere rekeningen over 1890.

(M)

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen;
het Verslag van den staat der scholen over 1891/1892.
(114)
Dit stuk wordt gesteld ie handen van eene commissie van vijf leden, waartoe de Voorzitter benoemt
de heeren van Alpben, Hintzen, Mutsaers, Houwing
en Tydenian;
het Verslag nopens de muntwerkzaamheden over het
jaar 1892; (181)
Dit Verslag wordt voor kennisgeving aangenomen;
de Inlichtingen op het adres van J. C. Post, echtgenoot»
van A. G. Greebe, te Hilversum, houdende verzoek zoodanige maatregelen te nemen, dat aan haar de voor pensioen gestorte gelden zullen worden teruggegeven; (188)
de Inlichtingen omtrent het adres van den gewezen tijdelijk
gepensionneerden huzaar G. J. Meulenbroek, te Zwolle,
strekkende om in het genot van voortdurend pensioen
gesteld te worden; (196)
de Inlichtingen omtrent het adres van den gepensionneerden luitenant-kolonel van het Oost-Indisch leger P. C.
Hoolbocm , te Kampen, houdend verzoek , dat aan de twee
minderjarige kinderen van den tijdens ziJDe detacheering
bij genoemd leger overleden eerste-luitenant J. W. F. H.
Tissot van Patot, alsnog onderstand moge worden verleend. (200)
Deze Inlichtingen worden gesteld in handen eener
Commissie van vijf leden, waartoe de Voorzitter benoemt de heeren Hartogh , van Vlijmen, Heemskerk,
van Gijn en Rink;
het Verslag aangaande den toestand der bij de wetten van
20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 95) en 14 November
1879 {Staatsblad n°. 197) bedoelde fondsen, stichtingen en
kapitalen over 1892. (Wees- en Momboirkamers.) ( 1 9 8 )
het Verslag van de bevindingen en handelingen van het
Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het jaar 1891. (199)
Deze Verslagen worden voor kennisgeving aangenomen;
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de Inlichtingen op het adres van B. Kroop, eervol oütslngeu
veldwachter der gemeente Rliijnsburg, tot het I.«'komen
van pensioen. (109)
Deze Inlichtingen worden gesteld in handen eener
Commissie van vijf leden, waartoe de Voorzitter henoemt de heeren Üonner, Beren, van de Velde, Ferf
en Gerritsen.
Nog heb ik de eer mede to deelen dat de Commissiën
van Rapporteurs gereed zijn met hare Verslagen over de
volgende wetsontwerpen :
nadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker;
verhooging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1893.
Deze stukken zullen gedrukt en rondgedeeld, terwijl de dag van de behandeling der wetsontwerpen
later zal bepaald worden.
De Vergadering wordt gesloten.

bladz. 1658, kol. 2, reg. 10 en 11 v. b., vervallen de
woorden: »lk kan voorts niet toegeven, dat de bevolkingsregisters ten deze van geen beteekenis zijn.";
aldaar, reg. 27 v. b., staat: helaas; lees: »tot later";
aldaar, reg. 5 v. o., staat: dus de heer Röell zelve;
lees: «dat den heer Röell zelven";
bladz. 1659 , kol. 1, reg. 20-18 v. o., vervallen de woorden:
»Maar hij voegde er bij, daar moet iets bijkomen, en dat
bijkomen, kon meer en minder zijn, en dat kan zeer beperkt
zelfs zijn " ;
bladz. 1660, kol. 2 , reg. 1 v. b., staat: hun ; lees: »hem".
In de rede van den heer Mees, voorkomende op:
bladz. 1660, kol. 2 , reg. 27 v. o., staat: terstond tegen
hen; iees: «terstond";
aldaar, reg. 19 v. o., staat: wetsvergaderingen; lees:
«volksvergaderingeu " ;
bladz. 1661, kol. 2, reg. 31 v. b., staat: kiezers; lees:
«nieuwe kiezer";
bladz. 1662, kol. 1, reg. 24 v. b., staat: gelooven; lees:
«geloofde " ;

VERBETERINGEN.

Op bladz. 1593 , kol. 1, reg. 6 v. b . , staat: A; lees: »H ".
In de rede van den heer de Beaufort (Amsterdam),
voorkomende op:
bladz. 1637, kol. 1, reg. 14 v.o., staat: intenten; lees:
>uitersten";
aldaar, reg. 13 v. o., staat:
bladz. 1638, kol. 1, reg. 35
> behoefd e " ;
aldaar, reg. 40 v. b., staat:
aldaar, reg. 47 v. b., staat:
aldaar, kol. 2 , reg. 2 v. b.,
«oorsprong of";

een; lees: » u w " ;
v. b., staat: behoeft; lees
juist; lees: »punt";
toen; lees: »toch";
staat: na oorsprong; lees:

bladz. 1639 , kol. 1, reg. 32 v. b . , staat: A. B. en C.;
lees: »A. en B.";
bladz. 1640 , kol. 1, reg. 1 v. b., staat: ik erken d a t , ;
lees: >, ik erken het,".
In de rede van den heer Kerdijk, voorkomende op:
bladz. 1646, kol. 2 , reg. 34 v. b., staat: bevreesd of
onbevreesd; lees: «bewust of onbewust";
bladz. 1652, kol. 2 , reg. 23 v. b., staat: bedrijf; lees:
» bederf";
bladz. 1653, kol. 1, reg. 29 v. b., staat: van de; lees: »in";
bladz. 1654, kol. 1, reg. 25 v. b., staat: te voorkomen? O;
lees: >te voorkomen";
aldaar, reg. 28 v. b., staat: Daarom; lees: >Daareven";
aldaar, ko!. 2 , reg. 62 v. b., staat: dringend; lees:
«dwingend";

aldaar, reg. 33 v. o., staat: aus; lees: »auf";
aldaar, kol.2, reg.33 v.o., staat: waar; lees: «maar";
aldaar, reg. 32 v. o., staat: bewijs; lees: «begrip";
bladz. 1663, kol. 1, reg. 2 v. b., staat: dat, wanneer
het onder; lees: «dat";
aldaar, kol. 2 , reg. 4 v. b . , staat; kort; lees: «hart";
aldaar, reg. 15 v. b . , staat: brengt; lees: «brenge";
aldaar, reg. 20 v. b., staat: Het; lees: «Zij";
bladz. 1664, kol. 1, reg. 13 en 14 v. b., staat: toegelaten;
lees: «toegelaten bij den gemeenteraad";
aldaar, reg. 19 v. b . , staat: nedergelegd worden, tegen
betaling; lees: «en tegen betaling";
aldaar, kol. 2 , reg. 11 v. o., staat; belasting; lees:
^betaling der belasting";
bladz. 1665, kol. 1, reg. 16 v. b., staat: aanslag; lees:
«aanslag te betalen";
aldaar, kol. 2 , reg. 33 v. b., staat: binnen de kern;
lees: «de kern".
In de rede van den heer JS. Mackay, voorkomende op:
bladz. 1666, kol. 2 , reg. 5 v. b., staat: wettig; lees:
«nuttig " ;
bladz. 1667, kol. 2 , reg. 22 v. b., staat: zeer; lees:
«meer";
bladz. 1668, kol. 1, reg. 5 v. b . , staat: door belangstelling wat; lees: «daar belangstelling u i t " ;
aldaar, reg. 6 en 7 v. b . , staat: het meest; lees: «veel
meer";
bladz. 1669, kol. 2, reg. 26 v. b . , staat: daar; lees: «hier".

