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26ete V E R G A D E E I N G . — 16 NOVEMBER 1916.
Mededeeling van ingekomen stukken. — 44. Verandering in het I l d e , l i l d e en IVde hoofdstuk der Grondwet.

(Voorzitter.)

26ste VERGADERING.
VERGADERING VAN DONDERDAG 16 NOVEMBER 1916.
(BlJEENBOEPINGSUÜB. 1 1 . 3 0 VOORMIDDAG.)

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. wetsontwerpen;
3°. een verzoekschrift; 4°. adhaesie-verklaringen;
6°.—7°. missives. — Voortzetting der behandeling van
het wetsontwerp tot het in overweging nemen van een
voorstel van verandering in het I l d e , l i l d e , IVde
hoofdstuk der Grondwet. — Verslag uitgebracht over
een verzoekschrift. — Verlof verleend tot het houden
eener interpellatie. — Schorsing der vergadering.

Voorzitter: de heer Goeman Borgesius.
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 86 leden, te weten de
heeren:
Arts, Bogaardt, van Vuuren, Jansen (den Haa{j), Janssen,
Eleskens, Sannes, Scheurer, van de Velde, Eock, Limburjr,
Ketelaar, Hclsdinpren, Knobel, h'ruytier, Schimmelpenninck,
Kooien, Eland, Hugenholtz. do Jong, Rink, de Beaufort,
Loeff, de Geer, Beckers, Oosterbaan, de Muralt, van der
Molen, ter Laan (Rotterdam), Teenstra, van Leeuwen, van
Nispen tot Sevenacr, van Groenendael, Jannink, de Meester,
van Vliet, de Savornin Lohmau, Patijn, Schaper, Roodenbursr, Euys de Beerenbrouck, van Wijnberjren, Albarda,
Snoeck Henkemans, Drion, Duynstee, Roodhuyzen, van
Sasse van Ysselt, Kolkman, van der Voort van Zijp, Boissevain, van Doorn, Nolens, Nierstrasz, Heeres. Eerdmans,
Enjrels, Gerretson, Mendels, Visser van IJzendoorn, Duys,
Kleerekoper, van Hamel, van den Tempel, Marchant,
Duymaer van Twist, Hubrecht, Brummelkamp, Ankerman,
Lieftinck, van Raalte, Otto, Bongaerts, Spiekman. Koster,
Rutjrers, Gcrhard, Smeenjje, ter Laan (den Haajr), Troelstra,
van Beresteyn, de Monté ver Loren, van Best, ter Spill, van
Veen,
en de heeren Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken.
De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat zijn
ingekomen:
1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering bij to wonen: van den heer van Foreest, ook morgen,
wegens ambtsbezigheden; van den heer Beumer.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;
Handelingen der Staten-Generaal, — 1916—1917, — IL;

2°. twee Koninklijke boodschappen ten geleide van de
volgende ontwerpen van wet:
afwijking van den regel, gesteld bij artikel 241 der Gemeentewet, omtrent plaatselijke belastingen, ten behoeve
van de gemeenten Helder en Vlissingen;
regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Weduwen- en Weezenfonds voor militairen en gepensionneerdo
militairen der Landmacht voor het dienstjaar 1917;
regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Weduwen- en Weezenfonds voor militairen en gepensionneerdo
militairen der Zeemacht voor het dienstjaar 1917.
Deze wetsontwerpen, welke met de daarbij behoorende
stukken reeds zijn gedrukt en rondgedeeld, zullen worden gezonden aan de af deelingen;
3°. een verzoekschrift van D. de Rooy, te Arnhem, betreffende een aan het Rijk behoorende beek in de gemeente
Arnhem.
Dit adres zal worden gesteld in handen van de Commissie voor de Verzoekschriften;
4°. de volgende verklaringen van adhaesie:
twee, aan het adres van het bestuur van de Kanaalvereeniging ,,De Geldersche Vallei" betreffende het wetsontwerp tot afsluiting eiï droogmaking van de Zuiderzee, van:
burgemeester en wethouders der gemeente Leersum;
Veenraden van het waterschap genaamd ,,Het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen";
een, aan het adres van de Bouwkundige Vereeniging
„Onderneming en Vrijheid", te 's Graven ha ge, betreffende
het wetsontwerp tot voorkoming van onredelijke opdrijving
van huurprijzen van woningen van lagere huurwaarde, van:
den voorzitter en den secretaris, namens de afdeeling den
Haag van den Nederlandschen Stucadoorspatroonsbond (gevestigd te Amsterdam).
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen;
5°. een missive van C. Molengraaff—Gerlings e. a., allen
meerderjarige Nederlanders, te Delft, betreffende de oplossing van den schoolstrijd.
Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen;
6°. van den voorzitter en den secretaris van de afdeeling
Amsterdam van de Int. Anti-Mil. Vereeniging, afschrift van
de, in de vergadering dier afdeeling op 14 November jl. te
Amsterdam gehouden, aangenomen en aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken gezonden motie in zake de wegvoering
van burgers uit België.
Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen;
7°. een missive van K. Schraver, gepensionneerd eersteluitenant, plaatselijk adjudant, te Rotterdam, ten geleide
van een artikel van zijn hand.
Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot
het in overweging nemen van een voorstel van verandering in het I l d e , t i l d e , IVde hoofdstuk der Grondwet (44).
Beraadslaging over § 7, luidende:
„Artikel 84 wordt gelezen:
Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt vereischt,
dat men Nederlander of door de wet als ÏSederlandsch onderdaan erkend zij, niet krachtens onherroepelijke rechterlijke
uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van ver-
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mogens, do beschikking of het beheer over zijne goederen
hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en
den ouderdom van dertig jaren vervuld hebben.",
waarop is voorgesteld een amendement door den heer de
Savornin Lohman, mede onderteekend door de heeren van
Veen, van Wijnbergen, Beumer, de Monté ver Loren, van
Sasse van Ysselt, Gerretson, van Vliet, Duymaer van Twist
en Brummelkamp, strekkende om in § 7, artikel 84, in den
tweeden regel, achter ,,men" in te voegen „mannelijke".
De heer de Savornin Lohman ontvangt het woord tot toelichting van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch dit amendement met een kort woord toe te
lichten. Het is onderteekend door tien leden, omdat ik niet
wist of het terstond in behandeling zou komen. Maar ik wil
toch even mededeelen dat ik de onderteekenaars van het
amendement niet heb geraadpleegd over de motieven voor dit
amendement, zoodat het wel mogelijk is dat sommige onderteekenaars andere motieven zullen willen aanvoeren dan de
mijne. Overigens komt dit bij de stemming op hetzelfde neer.
Dit amendement heeft niets te maken met vrouwenkiesrecht. Ik ben het geheel eens met den geachten afgevaardigde
uit Waalwijk, die gezegd heeft dat het passief kiesrecht op
zich zelf een geheel andere zaak is dan het actief kiesrecht.
Bij de quaestie al of niet passief kiesrecht, is niet de vraag
wat de vrouwen, maar wat de kiezers doen mogen. Door geen
qualiteiten in de wet op te nemen krijgen de kiezers grooter
vrijheid, en de kiezers spreken zich niet uit over het vrouwenkiesrecht, maar spreken zich alleen uit over de keuze van een
bepaalde vrouw. Dienvolgens liggen m. i. de quaesties van
het actieve en van het passieve vrouwenkiesrecht heel ver van
elkander.
Men kan ook de vraag stellen of de vrouw geschikt is om
lid te zijn van een staatkundig college. Dat is ook een zeer
gewichtige vraag, maar ook daarover wensch ik mij niet uit
ie laten. In het algemeen schijnt mij een staatkundige carrière
voor do vrouw minder verkieslijk. Vorstinnen — waar voorts
durend om het tegendeel te bewijzen op gewezen wordt —
maken daarop een uitzondering, omdat zij van der jeugd af
aan voor die carrière getraind zijn. Wanneer wij spreken over
de vorstinnen in Europa, dan zijn dat de vrouwen die behooren tot een zeker aantal Huizen, en de vrouwen die tot die
Huizen belmoren worden van der jeugd af aan getraind zich
te bewegen in staatkundige kringen en te hooren over staatkundige quaesties.
De heer .Hendels: Dat is met uw dochter ook het geval.
De heer de SaTornin Lohman: Een opmerking als de heer
Meudels hier maakt bewijst dat hij van de geschiedenis van
en het leven in vorstenhuizen niet het allerminste besef heeft.
Bovendien hangt het belang van een vorstenhuis ten
nauwste samen met het belang van het land, en in het algemeen gesproken heeft een vrouw voor haar Huis vaak nog
meer ambitie dan de man.
Het is dus zeer begrijpelijk — de geschiedenis leert de
juistheid van dat inzicht — dat menige Vorstin geschikt is
voor het leiden van den Staat. Maar, Mijnheer de Voorzitter,
ik laat mij met deze quaestie hier niet in; zij ligt mijns inziens
op een geheel ander gebied.
Ik heb in de afdeeling hetgeen ik nu ga zeggen ook gesproken, maar of de Commissie van Rapporteurs öf de Rapporteur der afdeeling schijnt het niet de moeite waard te
nebben gevonden om dat gevoelen te vermelden; ik heb er
althans niets van in de stukken teruggevonden. Die Commissie kan daarin gelijk hebben en ik neem het haar ook niet
kwalijk. Ik behoor niet tot hen, die meenen, dat de Commissie
van Rapporteurs maar alles moet opnemen in haar rapport;
maar dat mag mij niet beletten mijn gevoelen hier toch uit
te spreken, als ik vind dat het wel van belang is. Ik kan dat
ook doen tegenover den Minister Cort van der Linden, omdat
in de staatscommissie, waarin ik met heb gezeten, datzelfde

(de Savornin Lohman.)
gevoelen door mij is verdedigd. Voor hem is het dus geen
nieuws.
De quaestie, welke ik wensch te bespreken, ligt op hetzelfde gebied als de bepalingen van de gemeente- en provinciale wetten betreffende de onvereenigbare betrekkingen.
Met het oog op de functies van de zooeven genoenido colleges,
gemeenteraden en Provinciale Staten, verbiedt de wet het
benoemen van bloedverwanten in één en hetzelfde college.
Waarom:' Niet, omdat het vaststaat, dat de bloedverwanten
elkander zullen steunen of particuliere belangen meer dan
andere zullen behartigen, maar omdat dat mogelijk is, zoodat men het onderstellen niag, en men zoo iets moet voorkomen. Voor de Staten-Generaal zijn die uitsluitingen
onnoodig, omdat die colleges, anders dan do gemeenteraden,
zich niet met administratieve en huishoudeliike zaken bezighouden. In de beide colleges van de Staten-Generaal echter
behoort de stille, de soms onbewuste invloed, dien de vrouw
op den man kan uitoefenen, te worden voorkomen. De colleges,
welke ik zooeven noemde, Tweede en Eerste Kamer — vooral
de Tweede Kamer — ziin maanden achtereen aan het vergaderen ; vaak moeten de leden samenkomen in kleine commissies, waarin één stem den doorslag kan geven, welke vaak
belangrijke politieke gevolgen heeft. Ik acht het niet noodig
dit in deze Kamer uiteen te zetten. Degenen, die buiten de
Kamer staan beseffen dat vaak niet, maar ieder onzer weet
hoe de politieke loop van zaken soms van één enkele stem
kan afhangen. Wanneer nu die stem uitgebracht wqrdt uit
een zekere genegenheid voor een vrouwelijk Kamerlid, dan
heeft dat op den verderen gang van de politiek een grooten
invloed, maar een invloed, die niet valt te controleeren, en
die ook niet is tegen te gaan, een invloed die verborgen is en
dien men zelfs onbewust kan ondergaan. Ook kan persoonlijke gezindheid van de vrouw tegenover den man, bijv. bij
de beoordeeling van Ministers, van grooten invloed zijn. De
geschiedenis van Frankrijk, zelfs die van den laatsten tijd,
maar ook de geschiedenis van vorige tijden geeft voorbeelden
te over van den geheimen invloed op mannen door vrouwen
in de landspolitiek uitgeoefend. Von Bismarck. die, geloof
ik, persoonlijk, indien men althans zijn brieven leest, een
groot vereerder was van vrouwen, had een grooten afkeer
van vrouwen, wanneer die zich bemoeiden met staatkundige
quaesties, en daar bad hij groot gelijk in.
De voorstandsters van vrouwenkiesrecht zullen misschien
zeer teleurgesteld zijn als zij niet in de Staten-Generaal
worden toegelaten, want zij meenen gewoonlijk, dat als zij
zelf daar aanwezig zijn zij het best de zaak der vrouwen
kunnen dienen en dus juist daar in de Staten-Generaal haar
grooten invloed kunnen uitoefenen. Dit schijnt mij toe een
groote dwaling te zijn. I n administratieve lichamen en in
bestuurslichamen, bijv. in de gemeenteraden, daar acht ik
de deelneming van de vrouw aan het_bestuur van zeer groot
practisch belang. Ik erken, dat sommige vrouwen qualiteiten
bezitten, die voor het bestuur eener gemeente zeer nuttig
zijn, en die de mannen niet, althans niet in gelijke mate
hebben, en ik kom daarom volstrekt niet op tegen toelating
van de vrouw bijv. in de gemeenteraden. Maar in de wetgevende colleges heeft de direct belanghebbende als zoodanig
geenszins den meesten invloed.
Dikwijls hoort men beweren, dat hier bij voorbeeld handelszaken niet genoegzaam behartigd worden, en dat het
daarom noodig is handelsmenschen in de Kamer te brengen.
Wij hebben echter menigmaal ondervonden, dat de gekozen
handelsman volstrekt niet altijd de meest geschikte man ia
om ook in deze Vergadering de belangen van den handel te
behartigen. Hij blijkt dikwijls — ik zeg niet de handelsman
in het algemeen, maar de gekozene — juist die eigenschappen
te missen, die nu eenmaal in een staatkundige vergadering
noodig zijn om iets tot stand te brengen. En het omgekeerde
kan evenzeer plaats hebben. Men kan bij voorbeeld op schoolgebied hier in de Kamer wat de wetgeving betreft veel tot
stand brengen, zonder dat men van het onderwijs het minste
verstand heeft, en menig man zal veel beter dan de vrouwen
zelf bij voorbeeld de rechtspositie van de vrouw hier in de
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Kamer kunnen verdedigen. Zeker kan de vrouw inlichtingen
geven, opmerkzaam maken op het een of ander, maar daarvoor behoeft zij niet in de Kamer te zijn, evenmin als de
handelsman in de Kamer behoeft te zijn om op handelsbelangen de aandacht te vestigen. Maar ik geloof dat ik weinig
burgerlijk .
dan de vrouw zelf, die niet juridisch geschoold is.
De geachte afgevaardigde uit Rotterdam V, de heer ter
Laan, zegt spottenderwijs dat dan daarom het Burgerlijk
Wetboek er zoo mooi uitziet. De heer ter Laan is geen jurist
en ik wil, en kan ook op het pogenblik niet met nem daarover in debat treden. Maar ik ontken ten sterkste dat ten
opzichte van de vrouw het Burgerlijk Wetboek er zoo slecht
uitziet. Ik erken alleen dat bij de ontwikkeling in de latere
jaren nieuwe toestanden ontstaan zijn, waarmede ook het
Burgerlijk Wetboek rekening moet houden, en ik geloof dat
h e t t i j d wordt, wanneer wij een weinig minder ons behoeven
bezig te houden met sociale aangelegenheden, dat wij ook
op dat punt onze aandacht meer vestigen. Maar dat is de
vraag niet; de vraag is hier wie het beste de zaken tot een
oplossing kunnen brengen, en ik geloof tegenover den heer
ter Laan, die daaraan nooit iets gedaan heeft, dat wij juristen
daartoe beter in staat zijn dan hij en dan de vrouwen.
Ik ontken daarom volstrekt niet den invloed van de vrouw
ook op de ontwikkeling van onze wetgeving, maar ik meen
juist, en daarom ben ik ook voor het actieve vrouwenkiesrecht, dat de vrouw bij de verkiezingen op dat punt veel
meer invloed kan uitoefenen dan hier in de Staten-Generaal,
juist omdat zij lichter er toe mede zal kunnen werken om
geschikte vertegenwoordigers ook van haar belangen in de
Kamer te krijgen.
Maar gesteld al dat wij voor dit speciale geval — maar
hoeveel andere quaesties moeten hier niet behandeld worden — hier een vrouw konden krijgen, die bijzonder geschikt
was om ook op te treden voor een regeling in het Burgerlijk
Wetboek — iedereen zal toestemmen dat daar gemakkelijk
ook anderen voor te vinden zijn. Er zijn er, die meenen — en
ik geloof dat dit ook eenigszins lag in de strekking van de
rede van den geaciiton afgevaardigde uit Waalwijk — dat
de belangstelling van de vrouw voor de publieke zaak zal
worden geprikkeld door haar ook het vooruitzicht te geven
op de waarneming van publieke betrekkingen. Maar degenen,
die dat beweren, zullen toegeven dat dit ook geschieden kan,
zonder dat juist die vrouwen in de beide colleges, die ik
genoemd heb, zitting nemen.
Doch, al ware dit anders, men regelt niet de bevoegdheden
en de samenstelling van een staatsrechtelijk college met het
oog op het genoegen of de begeerte van personen, maar uitsluitend met het oog op do deugdzaamheid van het college
zelf, welke in nauw verband staat met de door dat college te
vervullen functies. Zoo min in rechterlijke colleges als in
hooge staatkundige colleges behooren m. i. man en vrouw te
zamen zitting te nemen. De belangen welke dit soort colleges
te behartigen hebben, komen daardoor in gevaar. Wanneer
de Staten-Generaal in den rejrel door vrouwen waren samengesteld, zou ik zeggen, dnt de mannen moeten worden uitgesloten. I n dit geval is in mijn oogen de man de zwakke
sekse.
De heer Hendels: Stelt u dan een leeftijdsgrens.
De heer de Savornin Lohman: Een leeftijdsgrens helpt
niet. Er zijn mannen, die op alle leeftijden de vrouwen charmant en beminnelijk vinden. Dat gaat niet over.
Indien andere onderteekenaars het amendement op andere
gronden willen^verdedigen, moet ik dat aan hen overlaten,
maar voor mij is hetgeen ik gezegd heb de eenige, maar ook
de afdoende reden, waarom ik meen, dat de vrouwen geen
zitting moeten kunnen nemen in de colleges van de Eerste en
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Voorgesteld door tien leden, maakt het amendement van
rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit.

De heer van Leeuwen: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
beginnen met een enkel woord te wijden aan de motieveu die
hier door den heer de Savornin Lohman zijn ontwikkeld «ter
aanbeveling van het amendement.
Ik geloof, dat deze motieven zijn samen te vatten in den
algemeenen term: vrees van den man voor den invloed van de
vrouw. De mannen schijnen zoo weinig zelfvertrouwen te
hebben, dat zij bang zijn onder den invloed van de vrouw te
komen en op grond van dit angstmotief moeten de vrouwen
hier worden geweerd.
Daarop komt eigenlijk de geheele zaak neer. Ik geloof, dat
angst altijd een slechte raadgever is, maar dat angst voor een
wetgevend lichaam als de Staten-Generaal toch nooit een
motief mag zijn om onrecht te doen. En men begaat onrecht,
wanneer men de vrouw alleen uitsluit op grond van dit motief, dat er wel eens mannen zouden kunnen zijn, die in de
commissies en misschien zelfs in de zittingen van de StatenGeneraal geen weerstand zouden kunnen Bieden aan den invloed van de vrouw, aangenomen altijd dat die invloed een
slechte zou zijn, wat men toch van te voren niet als een
axioma mag aannemen.
Dit is feitelijk het eenige motief dat de heer de Savornin
Lohman ter verdediging van zijn amendement heeft aangevoerd; ik heb althans geen ander kunnen vinden. En nu geloof
ik toch, dat dit argument niet opgaat. 'Wij zijn door de
ontwikkeling der maatschappelijke omstandigheden gekomen
in den gelukkigen toestand dat het mogelijk wordt een volledige samenwerking van man en vrouw te verkrijgen ook in
het openbare leven.
Tot nog toe is dit door de positie van de vrouw in het
maatschappelijk leven uitgesloten geweest; langzamerhand
zijn de arbeids- en maatschappelijke verhoudingen zoo gewijzigd, dat het mogelijk wordt, om ook den vrouwen in het
openbare leven een stem te geven en wanneer wij dat nu
nalaten alleen op deze overweging, dat de vrouw dan te veel
invloed zou kunnen uitoefenen op dezen en genen man, dan
meen ik dat wij daardoor te kort doen niet alleen aan de
belangen van den man en de vrouw, maar ook aan de belangen
van de gansche maatschappij.
Wat dien invloed van de vrouw op den man betreft, ik weet
wel, dat er ook in het gewone gezinsleven mannen zijn, die
de vrouw eenvoudig beschouwen, laat ik nu maar zeggen,
gedeeltelijk als een decoratief meubel, gedeeltelijk als een
soort meid- of juffrouw-huishoudster, en verder als de verzorgster van de kinderen en het materieele leven. Wanneer
men dat wil doen en niet meer dan dat, ja, dan kan ik begrijpen, dat dergelijke mannen van een geestelijke gemeenschap met de vrouw niets weten en ook hier in het staatkundige leven liever niets willen weten van een invloed van de
vrouw op den man en de wetgeving. Maar de mannen, die
weten dat men ook in het gezin en het gewone maatschappelijke leven kan komen tot een werkelijke geestelijke gemeenschap met de vrouw, zullen ondervonden hebben, dat hun persoonlijk en ook hun gezinsleven daardoor veel rijker zijn geworden en dat men in dat opzicht niet van een na-, doch van
een voordeel spreken kan.
Welnu, datzelfde kunnen wij bereiken in het openbare
leven, door de vrouw niet langer uit te sluiten. Waar de argumenten, die hier aangevoerd zijn ter verdediging van dit
amendement, feitelijk neerkomen op een angstmotief, daar
meen ik, dat het niet aangaat om dit amendement, als zijnde
sterk verdedigd, aannemelijk te verklaren.
Ik wil er bovendien op wijzen, dat de indiening toch wel
eenigszins vreemd genoemd kan worden. Vooreerst omdat
art. 80 aangenomen is met de mogelijkheid van actief vrouwenkiesrecht en ten tweede omdat het Voorloopig Verslag
evenmin als de algemeene beschouwingen aangewezen hebben, dat men zich zou verzetten tegen passief vrouwenkiesrecht.
Wanneer wij nagaan, wat in het Voorloopig Verslag op
bladz. 13 en 14 daaromtrent staat, ziet men als eerste motief
aangegeven, dat men bang is om alle vrouwen in eens het
recht van gekozen te worden toe te kennen. Het tweede
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motief is, dat waar de Grondwet alleen de mogelijkheid van
actief vrouwenkiesrecht toelaat, men hetzelfde moet doen
voor het passief vrouwenkiesrecht. En het derde motief is,
dat er wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en in de wet
op 't Nederlanderschap noodig zouden zijn. Andere motieven
zijn niet genoemd, alleen hebben wij er nu de motieven van
den heer «ie Savornin Lohman bij gekregen. Maar nu zou
ik dien geachten afgevaardigde toch willen vragen hoe hij zijn
standpunt in overeenstemming kan brengen met hetgeen hij
in de vergadering van 9 November 1916 heeft geantwoord
aan den heer van Nispen tot Sevenaer, toen de conclusie van
den gaachten afgevaardigde uit Goes deze was:
,,Ik meen, dat de positie van de vrouw in de maatschappij inderdaad medebrengt in den bestaanden toestand verandering te brengen."
Daar is door den heer Lohman erkend, dat de toestand verandering behoeft, dat men het oude standpunt niet meer moet
blijven innemen en nu hcoren wij den heer Lohman het
tegenovergestelde concludeeren.
Ik heb tegen dit amendement drie bezwaren, welke ik heel
in het kort wensch te ontwikkelen. Het eerste bezwaar is dit,
dat de aanneming een belemmering zou kunnen worden voor
de invoering van het actief vrouwenkiesrecht, en dat natuurlijk ook een dergelijke bepaling in de Grondwet, die de
vrouw uitsluit van het passieve kiesrecht, gebruikt zal worden
door de tegenstanders van alle vrouwenkiesrecht, om...
De heer de Savornin L o h m a n : Ik verzet mij niet tegen
het passieve kiesrecht; olleen wil ik de vrouw uitsluiten van
het kiesrecht voor de Staten-Generaal; dit moet u er bij
zeggen.
De heer van Leeuwen: Ik zal over de quaestie van het
uitsluiten van de vrouw uit de Staten-Generaal straks nog
een en ander zeggen. Maar in elk geval, dit kan dan een
reden worden om de vrouw geheel van het kiesrecht uit te
sluiten. War.t wanneer de vrouw zelfs voor het passieve kiesrecht ongeschikt wordt geacht, begrijp ik niet, waarom men
ook niet de uitsluiting van de vrouw uit het passieve kiesrecht
voor de Staten-Generaal zou kunnen gebruiken als rem tegen
de invoering van het actieve vrouwenkiesrecht. Ik ben dan
ook zeker, dat er onder de voorstanders van het amendement
verschillende zullen zijn, die dat argument zullen aanvoeren.
In de tweede plaats heb ik dit bezwaar, dat in den grond
iler zaak, dit cmendemut uitspreekt, dat de vrouw als zoodanig uitgesloten moet worden van de deelneming aan den
arbeid van do Staten-Generaal.
Vooral na do debatten, die hier gevoerd zijn, kan de aanneming van dit amendement geen andere beteekenis hebben.
De heer de Savornin Lohman heeft gezegd, dat hij dit voorstel heeft gedaan, omdat hij meent, dat de vrouwen niet
geschikt zouden zijn om wetten te maken.
Dit is feitelijk het grootste argument geweest; in administratieve aangelegenheden zou de vrouw wel kunnen medewerken, maar in zaken van wetgevenden aard niet, daar zou
men uitsluitend juristen voor noodig hebben. Maar, Mijnheer de Voorzitter, ik meende dat er onder de vrouwen ook
al juridisch getrainde personen aanwezig waren, vrouwen
die niet alleen hun rechtsstudiën hebben volbracht, maar die
zelf de rechtspraktijk uitoefenen en die van wetgevende aangelegenheden voldoende studie hebben gemaakt om dit argument krachteloos te doen zijn. De heer de Savornin Lohman
liad dus hoogstens kunnen zeggen: ik geef toe, dat de vrouwelijke juristen even goed zijn als de mannelijke, maar de
andere vrouwen zou ik uitgesloten wenschen te zien van
medewerking aan den arbeid van de Staten-Generaal. Maar
dat heeft hij niet gezegd; hij heeft het feit dat er vrouwelijke
juristen zijn, geheel ter zijde gelaten en de kracht, die van
juridisch geschoolde vrouwen uitgaat. Daardoor krijgt het
amendement toch wel degelijk het karakter van een bestrijding van de deelneming van de vrouw als zoodanig aan den
arbeid der Staten-Generaal, Het komt mij voor dat een der-

gelijke uitsluiting zou zijn in strijd met bet algemeen be»
lang en in strijd met de richting die wijst naar de meerder»
deelneming van de vrouw aan het openbare leven. Ik zal niet
aanhalen wat daaromtrent gezegd is door den geachten afgevaardigde uit Waalwijk; het is te vinden op bladz. 206 van
de Handelingen. Die geachte afgevaardigde heeft nadrukkelijk er op gewezen, dat de vrouw langzamerhand in allerlei
openbare functies werkzaam gaat worden en er dus geen
enkele reden is om haar uit te sluiten van den arbeid in de
Staten-Generaal en andere lichamen.
Dit is m. i. volkomen juist. Ik verwijs verder naar de
feiten, die ik daaromtrent heb gegeven in mijn eigen rede
bij de algemeene beschouwingen over het vrouwenkiesrecht.
I n de tweede plaats is het in strijd met het algemeen belang om de vrouw hiervan uit te sluiten, omdat de maatschappij zeer groote en goede vruchten kan plukken van den
arbeid van de vrouw in het openbare leven, van haar inzichten, van haar toewijding. Ook dit wordt door den heer Lohman niet erkend. Hij meent dat de vrouw niet de gave zou
hebben om wetten te helpen samenstellen en hier behoorlijk
haar gedachten te verdedigen, maar die gedachten behooren
hier wel degelijk te worden verdedigd. De heer Lohman staat
op het standpunt dat een man beter het inzicht van de vrouw
kan verdedigen dan de vrouw zelf. Dit is ook het standpunt
van veel mannen. Maar de vrouw zal dit niet toegeven, doch
eiken keer gevoelen, dat de wijze, waarop de man denkt en
redeneert een andere is dan de wijze, waarop de vrouw dit
doet. Dientengevolge zal een vrouw haar belangen en inzichten op andere wijze belichten en verdedigen dan de man.
Nu weet ik niet, waarom in de maatschappij, waarin wij
thans leven, de vrouw zou moeten worden uitgesloten van
het mededeelen van haar eigen kijk op de dingen, waar toch
in de practijk voortdurend blijkt, dat die kijk een andere ia
dan de man heeft. Ten slotte zou het bij den tegenwoordigen
toestand hierop neerkomen, dat de man van zijn macht gebruik maakt om de vrouw te dwingen zijn inzicht te aanvaarden en zich neer te leggen bij zijn opvatting, ook al ia
die niet de hare. De man decreteert ten slotte: ik weet het
beter dan gij, vrouw; ik zal dus bepalen hoe het wezen moet
en uw minderwaardig inzicht moet wijken voor mijn meerwaardig inzicht.
I n de derde plaats meen ik dat het niet in het algemeen
belang is de vrouw uit te sluiten, omdat vooral in de buitengewone omstandigheden waarin wij leven en die nog buitengewone eischen zullen kunnen stellen ook aan de Staten-Generaal en het geheele volk, het noodig is, dat wij de meest volledige samenwerking krijgen tusschen de mannen en de vrouwen en omdat die samenwerking moeilijker wordt, naarmate
de vrouwen onrechtvaardiger worden behandeld en door de
Wetgevende Macht meer worden teruggestooten. Al nieenen
de mannen dat zij aan de vrouwen recht doen door haar uit
te sluiten en dat het in het algemeen belang is haar niet toe
te laten tot den arbeid in de Staten-Generaal, de vrouwen zijn
het daarmede niet eens. De meest ontwikkelde en ruimst denkende vrouwen ontkennen dit, evengoed als de minder ontwikkelde. Waar wij ook nu verschil van inzicht hebben tusschen den man en de vrouw, zou feitelijk thans de man van
zijn macht gebruik maken om te decreteeren, dat zijn inzicht
juist is en het inzicht der vrouw niet.
Dit is een zuiver machtsmisbruik, een ontkenning van de
rechten van anderen, in dit geval van de vrouw, zelfs van het
recht der vrouw om haar eigen inzichten en opvattingen naast
die van den man te stellen en het goed recht daarvan tegenover de rechten van den man te verdedigen. Ik zie niet in,
waarom die beide dingen niet volkomen samen kunnen gaan.
Ik kom nu aan het derde bezwaar tegen het amendement,
namelijk dat de gezonde ontwikkeling van het democratische
parlementaire stelsel er door belet wordt. Immers er komen
tal van belangrijke vraagstukken aan de orde, waarbij de
vrouw betrokken is, vrouwenarbeid, onderwijs en al dergelijke
zaken meer. In die zaken is ook in de practijk van het maatschappelijk leven gebleken, dat de vrouw dikwijls andere inzichten en dikwijls een juisteren kijk op de dingen heeft, dan
de man. In verschillende gemeenten, waar vrouwen opgeno-
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toen zijn in de distributiecommissie, hebben die commissies
van de inzichten der vrouw vaak buitengewoon geprofiteerd.
I n commissies van toezicht op het onderwijs, waarin vrouwen
«itting hebben, worden tal van maatregelen voorbereid en
voorgesteld, welke niet genomen worden in commissies, waarin
alleen mannen zitten. Hetzelfde zal hier geschieden in de
Staten-Generaal, wanneer straks aan de orde komen vraagstukken, waarin het leven van het kind, het leven van de
vrouw betrokken is. Het ligt voor de hand, dat de vrouw,
krachtens haar vrouw zijn andere belangen zal vertegenwoordigen en verdedigen, dan de man met den besten wil van de
wereld doen kan. Waar zulke zaken straks aan de orde zullen
komen, betreur ik het, vind ik het ellendig en in strijd met
het algemeen belang, indien een behoorlijk democratische
ontwikkeling in dezen zin zou worden afgesneden door de
aanneming van dit amendement.
Om deze reden hoop ik, dat de Kamer het amendement van
den heer de Savornin Lohman niet zal aannemen.
De heer L i m b u r g : Mijnheer de Voorzitter! Waar zoo uitvoerig is beraadslaagd over het vrouwenkiesrecht in het algemeen bij de algemeene beschouwingen in deze Kamer, is het
mijn voornemen ter zake van het amendement van den heer
de Savornin Lohman de noodige kortheid te betrachten.
Ik wil wel eerlijk bekennen, dat de indiening van dit amendement mij heeft verbaasd, nadat wij ook van verschillende
partijen van de overzijde het standpunt hebben gehoord, dat
daar omtrent het passieve kiesrecht van de vrouw wordt ingenomen. Ik wil er wel bijvoegen, dat nadat de indiening van
dit amendement mij daarom had verbaasd, de toelichting door
den voorsteller mij nog meer heeft bevreemd.
Wat de indiening van het amendement betreft, behalve
naar ik meen door enkele principieele tegenstanders van het
vrouwenkiesrecht onder welken vorm dan ook, is bij de behandeling van het vrouwenkiesrecht in het algemeen door
niemand bestreden de mogelijkheid, dat de vrouw verkiesbaar
zou zijn voor politieke lichamen. Immers zij, die tegen het
actieve vrouwenkiesrecht waren, maakten toch geen bezwaar,
om met de Regeering mee te gaan ten aanzien van het passieve kiesrecht. Zij voerden daarvoor het van hun standpunt
volkomen juiste argument aan, dat tusschen het actieve en
het passieve vrouwenkiesrecht dit groote verschil bestaat, dat
bij het actieve kiesrecht een geheele groep van vrouwen — bij
het algemeen vrouwenkiesrecht zelfs alle vrouwen — tot de
stembus zouden worden geroepen, terwijl bij het passieve
kiesrecht, omdat in de vertegenwoordigende lichamen slechts
enkele individuen zouden worden aangewezen, eclectisch kan
worden te werk gegaan. Nu de voorstanders van het vrouwenkiesrecht de teleurstelling hebben moeten ondervinden, dat
de grondwetsherziening, welke wij staan te maken, tot stand
zal komen, zonder dat het actieve vrouwenkiesrecht onmiddellijk zal worden ingevoerd, gaat de geachte afgevaardigde
uit Goes niet alleen tijdelijk — dat is in een amendement niet
te belichamen — de verkiesbaarheid van de vrouw voor de
Eerste en de Tweede Kamer uitsluiten, maar gaat voorgoed,
totdat wij over wie weet hoe langen tijd de Grondwet weder
eens gaan herzien, onmogelijk maken, dat de vrouw gekozen
wordt tot lid van één van de beide Kamers der StatenGeneraal.
Juist nu de loop van de discussie het gevolg gehad heeft,
dat het actief vrouwenkiesrecht voorloopijr in Nederland er
niet zal komen — al hopen wij, dat het spoedig: zal komen,
maar dat zal toch in den allereersten tijd niet het geval
rijn —, is voor de voorstanders van het vrouwenkiesrecht
en van de deelneming der vrouw aan het staatkundig leven
het passief kiesrecht, dat de Regeering voorstelt in de Grondwet te brengen, het eenige plechtanker. En dat willen de
voorstellers van het amendement ons nog ontnemen!
Nu zijn gelukkig de argumenten, die de geachte afgevaardigde uit Goes daarvoor heeft aangevoerd, niet zoo sterk, dat
ik niet de zekerheid zou hebben dat het amendement met
groote meerderheid door de Kamer zal verworpen worden.
Wanneer de geachte afgevaardigde nog ter verdediging
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van zijn amendement één lijn had getrokken door alle mogelijke publiekrechtelijke lichamen, wanneer hij de stelling
had verkondigd, dat de vrouw niet geschikt is en binnen afzienbaren tijd in Nederland niet geschikt zal zijn voor deelneming aan de behandeling van zaken in eenig publiekrechtelijk lichaam, dan zou dat een standpunt zijn, waarover ik
mij ten aanzien van den geachten afgevaardigde uit Goes
zeer zou verbazen, — want hij heeft dat standpunt nooit ingenomen —, maar het zou een standpunt zijn, dat ik mii
zou kunnen voorstellen van een principieel tegenstander
tegen eiken staatkundigen invloed der vrouw.
Maar wat doet de geachte afgevaardigde? Hij maakt een
verschil tusschen administratieve colleges, gelijk hij het
noemt, als de gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, eenerzijds, en wat hij noemt een politiek
lichaam, de Staten-Generaal, anderzijds.
Waarom is nu de vrouw voor het een wel geschikt en voor
het andere niet?
De geachte afgevaardigde zegt: de vrouw moet men weren
uit de Staten-Generaal, omdat men den persoonlijken invloed
der vrouw op den man moet vreezen, en omdat de mogelijkheid bestaat, dat hier besluiten zouden kunnen genomen
worden onder den invloed, dien de persoon van de vrouw op
den persoon van den man zou kunnen doen uitgaan.
Is dit nu een argument, dat den toets der critiek kan doorstaan? Ik waag ten ernstigste het te betwijfelen.
De geachte afgevaardigde wijst er op. dat men in de geschiedenis — hij noemde speciaal de geschiedenis van Frankrijk, maar hij had misschien wel de geschiedenis van alle
landen kunnen noemen — kan vinden, dat de vrouw achter
de schermen zoo'n bijzonder grooten invloed op tal van zaken,
ook Staatszaken, heeft uitgeoefend.
Dat is niet te ontkennen. Dat is ook in de toekomst niet
weg te nemen. De bekende uitdrukking chcrchez la femme,
die in zoo menige politieke lede, in zno menige pleitrede,
te recht is geuit, bewijst voldoende, dat de geachte afgevaardigde inderdaad gelijk heeft als hij zegt, dat de invloed der
vrouw achter de schermen te allen tijde zeer groot is geweest
en dat die invloed te allen tijde ook groot zal blijven.
Maar dat zou juist voor mij een reden zijn om de vrouw
liever in de Kamer te hebben dan er buiten.
Die buitengewone invloedrijke vrouw zou ik veel liever
hebben in ons midden, waar haar invloed zich dan moet uiten
in hetgeen zij zegt, hetgeen dan onmiddellijk zou kunnen
worden weersproken, dan dat ik het oherchez la femme zou
laten voortduren tot in lenjrte van dagen.
Laat ik eens een voorbeeld nemen, aan de mannen ontleend.
Het is wel eens voorgekomen in den loop van de jaren
van ons politiek leven na 1848, dat een invloedrijk staatsman met en door zijn wil jarenlang uit de Kamer bleef — ik
zal geen namen noemen —, en het is voorgekomen, dat een
ander staatsman, dien wij nog in ons midden hebben, in een
geschrift schreef, dnt die eerstgenoemde staatsman, die met
zijn wil buiten de Kamer was, voortdurend zich opsloot in
wat die staatsman met den hem eigen fijnen stijl noemde:
„zijn bomvrije kazemat". Hiermee wees hij op den oncontroleerbaren invloed, die op deze wijze buiten de Kamer werd
uitgeoefend. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, die vrouwen,
die door den geachten afgevaardigde uit Goes worden gevreesd, zouden dan, werd zijn amendement aangenomen, van
uit haar bomvrije kazemat dien invloed blijven uitoefenen
dien de geachte afgevaardigde ducht. Maar wanneer men
ze uit die kazemat hier zou halen, wanneer zij hier rekenschap hebben te geven van haar meening, dan zou m. i.
die invloed veel minder gevaarlijk zijn dan de geachte afgevaardigde vreest.
Daar komt nog dit bij : dat men er volkomen gelijk in heeft
wanneer men er op wijst, dat er tal van onderwerpen zijn
die, wanneer hier vrouwen in het Parlement zouden gezeten
hebben, veel eerder de aandacht van den wetgever zouden
hebben getrokken dan nu het geval is geweest.
E r is gesproken over het Burgerlijk Wetboek; en dan wil
ik als mijn meening dit wel zeggen, dat ik overtuigd ben,
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dat bijv. de regeling van het huwelijksgoederenrecht reeds
lang in deze Kamer aan de orde zou zijn geweest wanneer
vrouwen in het Parlement hadden gezeten. Dat dit niet
gebeurd is koint niet daarvan, dat wij mannen voor die
onderwerpen niets roeUlt. maar doordat zij minder komen
binnen onze gedachtensi'eer dan wanneer wij daar iemand
bij hebben die de nadeelige gevolgen van do bepalingen van
dat Wetboek aan den lijve voelt en er op wijst, dat zij die

Art. 80 — er is bravo-geroep opgegaan, toen die uitslag
bekend werd — is hier zonder hoofdelijke stemming aangenomen c-n daardoor is de grendel van de deur geschoven, is
de mogelijkheid geopend dat het actieve kiesrecht zal worden
ingevoerd voor de vrouw. Tegen de dadelijke invoering van
het actieve kiesrecht is o. a. aangevoerd, dat vele vrouwen
tot dusverre nog geheel en al buiten de staatkundige beweging
staan. Voor mij was dat geen argument om het actief kiesrecht niet dadelijk te willen invoeren, maar men kan op zich
zelf de juistheid van dat argument niet ontkennen. Er zijn
vele vrouwen, die buiten de politiek staan, maar deze vrouwen
zullen ook voor het passieve kiesrecht, voor een lidmaatschap
van de Tweede of Eerst© Kamer der Staten-Generaal, naar ik
meen t© mogen aannemen, niet in aanmerking komen. Dat er
vele vrouwen zijn, die wel degelijk getraind zijn, wij hebben
dit dezer dagen meer dan eens kunnen ervaren. Niemand
onzer zal wel niet eens het genoegen hebben gehad te spreken
met de dames-propagandisten voor het vrouwenkiesrecht en
dan zullen zeker alle leden evenals ik verrast zijn geworden
door het inzicht, dat die dames toonen in de zaken, en door
de wijze, waarop zij toonen wel degelijk in de staatkunde getraind te zijn. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan dat
ik dit argument en menig ander — ik moet het met allen
eerbied voor den verdediger van het amendement zeggen —
min of meer gezocht acht.
De heer de Savornin Lohman heeft ook gesüroken over de
onvereenigbare betrekkingen en heeft gezegd, dat het zoo weldadig was, dat in verschillend© onzer wetgevingen benoeming
van personen, die elkander na in den bloede bestaan, is uitesloten. Neen, wij zullen niet begeeren daarvan terug te
omen, maar die bepaling heeft een historischen achtergrond,
want zij is een gevolg van de toestanden, welke onder de
Republiek der Vereenigde Nederlanden bestonden, toen maar
al te dikwijls betrekkingen werden vergeven juist aan bloedverwanten van b.v. een regent en de verwantschap zoo grooten
invloed had op de carrière van hem, die in dezen gelukkigen
of ongelukkigen toestand verkeerde. Ik geloof niet, dat men
met eenigen grond zou kunnen zeggen, dat met het oog op
de vrees voor familie-regeering hier te lande, het passieve
kiesrecht voor de vrouw moet worden buitengesloten.
En hoe nu iemand als de heer de Savornin Lohman bepleiten kan, dat het passieve kiesrecht voor de vrouw wel toelaatbaar zou zijn voor de gemeenteraden, maar niet voor de
Staten-Generaal, dat is voor mij inderdaad moeilijk te begrijpen. Ik sprak dezer dagen een dame, die allesbehalve is een
kiesrechtvrouw, die integendeel volstrekt geen aspiratie gevoelt te worden gekiezerd, en toen ik met haar over deze zaak
sprak, zeide zij juist: och, voor de gemeenteraden schijnt mij
het opnemen van vrouwen minder van belang; de quaesties
die daar voorkomen staan veel minder in verband met de
groote vragen, welke de gemoederen der vrouwen zoo in beweging brengen, clan de quaesties die in de Staten-Generaal
worden behandeld. En te recht heeft zooeven de geachte afgevaardigde uit Groningen er op gewezen, dat met name in het
Burgerlijk Wetboek bepalingen voorkomen, die er wellicht
anders zouden uitzien wanneer de vrouw ook haar invloed op
de totstandkoming daarvan had kunnen doen gelden. Neen,
Mijnheer de Voorzitter, juist hier in de Staten-Generaal
komen èn op dat gebied èn op het gebied der sociale wetgeving dikwijls vragen voor, waarbij het een groote zegen
zal zijn als ook de vrouw haar invloed daarbij kan doen gelden.
Wat nu de geachte afgevaardigde uit Goes gezegd heeft
over den stillen invloed van de vrouw, ik zal er weinig van
zeggen. De stille invloed van de vrouw laat zich veel meer
gelden buiten de Staten-Generaal dan hij zich zou doen gelden
in de vergaderingen. De stille invloed van de vrouw is wel
degelijk groot. De heer Limburg herinnerde aan het: cherchez
la femme. Maar elders dan in publieke vergaderingen zal zij
dien invloed doen gelden. Wanneer hier de strijd geopend
wordt en wanneer hier do mannelijke leden tegenover de eventueele vrouwelijke leden argumenten kunnen aanvoeren pro
en contra, en op die manier het voor en tegen wordt bepleit,

VOfjlt.

Nu zeide de geachte afgevaardigde — en dit lijkt mij in
zijn toelichting zoo inconsequent —: er is c m groot verschil
tusschen de gemeenteraden en de Provinciale Staten eenerzijds en de Staten-Generaal anderzijds. Dat voel ik nu niet.
De reden die de geachte afgevaardigde aangeeft is, dat voor
hem de quaestie op hetzelfde terrein ligt als de onvereenigbaarheid van betrekkingen, een terrein, dat hij nader omschreef door als voorbeeld te geven, dat in de Gemeentewet
en de Provinciale wet verklaard wordt, dat onvereenigbaar
zijn met het lidmaatschap van die Staten verschillende betrekkingen en ook de verhouding van bloedverwantschap.
Is dat nu een vergelijking die men inderdaad kan maken?
W a t is het grooto verschil tusschen de quaestie van die
onvereenigbaarheid van betrekkingen en het vraagstuk, dat
de geachte afgevaardigde aanroert? Wanneer men het heeft
over die onvereenigbaarheid van betrekkingen, zegt men, dat
er bepaalde individuen zijn die om bepaalde redenen niet
kunnen geroepen worden voor zekere betrekking of niet
kunnen uitoefenen twee betrekkingen die niet harmonieeren.
Maar dat kan toch nooit een reden zijn om nu te zeggen:
nu is voor elke vrouw de betrekking van lid der Tweed©
Kamer onvereenigbaar,
ja waarmede? Met het zijn van
vrouw I Wanneer men het zoo construeert, ziet men terstond
dat de vergelijking van den geachten afgevaardigde volkomen mank gaat.
Dat argument van den geachten afgevaardigde verwondert
mij te meer, waar hij zijn rede begonnen is met te zeggen,
dat hij zich niet wenschte uit te laten over de vraag of de
vrouw geschikt is voor een staatkundige carrière. De geachte
afgevaardigde heeft bewezen, dat het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, want hij heeft er zich ten slotte wel over
uitgelaten door te zeggen, dat de vrouw naar zijn oordeel voor
dergelijke carrière minder geschikt is. Hij heeft er op gewezen, dat men een uitzondering moet maken voor vorstinnen,
omdat die van der jeugd af aan in die carrière zijn opgevoed.
Men zou daar dit tegenover kunnen stellen: zijn dan de
mannen allen van hun jeugd af aan opgevoed voor de politiek? Zijn er niet die plotseling tot de politiek worden
geroepen ? En zal men, wanneer men vrouwen in de Tweede
Kamer brengt, daar niet bij voorkeur in brengen die vrouwen
die reeds geruimen tijd bewijs hebben gegeven, dat zij zich
voor het staatkundig leven hebben bekwaamd?
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte dit. Wanneer de geachte
afgevaardigde meent, dat het gevaarlijker is vrouwen te
brengen in de Tweede Kamer dan bijv. in de gemeenteraden
en in de Provinciale Staten op de gronden, die hij aangeeft,
maar die ik niet met hem deel, dan moet ik zeggen, dat men
evengoed aldus kan redeneeren: dat het veel gevaarlijker is
vrouwen toe te laten in het kleinere milieu van een gemeenteraad en daar de persoonlijke invloed van de vrouw op den
man te laten werken ten aanzien van allerlei speciale belangen, die daar een rol spelen. dan in dit grootere, het
algemeen landsbelang betreffende milieu van de Tweede
Kamer.
De heer de Moester: Mijnheer de Voorzitter! Ook m i j .
evenals andere leden, heeft de indiening van dit amendement
bevreemd en teleurgesteld. Na hetgeen bij de algemeene beraadslagingen, ook door verschillende leden der rechterzijde
over het passieve kiesrecht is gezegd, had men, naar ik meen,
niet kunnen verwachten, dat nu dat passieve kiesrecht zou
worden aangevallen en een poging zou worden gedaan om het
in de Grondwet uit te sluiten.

f
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dan zal veel minder een niet gewenschte invloed van de vrouw
zich openbaren dan wanneer zrj achter de schermen moet
blijven en daar den door den heer Lohman gevreesden stillen
invloed kan doen gelden.
Ik sprak zooeven over de aanneming van art. 80. Het is nu
mogelijk, nog niet dadelijk, maar in de toekomst, dat de
vrouw kiezer zal worden, en zal men nu, dat voor enkele
dagen mogelijk gemaakt hebbende, onmiddellijk daarop
laten volgen, dat men weer opneemt hier in art. 84 het
woord „mannelijk"? De heer Lohman heeft te recht gezegd:
hier komt het neer op de taak van de kiezers. Is het nu niet
onlogisch om, terwijl men in uitzicht stelt dat de vrouw kiezer
zal worden, te zeggen: maar wij sluiten de vrouw uit van het
lidmaatschap en wij verbieden de kiezers om op een vrouw
een geldige stem uit te brengen? Ook uit dien hoofde ware,
dunkt mij, de aanneming van het amendement in alle opzichten onlogisch.
De vrouw, ten minste een deel der vrouwen, is, daarvan
zullen wij nu wel allen overtuigd zijn, zeer teleurgesteld door
den afloop van de beraadslagingen hier over art. 89, maar
indien dit amendement werd aangenomen zou die teleurstelling, dunkt mij, grooter worden. Vele vrouwen in den lande
wenschen het passieve kiesrecht; vele vrouwen in den lande
zullen ook zeer geschikt zijn om hier te worden toegelaten
en zullen naar mijn vaste overtuiging een plaats die zij hier
mochten bekomen, met eer e vervullen.
En nu ik hierover spreek, kan ik mij te gelijker tijd kwijten
van een aangenamen plicht. Ik heb, over deze zaak sprekende
bij de algemeene beschouwingen, een enkel woord gesproken
over een artikel in De Nieuwe Rotterdamsclie Courant, dat
op mij en op vele anderen den indruk had gemaakt alsof bij
de dames het voornemen zou bestaan om wanneer haar wenschen niet werden vervuld op gansch andere wijze, op een
voor ons allen onsympathieke wijze, op de wijze van de suffragettes te Londen te ageeren voor datgene wat zij wenschen
te bekomen. Het is mij gebleken dat dit bericht van de Nieuwe
liotterdamsche Courant, voor zoover het die strekking had,
absoluut onjuist is, dat nimmer bij do dames, die wij om het
gebouw zien geschaard, en die mogen geacht worden te zijn
zij, die eigenlijk de actie voeren, eenig voornemen heeft bestaan om haar waardige wijze van ageeren op te geven. Het
is mij een aangename taak dat hier openlijk te kunnen verklaren en te zeggen dat de wijze, waarop tot dusverre door de
dames voor het kiesrecht is geageerd waardig is geweest, en
ook uit dien hoofde er allerminst reden bestaat om datgene
wat de Regeering althans nog aan de vrouwen wil toestaan
te weigeren.
De heer de J o n g : Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde uit Goes, de heer de Savornin Lohman, heeft
bij de verdediging van zijn amendement om aan de vrouwen
het passieve kiesrecht te onthouden, o.a. gezegd, d;-t men zich
bij betoogen over de geschiktheid der vrouw meermalen beroept op vorstinnen. Hii wraakt dit beroep, omdat vrouwelijke staatshoofden van hun jeugd af een training voor hun
hooge functie hebben ontvangen.
Mijnheer de Voorzitter! Dit argument van den heer de
Savornin Lohman zou men alleen kunnen aanvaarden wanneer wij hier te lande in het geheel niet hadden een steeds
wassende, gestadig groeiende vrouwenbeweging en wij ook
hier te lande niet stonden voor liet feit dat in politieke kringen tallooze eminente vrouwen reeds zoodanig zijn betrokken, dat men zonder overdrijving kan zeggen dat de leidsters
der vrouwenbeweging reeds zoover in hun politieke training
zijn gevorderd, dat verscheidene van haar daarbij voor de
mannen niet behoeven onder te doen. Ik geloof niet dat aan
dat zoogenaamde niet getraind zijn van de vrouwen de heer
de Savornin Lohman een reden kan ontleenen voor de uitsluiting der vrouw van het passieve kiesrecht.
De heer de Savornin Lohman heeft te kennen gegeven,
dat hij de intrede van de vrouw in het Parlement bestrijdt
om den stillen invloed, die vaak van de vrouwen uitgaat.
Wanneer nu het niet toekennen van het passieve kiesrecht

(de Jong.)
aan de vrouw beteekende. dat men dien stillen invloed geheel
zou ondervangen, zou ik misschien met den heer Lohman
kunnen mede^aan. Maar die stille invloed zou zich toch wel
voortdurend doen gelden.
Als men in de geschiedenis nagaat den invloed, dien vrouwen kunnen uitoefenen, ook op het staatsbeleid, in landen al?
Frankrijk, is er geen reden om een zoodanige werking van
het passieve vrouwenkiesrecht te vreezen, om er voor beducht
te zijn, dat de volksvertegenwoordigers zullen komen onder
een verkeerden invloed van de enkele vrouwen, die door het
passieve kiesrecht in het Parlement gebracht zullen worden.
Deze vrouwen zullen harerzijds hoog genoeg staan om dien
invloed niet noodig te hebben om met kracht van argumenten
haar meeningen te verdedigen.
Ik meen, dat de heer de Savornin Lohman ook de mannen
wat al te laag aanslaat in hun werkzaamheden in openbare
zitting en in commissies, bij voorbeeld van rapporteurs, wanneer hij veronderstelt, dat er bij hen een zwak-ziekelijke
neiging zal bestaan om ter wille van de vrouw anders te stemmen of anders te handelen dan naar hun overtuiging goed is.
En als de heer Lohman den invloed der vrouw vreest in
wetgevende colleges als de Tweede Kamer en Provinciale
Staten, hoe zal dan die invloed worden geducht van de vrouw
in de gemeenteraden! De heer Limburg heeft er te recht op
gewezen, dat het juist in dergelijke meer intieme colleges,
waar men elkaar meer kent en waar persoonlijke belangen
meer naar voren komen, te vreezen zou zijn, dat de vrouw,
die daar niet altijd haar intrede zal doen als politiek leidster
van ervaring, die reeds jaren lang in den strijd heeft meegeloopen en tot zekeren leeftijd is gekomen, maar daar wellicht reeds op veel jeugdiger leeftijd zal komen, dat de vrouw
daar misschien door uiterlijke bekoorlijkheid op de mannen
invloed zou kunnen uitoefenen om in zekere richting besluiten
en beslissingen te nemen. Brengt men orgumenten naar voren
als de heer de Savornin Lohman deed, dan zou men juist in
lichamen als gemeenteraden de vrouwen niet het eerst moeten
toelaten.
Maar mij ontgaat de kracht van het argument van den
geachten afgevaardigde uit Goes. Waarom kan de vrouw wel
in tal van andere colleges, in schoolcommissies, in armbesturen en dergelijke, allerlei zaken met den man bespreken?
Komen dan daar de mannen niet onder den stillen invloed
van de vrouwen, welke tot verkeerde conclusiën leidt?
Ik kan dien verkeerden stillen invloed niet aannemen. Integendeel. Ik meen, dat het de geachte afgevaardigde uit
Waalwijk is geweest, die er op wees, dat men van het toekennen van het passief kiesrecht aan vrouwen in Amerika
allerlei spookgestalten zag, maar dat van al die bezwaren
niets bleek waar te zijn. Is in de landen, waar het vrouwenkiesrecht is doorgevoerd, ooit iets gebleken van de gegrondheid
der bezwaren ? JN een, uit alle geschriften omtrent de werking
van het vrouwenkiesrecht — m Australië, in Amerika en in
andere landen — blijkt, dat van dien noodlottigen invloed
van de vrouwen nooit iets is gebleken. Integendeel, het vrouwenkiesrecht bleek daar een versterkende kracht.
De heer de Savornin Lohman, die zijn argumenten ik zou
bijna zeggen bijeengezocht heeft om het passieve vrouwenkiesrecht te bestrijden, heeft nog een krachtig argument aan
de hand gedaan waarop het zou kunnen worden verdedigd.
Hij zeide, dat vaak een handelsman in het Parlement niet net
meest geschikt zal zijn om de belangen van den handel te
behartigen. Wanneer hij die redeneering zoover doorvoert,
dat hij zegt, dat het vaak zal voorkomen, dat een man veel
beter de rechtspositie van de vrouw zal kunnen verdedigen
dan de vrouw zelf, moet dan niet de conclusie zijn, dat omgekeerd de vrouw beter in staat zal zijn de rechtspositie der
mannen hier te verdedigen en dat zij derhalve in het Parlement moet worden toegelaten? Bij een logische redeneering
zou men tot die conclusie moeten komen. Als het geldt te
spreken over de rechtspositie van de vrouw, hebben de vrouwen zelf als jurist of in allerlei anderen werkkring waarlijk
wel getoond m dit opzicht over dezelfde talenten te beschikken als de mannen.
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Mijnheer de Voorzitter! Op die gronden zou ik het zeer
betreuren, indien het amendement van den heer de Savornin
Lohman. kans van slagen had; ik zelf zal met overtuiging mijn
stem er tegen uitbrengen.
De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Na de uitstekende redevoeringen van den heer van Leeuwen en
van anderen, zal ik slechts zeer korten tijd van de
Kamer vragen, maar een enkel woord moet mij toch van
het hart. In de eerste plaats om mijn verbazing er over uit
te spreken, dat dit amendement in deze Kamer kon worden
ingediend en dat het nog wel ingediend is door een man
als den heer de Savornin Lohman.
De vorige week had ik het genoegen een oogenblik te zitten
op uw plaats en toen werd ik verrast — het was op Donderdag 9 November — door een redevoering van den heer
Lohman, en heb ik mijn verbazing uitgesproken over de
mogeiijkheid, dat een man van zijn jaren en van zijn conservatieven roep nog een dergelijke vooruitstrevende rede kon
houden. De geheele Kamer weet, dat ik vaak een en ander
met den heer Lohman heb gehad, maar toen heb ik openlijk
mijn bewondering te kennen gegeven, dat een man als de
heer Lohman zich zoo kon opwerken en ter bestrijding van
het amendement van den heer van Nispen tot Sevenaer op
art. 80 zoo vurig een lans kon breken voor de rechten van
de vrouw.
E r is echter een spreekwoord in het Noorden, dat zegt: ,,Een
mensch leeft bij verandering", en wanneer het op iemand
van toepassing is, dan zeker op den heer Lohman. Ik heb
het niet kunnen gelooven, toen ik in de couranten las, dat
de heer Lohman een amendement op art. 84 had ingediend,
strekkende om het woord ,.mannelijk" in te lasschen. Ik heb
het m'et kunnen gelooven voor ik het amendement zelf zag.
Als de geachte afgevaardigde nog eens zijn redevoering van
verleden Donderdag naleest, zal hij toch zelf moeten zeggen:
hoe ben ik er tcch toe kunnen komen, hoe is het psychologisch
mogelijk, dat ik een dergelijk amendement heb ingediend.
Als over tien jaar een vrouw als lid van de Kamer zoo iets
zou doen, zal men misschien zeggen: daar heb je het a l ;
daar heb je nu precies de vrouw; zij is politiek nog niet rijp !
Iemand, die de eene week zulke mooi woorden spreekt als
de heer Lohman en de andere week een dergelijk amendement
indient, dat er lijnrecht tegenover staat is, zou ik zeggen,
zoo ,,veranderlijk als een vrouw".
Mijnheer de Voorzitter! Ik lees in de redevoering van den
heer Lohman dit gezonde woord:
„Wanneer men moet toegeven dat de vrouwen betrokken zijn bij tal van gewichtige zaken, die ook wij en wel
de besten onder ons verrichten, dan moet men daaruit
niet afieiden, dat zij geen kiesrecht mogen hebben. Ik
althans zou juist de tegenovergestelde conclusie maken."
Mijnheer de Voorzitter! Vervang het woord „kiesrecht"
door ,,verkiesbaarheid" en aan de betoogkracht wordt absoluut niets afgedaan. De heer Lohman heeft verder gezegd:
,,Ik leid dat niet af uit een abstract beginsel, maar
uit de omstandigheden, waarin een land op een bepaald
tijdstip verkeert."
En voorts:
,,En de omstandigheden zijn zoo veranderd, dat er tal
van vrouwen zijn, die vroeger haar geheele leven besteden moesten in huis, zoodat zij zich onmogelijk met iets
anders konden bemoeien, terwijl zij nu, ten gevolge van
allerlei wijzigingen in het maatschappelijk leven, werkelijk de gelegenheid hebben, zich ook nog met velerlei
andere zaken bezig te houden."
Dezelfde heer Lohman wil nu de vrouwen thuis houden;
zij mogen niet in het Parlement komen, want hij meent dat
zij de functie van Parlementslid niet best kunnen waarnemen.
Is dat nu geen oudbakken standpunt vergeleken bij de
frissche woorden, die wij hier 8 dagen geleden van hem
hebben gehoord?

Mijnhesr de Voorzitter! Ik zal niet op de argumenten
ingaan, ze zijn van huisbakkcn aard en reeds zoo ten overvloede en uit den treure herhaald en bestreden, dat ik er geen
woord meer over behoef te zeggen. Eén ding wil ik echter
nog opmerken. Ik weet niet of het hier gezegd is, maar meu
beperkt hier niet het recht en de vrijheid der vrouw, maar
het recht en de vrijheid van den mannelijken kiezer. Volgen*
art. 80, zooals het is aangenomen, werden alle mannen kiezer
en wie heeft nu het recht om hun te beletten een vrouw ta
kiezen, wanneer zij meencn, dat zij eerder dan de een oü
andere man voor het Kamerlidmaatschap in aanmerking
komt? Hier zou men dus het recht ontnemen aan de mannelijke kiezers, om te kiezen, wie naar hun meening hun belangen het best zullen weten te behartigen. Daartegen kom
ik als man op, omdat ik in mijn district vrijheid wil hebben
zoo noodig oen vrouw te kiezen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik had een dergelijke redevoering;
als nu door den lieer Lohman is gehouden, kunnen verwachten
van den heer van Nispen tot Sevenaer, die op dienzelfden
gedenkwaardigen 9den November, waarop de heer Lohman
die vleug van vooruitstrevendheid kreeg, roerend sprak van
den man als „Gods glorie", de vrouw de zijne, ,,zij het oor
en hij de stem"; maar bovendien zich beriep op Gustav
Frenssens ,,Jörn TJhl", waarin hij had gevonden, dat mannen
en vrouwen boomen zijn van gelijke grootte, maar dat de man
aan de windzijde moet staan. Dus de Kamer is dan nu, in
het stelsel des heeren Lohman, de windzijde. Het is een
waarheid, dat hier dikwijls veel wind waait en dat er ook
veel wind is in de orgumenten tegen de toelating van de
vrouw, zal niemand kunnen betwisten en staat als een paal
boven water.
Maar de heer de Savornin Lohman zal per slot van rekening, hoop ik, wel wijzer zijn.
Ik weet niet of die geachte afgevaardigde zijn amendement
zal handhaven. Dat de Kamer het zou kunnen aannemen, kan
ik niet begrijpen. De heer de Savornin Lohman heeft bij de
algemeene beschouwingen verklaard, dat hij nog nooit tegen
een grondwetsherziening heeft gestemd en ik ben overtuigd,
dat als Regeering en Kamer den moed hadden gehad om het
actieve vrouwenkiesrecht in deze herziening op te nemen, de
heer de Savornin Lohman aan den avond van zijn leven daaraan ook zijn stem zou hebben gegeven; dat hij tegen deze
laatste grondwetsherziening niet zou hebben gestemd, ik ben
er zeker van. De geachte afgevaardigde is een van die mannen, die zoo dikwijls meevallen. Tot nog toe is hij ons vandaag
tegengevallen, maar hij heeft de gelegenheid om zich te
herstellen; laat hij zijn amendement intrekken. Dat het aangenomen zou kunnen worden, kan ik mij niet voorstellen,
maar dat tot aan het einde toe de naam van den geachten
afgevaardigde uit Goes verbonden zou blijven aan een dergelijk amendement zou ik zeer betreuren, niet voor de vrouw,
maar voor den heer de Savornin Lohman!
De vergadering wordt voor een half uur geschorst en
daarna hervat.
De heer de J o n g brengt namens de Commissie voor de
Verzoekschriften het volgend verslag uit:

I n handen uwer Commissie is gesteld een adres van "W.
Prins, gepensionneerd brieven- en telegrambesteller te Oudewater.
Adressant verzoekt dat hij, niet gepensionneerd op eigen
verzoek, aan herkeuring worde onderworpen en hem in staat
te stellen daadwerkelijk te bewijzen, dat hij in staat is bij
posterijen en telegraphie dienst te doen.
Aangezien niet blijkt, dat adressant zich tot den Minister
met zijn verzoek heeft gericht, stelt de Commissie voor over
te gaan tot de orde van den dag.
De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
Aan de orde is de behandeling van het verzoek van den
I heer Marchant om verlof tot het richten van een vraag aan

Vel 146.
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(Duymaer Tan Twist e. a.)

den Minister van Oorlog betreffende de oproeping van de
landstormklasse 1909 vóór de militielichting 1917.

De heer Duymaer Tan T w i s t : Mijnheer de Voorzitter!
Het onderwerp dat miju vraag en die van de interpellatie
betreft, is van zeer eenvoudigen aard. De Minister weet nu
reeds precies wat hij op de vraag van den heer Marchant
zal hebben te antwoorden. De zaak is overwogen en in be
ginsel beslist. Het kan dus voor den Minister geen over
wegend bezwaar opleveren, wanneer de Kamer thans zou be
sluiten de interpellatie tegen morgen aan de orde te stellen.
Waar u echter voorstelt haar op een nader te bepalen dasr
te behandelen, zou ik u willen verzoeken dien dajr eeni.?szins
nader te preciseeren, bij voorbeeld door aan te geven dat de
interpellatie in het begin van de volgende week aan de orde
zal komen. Kan het dan niet aanstaanden Dinsdag, dan zou
ze Woensdag kunnen behandeld worden.

Do Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, den heer Marchant het gevraagde verlof te verleenen.
De heer Duymaer van T w i s t : Mijnheer de Voorzitter!
Ik wensch mij niet tegen uw voorstel te veraetten om den
heer Marchant verlof te verleenen voor het houden der aan
gekondigde interpellatie, maar ik vrees, dat de Minister van
Oorlog, die gistermiddag een vraag omtrent dit onderwerp
van mij ontving, nu met de beantwoording dier vraag zal
wachten totdat de interpellatie aan de orde komt. Zou de
interpellatie niet gehouden worden, dan is het te verwachten
dat de Minister wellicht reeds morgen antwoord op mijn
vraag inzendt. Wordt dus thans niet reeds den daar der inter
pellatie bepaald, dan zal de spoedige afdoening van de aan
hangige zaak, welke zeer urgent is, daaronder lijden, en is
het beter de interpellatie niet te houden. Daarom zou ik u
beleefd in overweging willen ;reven om wanneer het verlof
wordt verleend, nu reeds dadelijk den daj? der interpellatie
te bepalen en dien zoo mogelijk te stellen op morgen.
De Voorzitter: Ik meen uit de rede van den heer Duymaer
van Twist te mogen opmaken, dat hij geen bezwaar heelt
■tegen het toestaan van het verlof. Maar dan meen ik er toch
op te moeten wijzen, dat, zooals de geachte afgevaardigde
wel als oud-parlementariër weet, eerst als het verlof is tóegestaan een beslissing genomen wordt over den dag, waarop
de interpellatie zal worden gehouden.
Is er iemand die zich verklaart tegen mijn voorstel om aan
den heer Marchant het gevraagde verlof te verleenen?
De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Ik vreesde aan
vankelijk, dat de heer Duymaer van Twist bezwaar had tegen
het houden van de interpellatie, wat echter niet het geval
bleek te zijn. En nu kan ik hetzelfde motief aanvoeren als de
geachte afgevaardigde, want gisteren heeft mijn partijgenoot
ter Laan een stel vragen bij den Minister van Oorlog betref
fende deze zaak ingezonden
De heer Duymaer van Twist
roept mij toe: dat is net te laat! Mijnheer de Voorzitter! Die
geachte afgevaardigde bekijkt de zaken nltijd van den
kleinen kant. Het gaat hier om de zaak zelf, niet over wie
het eerst een vraag stelde! Ik acht de interpellatie nooit
overbodig, want de Minister kan op die interpellatie ant
woorden, onafhankelijk van zijn antwoord op de schriftelijke
vragen. Het is daarom misschien niet eens nooditr die inter
pellatie reeds morgen aan de orde te stellen. In elk geval zal
de Minister ontwaren, dat de Volksvertegenwoordiging zelfs
van drie zijden op deze zaken het oog houdt en daarom meen
ik, dat de interpellatie haar gewonen loop zal kunnen hebben.
De Voorzitter: Ik meen na hetgeen de heer Schaper heeft
aangevoerd, mijn voorstel te moeten handhaven om de inter
pellatie toe te staan. Mij dunkt, rok de heer Schaper moet
aandringen op het spoedig aan de orde stellen van deze inter
pellatie, want dat kan allicht ten gevolge hebben, dat de
Minister de tot hem gerichte vragen schriftelijk zóó bevre
digend en zóó spoedig beantwoordt, dat de heer Marchant
zelf aanleiding vindt zijn interpellatie niet te houden.
Ik blijf dus voorstellen om den heer Marchant het ge
vraagde verlof te verleenen.
Overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter wordt
besloten.
De Voorzitter: Ik stel verder aan de Kamer voor om de
interpellatie te houden op oen later te bepalen dag. Ik moet
daaraan toevoegen, dat het de gewoonte is om met den
Minister daaromtrent overleg te plegen, want het paat toch
niet aan om te zeggen: morgen zal de Minister bier komen
om op de interpellatie te antwoorden. Wij moeten in dezen
aan de traditie vasthouden.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1916—1917. — I I .

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Het is mij
bekend, dat u er van overtuigd is, dat deze interpellatie öf
niet, öf zoo spoedig mogelijk moet worden gehouden. Ik voor
mij laat het derhalve gaarne aan uw beleid over, wanneer
zij aan de orde zal worden gesteld.
De Voorzitter: Ik blijf bij mijn voorstel deze interpellatie
te houden op een nader te bepalen dag.
De heer Duymaer van T w i s t : Mijnheer de Voorzitter!
Ik zou willen voorstellen de interpellatie te houden op aan
staanden Dinsdag, of wanneer dit vcor den Minister bezwaar
oplevert, dan aanstaanden Woensdag, zoodat er in elk geval
zekerheid bestaat dat ze in het begin van de volgende week
gehouden wordt.
De Voorzitter: Het voorstel van den heer Duymaer van
Twist verwondert mij wel eenigszins.
Vooreerst heeft de interpellant zelf, die prijs stelt op een
spoedige behandeling, zich volkomen neergelegd b!i hetgeen
daaromtrent door den Voorzitter zal worden besloten, maar
in de twccdo plaats kunnen wij toch niet een da;r bepalen,
zonder daarover met den Minister te hebben r;eraadptee,i.'d.
Dit beeft de Kamer nog nooit gedaan en het zou ook zeei
onhoffeliik zijn.
Naar mijn overtuiging is het een ^aak, die zeer spoedig
moet worden behandeld, maar nu reeds een dag te bepalen
meet ik aan de Kamer ontraden.
De heer Duymair van T w i s t : Mijnheer de Voorzitter!
Zou u niet kunnen toezeggen dat door u den Minister van
Oorlog gevraagd zal worden, wanneer hij voor de behande
ling der interpellatie kan beschikbaar zijn en dan nnar srcLang van het antwoord de toezegging' jreven morgenmiddi:*
omtrent den dag van behandeling een •voorstel te dceu 't
Ik zou hierop niet aandringen, wanneer er niet een inter
pellatie was aangevraagd, maar nu dit wel is .gebeurd,
wensch ik nogmaals de vrees uit te spreken, dat de Minister
met de beantwoording van de door mij gestelde vraat* zr>l
wachten, totdat de interpellatie aan de orde is. Di_t nu zou ik
betreuren. Het zou mij daarom aanqennam ziin. wanneer n
het daartoe kon leiden, dat zoo spoedig mogelijk de interpel
latie zal worden gehouden.
De Voorzitter: Ik heb zoo duidelijk mogelijk mijn mee
ning gezegd en mijn standpunt uiteengezet. Ik meen daar
aan niets te kunnen toevoegen.
Er blijft mij alleen nog over aan den heer Duymaer van
Twist te vragen, of hij een bepaald voorstel doet.
De heer Duymaer Tan T w i s t : I n afwachting dat u met
grooten spoed de interpellatie aan de orde zult stellen, zal
ik thans geen voorstel doen.
De Voorzitter: Dan handhaaf ik derhalve mijn voorstel
de interpellatie te houden op een nader te bepalen dag.
Daartoe wordt besloten.

554
26ste VERGADERING. — 16 NOVEMBER 1916.
44.

Verandering in het Ilde, l i l d e en IVde hoofdstak der Grondwet.

(Yoorzitter e. a.)
De beraadslaging over art. 84 en het daarop voorgesteld
amendement van den heer de Savornin Lohman en 9 andere
leden wordt hervat.
De heer van H a m e l : Mijnheer de Voorzitter! De oppositie
van den heer de Savornin iiohman en zijn vrienden heeft de
vraag van het passief vrouwenkiesrecht op eens een beteekenis gegeven, welke zij tot dusver in de stukken niet gehad
heeft.
In de Memorie van Toelichting heeft de Minister kortweg
te kennen gegeven, dat het passief vrouwenkiesrecht uitvoeriger verdediging wel niet behoefde. En toen in het Voorioopig Verslag daarover toch een en ander to berde gebracht
was, heeft de Minister in de Memorie van Antwoord het
volgende geschreven:
„Toekenning van het passieve kiesrecht der vrouw is
door ondergeteekende beschouwd als een weinig ingrijpende hervorming die, gelijk terecht in het Voorloopig
Verslag wordt opgemerkt, het leven der vrouw in het
algemeen niet raakt. Voor een toevloed van vrouwen in
onze vertegenwoordigende vergaderingen behoeft stellig
niet te worden gevreesd. Anderzijds echter is het in het
algemeen belang dat vrouwen die door haren maatschappelijken arbeid op den voorgrond treden, zoozeer dat zij
boven andere candidaten worden gekozen, niet wegens
hare sexe worden uitgesloten."
Van de zijde van de Regeering en van de Kamer is derhalve deze vraag tot dusver beschouwd als te zijn een eenvoudige quaestie. waarover niet veel te discussieeren viel en
die men bevestigend kon beantwoorden zonder bezwaar.
Aan de zijde van de kiesrechtvrouwen is deze quaestie een
weinig sympathieke. Aan het toekennen van bet passieve
kiesrecht alleen hecht de vrouw eigenlijk niet veel waarde,
althans van vele vrouwen kan dit stellig worden gezegd. I k
wil hierbij herinneren aan hetgeen hier in den Haag gebeurd
is, toen — het is enkele jaren geleden — een meeting was
georganiseerd door de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht.
Verschillende personen, waaronder vele Kamerleden, waren
uitgenccdigd om kortelijk een woord te spreken. Er waren
verscheidene sprekers, en ik zelf behoorde daartoe. Toen ben
ik begonnen met te zeggen, dat een grondwetsherziening
zeer gemakkelijk dadelijk aan de vrouw het passief kiesrecht
kon toekennen, zonder eenig bezwaar. Toen ik gedaan had
met spreken heeft de presidente van de vergadering aanstonds het woord genomen, om te protesteeren tegen die uitspraak van mij, alsof zonder eenig bezwaar in elk geval het
passief vrouwenkiesrecht kon verkregen worden. Zij zeide:
wii willen geen passief kiesrecht, vóórdat er is een algemeen,
althans een uitgebreid actief vrouwenkiesrecht.
Er waren vele sprekers, die op het woord wachtten, en ik
heb daarop niet gerepliceerd, maar bij mij zelf heb ik toch
gedacht, dat ik gelijk had en niet de presidente, aangezien
het passief kiesrecht is een begrip en zal zijn een bevoegdheid
van zeer groote beteekenis voor den invloed der vrouw on
het gebied van wetgeving en staatkunde.
Het leven van de vrouw in het algemeen wordt er niet door
geraakt, d. w. z. het kan daarop geen pernicieuzen invloed
hebben, bedoelt de Minister. Maar de invloed der vrouw kan
d;iardoor. bepaaldelijk op de behandeling van vele bijzondere
vraagstukken, zeer worden vergroot.
Het is dus in zooverre wel waar, dat de heer de Savornin
Lohman door zijn oppositie een vraag sterk naar voren heeft
gebracht, die tot dusver weinig beteekenis had gehad èn bij
de Regeering, èn bij de Kamer, èn bij de vrouwen, maar die
in den grond toch is een zeer belangrijke quaestie; en in zoover
mogen wij voor die oppositie dankbaar zijn.
Maar nu verbaas ook ik mij over die oppositie. Anderen
hebben die verbazing reeds uitgesproken, maar op wat zij
dienaangaande opmerkten kom ik niet.
De heer de Savornin Lohman, die voor het actief vrouwenkiesrecht was — zoo zeide men — bestrijdt nu het passief
vrouwenkiesrecht en is daarmede inconsequent; doch m. i.
heeft hij krachtige gronden aangegeven, welke uitsluitend
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het passief kiesrecht betreffen, het actief kiesrecht in het
geheel niet.
Maar er is iets anders. De heer Lohman heeft gisteren een
groote rede gehouden om te betoogen dat de Grondwet de deur
niet moest sluiten voor het meervoudig stemrecht, omdat het
kon zijn dat er omstandigheden voorkwamen waarin het meervoudig stemrecht zeer gewenscht zou zijn, en de Grondwet
mocht de gelegenheid tot invoering daarvan niet afsluiten
voorgoed. Daarop had zijn amendement betrekking. En nu
wil de heer Lohman juist in de Grondwet wel afsluiten den
toegang van de vrouw tot de vergaderingen van de StatenGeneraal. Die geachte afgevaardigde schijnt dus te meenen
dat het in afzienbare toekomst zich nooit kan voordoen, dat
men werkelijk aan de samenwerking van man en vrouw die
beteekenis zou willen geven die in het voorgestelde grondwetsartikel wordt opengelaten. Mij dunkt, de wenschelijkheid van zoodanige samenwerking is altijd mogelijk. Wil nij
ze vooralsnog uitsluiten, hij zal ze in geen geval door een
grondwetsartikel mogen afsluiten. Het amendement dat die
afsluiting beoogt is dus m. i. stellig een inconsequentie in het
systeem van den heer Lohman.
Nu is een verdere inconsequentie, en wel die welke in het
algemeen het meest heeft getroffen en verbaasd: dat de heer
Lohman uit de Staten-Generaal de vrouwen wil weren, maar
haar in de Provinciale Staten en de gemeentebesturen en in
kleine colleges, als die van burgemeester en wethouders en van
Gedeputeerde Staten, zou willen toelaten. Dat is echter niet
omdat de heer Lohman aan de geschiktheid van de vrouw
twijfelt of omdat zij volgens hem minder goede inzichten zou
hebben in zaken van algemeene wetgeving. Zoo iets zou ook
niet zijn vol te houden. Het is zoo dikwijls gezegd: er zijn
vraagstukken die eigenlijk het best bezien of althans naar
voren gebracht worden door degenen die daarbij het meeste
belang hebben. Dat is zoo; al hebben wij niet te klagen over
vele deelen van onze wetgeving, tot stand gebracht in een
parlement zonder vrouwen. Zoo bezitten wij b.v. een kinderwetgeving, van dezen zelfden Minister afkomstig, waar alle
landen jaloersch op kunnen zijn en waarin de zuiverste en
meest gezonde denkbeelden van kinderverzorging en -opvoeding zijn belichaamd. Die is tot stand gekomen in een Parlement waarin geen vrouwen zitting hadden en zonder dat de
vrouwen kiesrecht hadden. Men moet dan ook niet overdrijven.
Intusschen geloof ik wel dat bijv. de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek, over het huwelij ksgoederenreckt, waar
de heer Lohman ook niet mee tevreden is, inderdaad niet door
den beugel kunnen. Wij behandelen die nu niet, omdat wij
geen Burgerlijk Wetboek ter hand nemen — dat is een te
zware werkzaamheid —. maar ik geloof toch dat, indien de
vrouw op de wetgeving meer direct invloed had, het niet zoo
lang zou duren, of die materie zou ter hand genomen worden.
En zij moet ter hand worden genomen; dat interesseert misschien niet de vrouw uit de volksklasse, maar de vrouw die
eenig vermogen heeft interesseert dat sterk.
Men kan ook niet zeggen: de vrouw heeft geen inzicht in
publieke aangelegenheden, want in de gemeentebesturen wil
de heer Lohman ze wel toelaten, en in vele landen is zij in de
gemeentebesturen toegelaten, in sommige al zeer lang.
Toen ik voor enkele jaren in Kopenhagen was en een
receptie bijwoonde op het stadhuis, heb ik gevraagd te mogen
worden voorgesteld aan de vrouwelijke leden van het gemeentebestuur. Ik heb met enkele van die vrouwen uitvoerig
gesproken over de rol die zij vervulden bij de behandeling van
de zaken der stad. Toen heeft een van die dames, die het zelfs
gebracht had tot vice-president van den gemeenteraad, die
dus zeer gezien was bij al haar medeleden, mij verzekerd: in
de openbare vergaderingen zelf spreek ik niet veel, maar in
commissievergaderingen ben ik zeer werkzaam, en ik mag
zeggen: daar heb ik inderdaad invloed.
Het is inderdaad reeds door de ervaring elders bewezen,
dat het weren van vrouwen uit de besturen van de gemeenten
zeer verkeerd zou zijn. Ook is al opgemerkt, maar laat ik het
nog eens zeggen: wij hebben reeds zoolang de ervaring dat in
gezondheidscommissies, in schoolcommissies en nog wel in
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andere soortgelijke adviseerende colleges, b.v. het Algemeen
College voor het Rijksopvoedingswezen, vrouwen zitting hebben, dat vele dier vrouwen daar bescheidenlijk en degelijk
haar adviezen uitbrengen, sprekende over onderwerpen waarvan zij verstand hebben, en dat naar haar adviezen ter dege
wordt geluisterd. En nu is het maar één stapje verder om de
VTOUW ook in de besturende colleges zitting te geven.
Maar nu komt het groote bezwaar van den heer de Savornin
Lohman, dat die geachte spreker alleen laat wegen waar het
geldt de opneming van de vrouw in de Staten-Generaal, n.1.
het erotische bezwaar. Hij vreest den invloed van Eros, den
stillen invloed van de vrouw, d. w. z. den erotischen invloed
van de vrouw, want dat is van dien stillen invloed de kern.
En nu moet daarvoor in het bijzonder gevreesd worden in de
Staten-Generaal. Die vrees voor Eros, voor den door die
kracht gewekten verkeerden invloed van de VTOUW, is reeds
meermalen naar boven gekomen, ook bij andere gelegenheden.
Zoo herinner ik mij, dat toen de vrouw den toegang tot de
universiteiten begeerde om daar te gaan studeeren, er van
vele kanten en in verschillende landen gezegd werd, dat dit
eenvoudig niet ging, dat het niet ging om op de colleges en
in de laboratoria jonge vrouwen en jonge mannen bij elkander te brengen, dat deze coëducatie was uit den booze en
geweerd moest worden. Zij liet zich echter niet weren en
nu vraag ik aan ieder, die op dat gebied ervaring heeft,
welk kwaad dat heeft gedaan. Het tegendeel is waar. De
omgang op de colleges de bespreking van onderwerpen die
op de colleges worden behandeld, de studielust van de vrouwen hebben juist in de onderlinge verhouding een toon van
solied en degelijk karakter gebracht.
Ik zal dat nu niet verder uitspinnen, maar ik wil toch verklaren, dat al die bezwaren, welke menigeen aanvankelijk liet
gelden, zijn gebleken hersenschimmig en van nul en geener
waarde te zijn geweest. Van de zijde der jonge mannen zijp
de vrouwelijke commilitor.es met respect bejegend; er is
ontstaan wederzijdsche waardeering.
Nu moet die vrees voor Eros echter alleen in de StatenGeneraal gelden. Dat begrijp ik niet recht. Ik kan mij niet
voorstellen hoe de heer Lob man zich —.ik zou het haast niet
durven zeggen, maar hei is toch het juiste woord — zoozeer
opwindt over die vrees voor Eros hier en niet vreest voor dien
invlced in andere lichamen, waar mannen en vrouwen samenzitten, waar toch ook belangrijke beslissingen worden genomen en waar deze ook aan één stem kunnen hangen.
De heer Lohman geeft een voorbeeld: er is een Minister,
en een vrouw, lid van de Kamer, haat dien _Minister — dat
is mogelijk, want dergelijke gevoelens zijn brj de vrouw veel
sterker dan bij den man —, dan kunnen er leden van het
politieke lichaam zijn, die onder de bekorinjr van die vrouw
geraken en onder haar invloed tegen een dergelrjken Minister optreden, zooals zij anders niet zouden hebben gedaan.
Dat zoo iets nu alleen in de Staten-Generaal zou voorkomen,
dat schijnt mij vreemd. Hetzelfde kan zich voordoen ten
aanzien van een wethouder; dat is alleen maar minder interes ant.
Ik hoor hier zeggen: ook ten aanzien van een burgemeester. Dat gaat echter niet op, omdat een burgemeester door
de Koningin wordt benoemd en ontslagen. Een Minister
echter hangt ai van de politieke meerderheid, een burgemeester niet. Ik laat dus de burgemeesters er buiten.
Met een wethouder kan het gebeuren. Een vrouw kan een
zeer groeten haat tegen een wethouder hebben en op die
manier eenige raadsleden medeslepen om hem te doen vallen. Dat klinkt niet zoo erg, als dat een Minister valt en het
zal niet zoo dikwijls voorkomen; maar gebeuren kan het toch
met niet minder éclat, al is het in kleineren kring.
De stilie invloed van de vrouw, de invloed van Eros is
nooit te ontgaan; die werkt aan alle zijden, hic et ubique,
hier en overal. Dat geschiedt achter de schermen, zooals de
geachte afgevaardigde de heer Limburg heeft gezegd, en
het gaat voor de schermen. Maar nu wilde ik wel eens vragen — om l>ü het gegeven voorbeeld te blijven — : of indien
een Kamerlid bekend is met de vrouw die dien Minister zoo
haat, een vrouw die nu niet zelf in de Kamer zit, of dan dio
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vrouw hem niet zal meegeven, wanneer hij naar de Kamer
gaat, het consigne om dien Minister te doen vallen, en of
wanneer hij brj haar terug komt en zegt: ik heb het niet gedaan kunnen krijgen, of hij dan niet evenzeer gevaar loopt
bij haar in ongenade te komen, als wanneer zij hem in de
Kamer zelf daartoe- had aangezet.
Hoeden w\j ons hier voor overdrijving. Immers in de Kamer
zijn toch altijd tribunes, zit toch altijd een pers.
Ik hoor hier öpreken van comité-generaal, maar de Kamer
gaat hoogst zelden in comité-peneraal; de normale gang van
zaken is behandeling in openbare zitting. Er is dus contrüie
van het publiek, en dan zijn er toch nog de kiezers die ook
de vrouwen naar de Kamer willen afvaardigen, en nu vraag
ik of de kiezers zoo dwaas zouden zijn vrouwen naar de
Kamers te zenden, van wie te verwachten was dat zij een
dergelrjken onjuisten, onredelrjken, om niet te zeggen onzedelnken invloed zouden willen uitoefenen. Het wil mij voorkomen, dat men dat gerust aan het gezond verstand van de
kiezers kan overlaten. En indien men daar in Frankrijk niet
zoo zeker van zou zyn, dan is men daar in Holland, het rustige, deftige Holland toch wel zeker van. De bedoelde misstand zou niet verborgen blijven en de kiezers zullen wel
zorgen, dat elementen die op dat punt gevaarlijk zijn, uit de
Kamer worden geweerd, althans niet meer daarheen terugkeeren.
De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Mij dunkt dat de quaestie zoo van alle zijden bekeken is, dat ik met zeer korte
opmerkingen kan volstaan. Ik kan mij in hoofdzaak geheel
aansluiten bij hetgeen te dien opzichte door meerdere leden
is gezegd, in het bijzonder ook door den geachten afgevaardigde den heer Limburg. Ik wensch daar echter een paar
punten aan toe te voegen.
De geachte afgevaardigde de heer Lohman is begonnen
met te zeggen, dat de vrouw in het algemeen voor een staatkundige carrière minder geschikt is, met uitzondering van
Vorstinnen, omdat die van haar jeugd af aan voor die staatIuindige carrière zijn opgeleid. Sprekende over den invloed,
die door de vrouw kan worden uitgeoefend, wees hij in de
eerste plaats op Frankrijk, op den invloed dien daar de
vrouw uitoefent, en in de tweede plaats beriep hij zich op
een uitspraak van Bismarck, die zeer tegen den invloed van
vrouwen gekant was en zich daarover, mag ik er wel bijvoegen, niet altijd op een zeer hoffelijke wijze heeft uitgelaten.
Maar, Mijnheer de Voorzitter! De vrouwen, waarop Bismarck het OOJJ had, waren juist die hooggeplaatste vrouwen,
die de geachte afgevaardigde de heer Lohman wel geschikt
acht voer een staatkundige carrière. Nu dunkt mij dat hieruit
volgt, dat de invloed, dien de vrouw zou kunnen uitoefenen,
van geen invloed kan zijn op haar geschiktheid.
De geachte afgevaardigde beriep zich ook op het voorbeeld
van Frankrijk. Ik zou niet durven zeggen, dat de invloed
van de vrouw in Frankrijk buitengewoon grcot is. Maar in
zooverre dat wel het geval is, betreft dat vrouwen, die waarschijnlijk hier in het Parlement nooit een zetel zullen verwerven. Door het openstellen van deze vergadering voor de
vrouw zal men dien invloed dus niet vermeerderen, en men
zal dien invloed ook niet vermeerderen door in het algemeen
vrouwen hier toe te lnten. De vrouwen, die den 6lechtsten
invloed uitoefenen, zullen hier wel nooit toegang vinden.
Danrente?en zullen wel toegancr hier vinden die vrouwen,
welke zich in het maatschappelijk leven een positie hebben
verworven, die hanr waardig maakt om evenals de mannen
hier haar stem te doen hooren.
Dit is dn eerste opmerking, die ik mij veroorloof.
De tweede is deze. De geachte afgevaardigde heeft gezegd.
dat wij ons hier bewegen op hetzelfde gebied als dat van df>
nnvereenigbare betrekkingen in den gemeenteraad. Nu heeft
de geachte afgevaardigde juist gezegd dat hij de vrouw znu
willen toelaten tot de gemeentebesturen. Tk zou echter denken
dat een omgekeerde conclusie het meest logisch wns, want in
de Staten-Generaal bestaat die onvereenigbnarheid van betrekkingen niet, en dus, wanneer het in den gemeenteraad nood-
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zakelijk is om de onvereenigbaarheid van zekere functies uit
te spreken, zou men misschien ook op dien grond misschien
aan de vrouw in den gemeenteraad een plaats kunnen ontzeggen, maar niet in de Staten-Generaal. Redeneerende als de
geachte afgevaardigde doet, zou men logisch tot die conclusie
moeten komen.
Maar, Mijnheer de Voorzitter, deze geheele onderscheiding
tusschen de gemeentebesturen en de Staten-Generaal is dunkt
mij evenmin logisch. De geachte afgevaardigde heeft die
onderscheiding hierop gegrond, dat de eerstgenoemde colleges
zijn van admiuistratieven aard, maar mij dunkt dat is een
argument dat hij niet zal kunnen volhouden, want de gemeentebesturen zijn niet alleen administratieve colleges, maar zij
hebben op beperkt gebied evenzeer wetgevende bevoegdheid.
En dus, dezelfde argumenten, die gelden voor de uitsluiting
van de vrouw in de Staten-Generaal als wetgevend lichaam,
moeten ook gelden, ofschoon op beperkt terrein, voor de gemeentebesturen en de Provinciale Staten.
Mijnheer de Voorzitter! In de derde plaats, en dat is de
laatste opmerking, die ik wil maken, dit. De geachte afgevaardigde wenscht nu in de Grondwet voorgoed de deur te
sluiten voor het passieve kiesrecht van de vrouw. Nu hebben
wij juist in de Grondwet voor het actieve kiesrecht den grendel
van de deur geschoven. Op hetzelfde oogenblik dat wij dit
doen, zouden wij nu voorgoed de deur sluiten voor de vrouw
als lid van een wetgevend college? Mij dunkt, dat is op zich
zelf onlogisch, en te meer, omdat, gelijk de geachte afgevaardigde heeft erkend, het bij het actieve kiesrecht wel geldt
een principieele vraag of het met de roeping van de vrouw
overeen te brengen is, dat zij zich begeeft in het politieke
leven, maar dat ditzelfde niet geldt voor het passieve kiesrecht, omdat dit alleen zal gelden voor die enkele vrouwen die
zich reeds aan het publieke leven hebben gewijd. Men wil
dus voor het meerdere de verhindering in de Grondwet opheffen, maar voor het mindere de verhindering handhaven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan dan ook niets anders dan
het amendement van den geachten afgevaardigde ten sterkste
ontraden.

onaandoenlijk voor invloed van de vrouw? Het lijkt mij een
moeilijke taak dit uit te maken.
Over de geschiktheid van de vrouw — ik herhaal het —
heb ik niet of slechts terloops gesproken. Ik heb uitdrukkelijk
gezegd, dat ik die quaestie niet wenschte te behandelen, want
dat wij daar zoolang over kunnen spreken als wij willen,
zonder het ooit eens te worden. Ik heb dit zeggende slechts
één enkele opmerking gemaakt, en wel ter weerlegging van
een argument, dat gewoonlijk aangevoerd wordt ten bewijze
dat de vrouwen geschikt zijn voor staatkundige betrekkingen,
een argument, dat in Nederland grooten indruk moet maken,
omdat wij kunnen wijzen op twee voortreffelijke Vorstinnen,
die over ons land regeeren of hebben geregeerd. Ik heb tegenover het daaraan ontleende argument slechts één enkele
opmerking gemaakt.
Maar mijn argu» icntatie berust in het geheel niet op de
quaestie of de vrouw geschikt is of niet. Indien zij daarop
berustte, zou ik zeggen: dat moeten de kiezers beoordeelcn.
Er kunnen inderdaad vrouwen zijn, — dat ontken ik niet, —
die geschikt zijn voor lid eener staatkundige vergadering
als deze en dat kunnen de kiezers beoordeelen. De quaestie
van de geschiktheid laat ik dus geheel ter zijde, en daarom
ontken ik ook niet hetgeen de geachte afgevaardigde uit
Hoorn, de heer de Jong, heeft gezegd, dat er nl. voor staatkundige betrekkingen goed getrainde vrouwen te vinden zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gewezen op de uitsluitingen voor de gemeenteraden en andere administratieve lichamen, en de geachte afgevaardigde uit den Helder, de heer
de Meester, heeft mij toegevoegd, dat dat berustte op de
geschiedenis van onze republiek. Neen, Mijnheer de Voorzitter, die uitsluitingen gaan veel verder en berusten hierop,
dat de wetgever de mogelijkheid veronderstelt, dat de menschen die moeten beslissen zich laten leiden door verkeerde
motieven. De wetgever zegt niet dat dit geschieden zal. maar
hij veronderstelt de mogelijkheid en daarop berusten de uitsluitingen. En nu zeg ik ook van mijn zijde: ik onderstel de
mogelijkheid, dat Kamerleden zullen komen onder de bekoring — zoo zal ik het nu maar noemen — van een of
ander vrouwelijk Kamerlid en dat die zich daardoor zullen
laten leiden in plaats van door het motief, dat uitsluitend
met de zaak in verband staat. Nu zegt de heer van Leeuwen,
dat dan die mannen uitgesloten moeten worden. Ja, als die
geachte afgevaardigde wil voorstellen, de Kamer uitsluitend
uit vrouwelijke leden te doen bestaan, dan is dat mij goed,
maar ik kan niet uitsluiten dezen of genen man, want ik kan
niet weten of hij zich door een vrouw zal laten leiden.
Ik heb ook niet gesproken over de geestelijke geschiktheid
van de vrouw en haar invloed. Had ik dat gedaan, dan zou
dit in strijd zijn — in dat opzicht heeft de geachte afgevaardigde uit Appingedam, de heer Schaper, volkomen gelijk —met hetgeen ik een paar dagen geleden gezegd heb over de
wenschelijkheid om ook aan vrouwen het actieve kiesrecht te
geven. Ik heb uitsluitend gesproken over den invloed niet
van de vrouw op de publieke zaak, maar van een vrouw
op één of meer mannen. Ik moet het zoo duidelijk zeggen,
dat ik wel in herhaling moet vervallen. Geenszins heb ik
echter gedoeld op ongeoorloofde betrekkingen. Het is mij
niet te doen om dit vraagstuk uit een zedelijk oogpunt te
behandelen, maar wel wil ik hierop wijzen, dat wij Kamerleden vaak ons toch al veel te veel laten leiden door ons gevoel in plaats van door verstandelijke argumenten, en dat.
wanneer dar.r nu nog het gevoel voor een vrouw bijkomt, wij
dan den bal geheel zouden misslaan.
Nu heeft de Minister er op gewezen, dat dit voor kleinere
milieu's nog veel gevaarlijker zou zijn, omdat men dan
misschien nog meer met elkander in aanraking komt en dat
in de gemeenteraden toch ook belangrijke zaken behandeld
worden.
. . . . .
,. . ,
Dit is volkomen waar, maar de beslissingen, die in de
gemeenteraden "enomen worden, kunnen wel hier en daar
eens nadeel toebrengen, maar zij zijn toch van een geheel
ander staatkundig belang dan vele beslissingen, die hier
genomen worden.

De heer de Savornin L o h m a n : Mijnheer de Voorzitter!
ü e t zal mij wel verooriooid zijn nog een kort woord te
si-ieiien, nu ik van alle zijden zoo ben aangevallen, dat ik
zou kunnen zeggen, dat ïK den goeden naam, dien ik bij
sommigen nog üad, bij de geheele linkerzijde en ook bij den
jjjnister van Binnenlandsche Zaken verloren heb.
Toch kan ik kort zijn. Ik heb hier vele redevoeringen
gehoord die mij den indruk geven, dat de heeren die ze uitspraken hun plannetje van te voren hadden gemaakt, vóórdat
zij mijn rede gehoord hadden, daar zij van een geheel ander
standpunt zijn uitgegaan dan ik zelf. Ik wil er bijvoegen,
dat ik menigmaal vrouwen heb ontmoet, die in een vergadering als deze spoediger dan thans sommige leden van de
Kamer zouden hebben begrepen wat ik heb bedoeld.
Mijnheer de Voorzitter! Het is niet angst — gelijk de
geacüte afgevaardigde uit Utrecht I I mij heeft te genioet
gevoerd — die mij drijft. Och neen, ik ben zoo angstig niet.
Maar mij drijft de kennis niet van de vrouw, maar van den
man. Hetgeen ik heb gezegd richt zich veel meer tegen de
mannen in de Kamer dan tegen de vrouwen. Ik hoop, dat
nu duidelijk genoeg is wat ik bedoel. Ik ben niet bang, dat
de vrouwen hier een slechten invloed zullen uitoefenen, maar
dat menig Kamerlid — ik denk niet aan de leden die er nu
zijn, want dat zijn allen voortreffelijke mannen — onder
de bekoring zoude kunnen komen van een vrouwelijk
Kamerlid.
Maar nu hoorde ik van een van de geachte afgevaardigden,
dat de kiezers wel zullen zorgen, dat dit niet gebeurt. Hoe
de kiezers dit moeten doen, is mij geheel onbegrijpelijk. Zij
weten niet, welke vrouwen er in de Kamer zullen komen.
Zullen zij eerst alle mannen, die zij naar de Kamer zenden,
hierop moeten onderzoeken, of zij wel bestand zijn tegen
allen invloed van de vrouw? Moeten de advertenties ter aanbeveling voor het lidmaatschap der Kamer ook dit bevatten:
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Hier kan — aan menschen, die in staatkundige zaken bekend zijn, behoef ik dat niet te vertellen — door een enkele
stem zus of zoo uit te brengen, de geheele loop van zaken
totaal veranderen. Daarop heb ik gedoeld, toen ik sprak van
de commissiën.
Men heeft hier gezegd, dat de dames juist in de commissievergaderingen het best zouden kunnen spreken. Dat ben ik
geheel met de heeren eens en ik betwist dat dan ook niet; maar
ik dacht dat ik in deze- Vergadering van leden van de StatenGeneraal niet behoefde uiteen te zetten, dut wij hier soms
commissie-vergaderingen hebben, b.v. die van de centrale
afdeeling, waarin besluiten genomen worden en dat in zoo'n
vergadering van vijf menschen van groot belang kan zijn of
een persoon zus of zoo stemt, daar dit op het geheele staatkundige verloop soms den grootsten invloed kan hebben. Nu
beweer ik niet, dat in zoo'n geval de vrouw verkeerd zal stemmen, maar wel dat wanneer tusschen een Kamerlid en een.
vrouw in die vergadering een zekere persoonlijke affectie
bestaat, dit zoodanig op den man zal kunnen inlluenceeren,
dat hij anders zal kunnen stemmen dan hij zou gedaan hebben
indien die affectie niet bestond. Het is dus niet de vraag, of
de vrouw in zoodanige commissie mag kunnen zitten, maar
of het niet raadzaam is te zorgen, dat de mannen, die daarin
te beslissen hebben, zoo min mogelijk kunnen worden beïnvloed door overwegingen, die niet met de zaak waarom het
gaat in verband staan.
Nu ontken ik natuurlijk niet, dat een man zich ook kan
laten beïnvloeden door vrouwen buiten de Kamer, natuurlijk
kan dat, maar een gemeenteraadslid kan zich ook laten intluenceeren door een familielid dat niet in den gemeenteraad
zit; dat is echter voor den wetgever niet een reden om familieleden nu ook maar in het college toe te laten. Neen, de wetgever zegt: het is mogelijk dat gij u laat beïnvloeden door
familieleden buiten de vergadering; dat kan ik niet voorkomen; maar in elk geval laat ik hen in de vergadering niet
toe. Nu zal echter de wetgever die personen wel toelaten, want
wij Kamerleden zijn zóó voortreffelijk, dat wij aan dergelijke
invloeden niet onderhevig zijn. De geachte afgevaardigde uit
Groningen, de heer Limburg, zegt, dat de reden van uitsluiting zou zijn het „zijn van vrouw", maar ik begrijp niet hoe
hij dat kan zeggen. Ik vrees niet voor dat „zijn van vrouw",
maar ik vrees veel meer voor de mannen. Het „zijn van
vrouw" heeft hier niets mede te maken; eerder komt hier
„het zijn", de zielstoestand van den man in aanmerking.
Nu heeft men mij ook te gemoet gevoerd, dat de vrouw een
uitstekend jurist kan zijn. Dat is weer een bewijs hoe moeilijk
het is voor sommige Kamerleden om een logisch betoog te
volgen, want ik heb in het geheel niet beweerd, dat de vrouw
niet een goed jurist kan zijn en ook niet, dat de man noodzakelijkerwijze beter zal kunnen oordeelen over de zaken van
het Burgerlijk Wetboek dan de vrouw. Ik heb gezegd, dat de
vrouwen zullen zijn teleurgesteld, dat zij hier niet die zaken
zullen kunnen verdedigen, waarin zij bijzonder belang stellen,
en in verband daarmee heb ik de stelling verdedigd, dat bet
een vergissing is te meenen, dat men om een zaak goed te
kunnen verdedigen bij die zaak belang moet hebben. In dit
verband heb ik bijv. gewezen op het belang dat vrouwen hebben bij een verbetering van het Burgerlijk Wetboek en
gezegd: wanneer dit belang aan de orde komt is het niet
noodig, dat wij daarbij juist vrouwen, maar wel dat wij goede
juristen hebben, onverschillig of dit zijn mannen of vrouwen.
Dat hebben zij van de arbeiders ook altijd gezegd, roept de
heer Schaper mij toe. Dat is zoo, en dat is ook volkomen
juist. De belangen van wie ook worden het best verdedigd
door degenen die het eene èn het andere belang kunnen overzien en niet door de belanghebbenden zelf. Waarom is de
invloed der arbeiders grooter geworden in deze Kamer? Niet
omdat hier in de Kamer arbeiders zitten, al wil ik gaarne
erkennen, dat zij hier van groot nut kunnen zijn. door ons
mededeelingen te doen die voor ons van groot belang zijn.
Maar de dingen die de vrouwen ons zouden kunnen mededeelen kennen wij allen reeds, omdat de meesten van ons gehuwd
zijn en de belangen van de vrouw dus nabij kennen. Dat weten
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wij niet altijd van de arbeiders. Waarom worden echter de
belangen van de arbeiders thans beter behandeld dan vroeger?
Niet omdat voor hen het passieve kiesrecht bestaat, maar
omdat zij het actieve kiesrecht hebben, en zoo zal het bij
de vrouwen precies hetzelfde het geval zijn.
De heer Kleerekoper noemt het een wisselwerking; het zij
zoo; rüaar de betere behartiging komt alleen of voornamelijk
van het actieve kiesrecht. Wanneer de vrouwen het actieve
kiesrecht hebben zullen hare belangen hier waarschijnlijk
beter dan vroeger aan de orde komen, omdat het kamerlid
weet, dat het bij de verkiezingen om een vier- a vijfduizend
stemmen zal kunnen gaan, en daarom zal hij al lichtelijk
medewerken om zaken waarin vrouwelijke kiezers belang
stellen, maar eens aan de orde te brengen.
Ik zal dit bewijzen.
Het is volstrekt niet waar, dat ten aanzien van het burgerlijk recht de belangen der vrouw, gelijk men beweert, doch
wat ik niet toegeef, benadeeld zijn, omdat de vrouw hier
niet zit; want er liggen hier reeds jarenlang tal van ontwerpen betreffende het burgerlijk recht, de rechtsvordering,
het strafrecht, de strafvordering, waaraan allerlei groote belangen voor geheel Nederland verbonden zijn, maar waarmede
de kiezers zich niet bemoeien, onafgedaan, omdat men beweert te moeten zorgen voor sociale belangen, voor dit, of
voor dat. dat meer speciaal het groote publiek interesseert.
Belangen echter van rechtsvordering en van rechtspraak,
waarbij ook ieder belang heeft, doch waarop de kiezers geen
acht slaan, laat men liggen. Zoo beweer ik ook, dat wanneer
de belangen van de vrouw miskend worden, deze het best
zijn te behartigen door de vrouw te geven het actieve kiesrecht. A*an het passieve kiesrecht daarentegen heeft zij niet
veel, althans niet voor de Staten-Generaal.
Nu heeft de geachte afgevaardigde uit Utrecht, de heer
van Leeuwen, gezegd, dat hij aanneming van dit amendement zeer zou betreuren, omdat daarmede zou worden geprejudicieerd op het actieve vrouwenkiesrecht. Daar nu.
Mijnheer de Voorzitter, is geen quaestie van. Wie zal ooit
zeggen, dat de vrouw niet mag kiezen, omdat zij niet toegelaten wordt als lid van de Eerste of van de Tweede Kamer?
Ook zouden de vrouwen zijn teleurgesteld. Ik zou echter
willen vragen, welk mannelijk Nederlander recht heeft op
een staatkundige betrekking. Worden niet alle staatkundige
betrekkingen aan voorwaarden verbonden? Moeten wij daarbij te raden gaan bij de menschen, die de betrekkingen bekleeden, of zouden wenschen te bekleeden, of moeten wij
zeggen, dat de voorwaarden voor het bekleeden van zulk een
betrekking uitsluitend moeten ontleend worden aan de belangen van den Staat en aan hetgeen men met die betrekking
bedoelt ?
Als men betoogt, dat alles even goed zal gaan, onverschillig
of er al dan niet vrouwen zitten in de Staten-Generaal, dan
zwicht ik natuurlijk voor dat argument, maar als men zegt.
dat men de vrouw geen rechten mag ontnemen, dan ontken
ik, dat zij, meer dan wie ook, het recht heeft om te zitten in
de Staten-Generaal.
Nu vraagt men mij, en ook de Minister heeft dit gevraagd,
of ik dan voorgoed de grenzen wil sluiten voor het kunnen
deelnemen aan de werkzaamheden der Staten-Generaal door
de vrouw. Ik antwoord daarop: Neen, niet voor goed. Zoodra
vaststaat, dat de man zich niet meer laat influenceeren door
de vrouw, zou ik de grens open willen stellen. Cessante causa,
cessat effectus.
De geachte afgevaardigde uit Appingedam, de heer
Schaper, heeft mij gevraagd, met welk recht ik het kiesrecht
wilde beperken. Men moet, zoo zeide hij, den kiezer vrijlaten.
Maar het recht, om den kiezer te beperken in zijne keuze is
nooit betwist, en wij hebben tot dusverre altijd in de wetgeving allerlei besprekingen gehad, bij voorbeeld voor het
benoemen van leden der Eerste Kamer Dat recht van beperking is onbetwistbaar. Intusschen geef ik toe, dat d«
wetgever beter doet met niet die beperkingen vast te stellen,
maar de kiezers zolf te laten oordeelen. Dat is volkomen
correct. Maar nu komen wij hier op een punt, dat de kiezers
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niet beoordeelen kunnen. De kiezers kunnen niet beoordeelen,
wat het effect zal zijn van een vrouwelijk lid op de overige
leden der Staten-Generaal. En daarom behoort de wetgever
de vrouwen buiten die colleges te houden.
De geachte afgevaardigde uit Veendam, de heer Sannes,
voegt mij toe: dat zal men nooit kunnen beoordeelen. Juist,
daarom moet de wetgever zeggen: laat de vrouw er buiten.
Ten slotte wil ik nog even terugkomen op het betoog van
den geachten afgevaardigde uit Amsterdam IV, den hesr
van Hamel, die er Eros bij gehaald heeft.
Ik heb juist Eros er buiten gelaten. Ik heb gemeend, dat
het niet wenschelijk was, dit punt hier te bespreken en dat
meen ik nog.
Datgene, waarop die geachte afgevaardigde doelde, was
iets geheel anders, namelijk de omgang tusschen man en
vrouw, want hij heeft gewezen op het bezoek aan de universiteiten en allerlei andere gelegenheden, waar mannen en
vrouwen met elkander bijeenkomen. Daarover kan men veel
denken, daarover kan men ook vele romans schrijven, maar
daarover heb ik mij niet uitgelaten. Ik vind hei ook geen
geschikt onderwerp voor deze Vergadering.
Het was mij daarom niet te doen, maar alleen om den vaak
onbewusten invloed, dien de vrouw uitoefent op den man,
in verband met de zwakheid van den man tegenover de vrouw.
Indien men mij nu zegt, dat iemand hier zou willen ontkennen dat zoodanige uitvloed bestaat, dan vraag ik, wie
zich hier het meest opgewonden hebben bij de bespreking
van deze quaestie. Ik heb er zeer kalm over gesproken en
evenzoo de Minister van Binnenlandsche Zaken. Maar aan de
linkerzijde van de Kamer zijn zulke levendige redevoeringen
gehouden, getuigende van warme toegenegenheid voor het
vrouwelijk geslacht, dat ik dacht: ze zijn nog niet eens hier
binnen, en ziet eens welken invloed zij nu reeds uitoefenen.

holtz, de Jong, Rink, de Beaufort, Loeff, de Geer, Beckers,
de Muralt, ter Laan (Rotterdam), Teenstra, van Leeuwen,
van Groenendael, Jannink, de Meester, Patijn, Schaper,
Roodenbrug, Ruys de Beerenbrouck, Albarda, Snoeck Henkemans, Drion, Duynstee, Roodhuyzen, Kolkman, Boissevain, van Doorn, Nolens, Nierstrasz, Heeres, Eerdmans,
Engels, Mendels, Visser van IJzendoorn, Duys, Kleerekoper,
van Hamel, van den Tempel, Marchant, Hubrecht. AnLerman, Lieftinck, van Raalte, Otto, Bongaerts, Koster, Rutgers, Gerhard, Smeenge, ter Laan (den Haag), Troelstra,
van Beresteyn, van Best, ter Spill, Bogaardt, van Vuuren,
Jansen (den Haag), Janssen, Fleskens, Sannes en de Voorzitter.

De heer Snoeck Hcnkc-mans: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb het woord gevraagd, omdat ik na de uitvoerige verdediging van zyn amendement door den "euchtau afgevaardigde uit Gces, meen te moeten zeggen, waarom ik ten slotte
inhn stem niet aan het amendement zal kunnen geven.
Ik gevoel den ernst der argumenten van dien geachten afgevaardigde zeer öterk. Aan het slot zijner rede zeide de geachte afgevaardigde nog, da.t de erotische argumenten, die
er wel zijn, door hem maar niet zouden worden genoemd
Door de vele treurige ervaringen, bij mijn philanthropischea
arceid, uit alle klassen en rangen der maatschappij, gevoel
ik die laatste argumenten zeker niet het minst.
Dit alles neemt niet weg, dat — al is er ongetwijfeld gevaar iu de richting, door den heer de Savornin Lohman aangewezen — ik dit gevaar niet zóó groot acht, dat ik, tot zijn
vermijding, zou willen bestendigen den toestand, dat het
komen in de Staten-Generaal van een uitnemende vrouw,
wier optreden in 'stands belang zou zijn. volstrekt onmogelijk is.
Hoezeer ik dus de argumenten van den geachten afgevaardigde uit Goes deel, kan ik toch niet stemmen vóór het door
hem voorgestelde amendement.
De Voorzitter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs
verzoeken haar oordeel over het amendement mede te deelen ?
De heer van der Voort van Zijp, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rapporteurs is ten opzichte van het amendement
van den heer de Savornin Lohman verdeeld: drie leden wensrhen het amendement niet aan te nemen, terwijl één lid er
zijn stem aan wil geven.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het amendement van den heer de Savornin Lohman wordt
in stemming gebracht en met 68 tegen 15 stemmen verworpen.
Tegen hebben gestemd de heeren Foek, Limburg. Ketelaar, Helsdingen, Knobel, Fruytier, Kooien, Eland, Hugen-

Voor hebben gestemd de heeren van de Velde, Schimmelpenninck, Oosterbaan, van der Molen, van Nispen tot Sevenaer, van Vliet, de Savornin Lohman, van Wijnbergen, van
der Voort van Zijp, Duymaer van Twist, Brummelkamp, de
Montó ver Loren, van Veen, Arts en Scheurer.
Art. 84 wordt zonder hoodelijke stemming aangenomen.
De Voorzitter: Aan de orde is thans artikel 89. Aangezien
dit artikel, vooral wat de quaestie van het presentiegeld
betreft, eenigszins in verband staat met het quorum, ten
aanzien waarvan door den heer Rutgers op artikel 105 een
amendement is voorgesteld, stel ik voor art. 89 en dat amendement te gelijker tijd in behandeling te nemen.
Daartoe wordt besloten.
Beraadslaging over artikel 89, luidende:
„De leden ontvangen eene schadeloosstelling van f 3000
's jaars benevens, volgens regels, door de wet te stellen, een
presentiegeld van f 5 voor het bijwonen van elke vergadering
der Knmer en vergoeding voor reiskosten.
De in het vorige lid bedoelde schadeloosstelling wordt niet
genoten door de leden, die het ambt van Minister bekleeden,
noch ook door hen, die gedurende eene geheele zitting
afwezig bleven.
Afgetreden leden ontvangen een pensioen van f 100 's jaars
voor elk jaar, gedurende hetwelk zij lid der Kamer waren,
tot een maximum van f 2000. Het pensioen vervalt met
den dag, waarop het afgetreden lid na herkiezing weder do
in het eerste lid bedoelde schadeloosstelling ontvangt.",
waarop de volgende amendementen zijn voorgesteld:
een, door den heer Rutgers, luidende:
,,In het eerste lid van het voorgestelde artikel 89 vervallen
na het woord ,,stellen" de komma en de woorden: „een
presentiegeld van f 5 voor het bijwonen van elke vergadering
der Kamer e n . " (Stuk n°. 14);
een, door den heer Bogaardt, luidende:
„het eerste lid van het voorgestelde artikel 89 wordt gelezen als volgt:
„De leden ontvangen een schadeloosstelling van f 3000
's jaars benevens, volgens regels, door de wet te stellen, vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van
de vergaderingen der Kamer of van hare Commissiën " "
(Stuk n \ 2 8 ) ;
en over het amendement van den heer Rutgers, luidende:
,,Na § 10 wordt een nieuwe § ingevoegd als § 10a
luidende:
'
Artikel 105 wordt gelezen:
De Kamers mogen noch afzonderlijk noch in vereenigde
vergadering besluiten, zoo niet meer dan de helft der leden
tegenwoordig i s . " (Stuk n". 28),
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De Voorzitter: Verlangt de heer Rutgers het woord tot
toelichting der beide door hem voorgestelde amendementen ?
De heer R u t g e r s : Dank u, Mijnheer de Voorzitter!
De Voorzitter: Verlangt de heer Bogaardt het woord tot
toelichting van zijn amendement?
De heer B o g a a r d t : Dank u, Mijnheer de Voorzitter!
Het amendement van den heer Bogaardt wordt ondersteund door de heeren Scheurer, van Nispen tot Sevenaer,
Snoeck Henkemans, Oosterbaan en van der Molen en maakt
derhalve een onderwerp van beraadslaging uit.
De Voorzitter: E r zijn verscheidene sprekers ingeschreven, maar, alvorens die het woord te verleenen geef ik het
woord aan den heer van der Voort van Zijp, die namens de
Commissie van Rapporteurs nog een wijziging wenscht voor
te dragen.
De heer van der Voort van Zijp, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rapporteurs zou het op prijs stellen^ indien de
Minister zou willen verklaren, of Zijn Excellentie deelt de
meening van de Commissie, dat met de laatste woorden van
alinea 1 van artikel 89 „vergoeding voor reiskosten" bedoeld
is, dat aan de Kamerleden een abonnement op de spoorwegen
kan worden verstrekt.
De Commissie stelt voor om in alinea 3 van dit artikel
in plaats van „Afgetreden" te lezen „Aftredende".
Deze wijziging brengt geen verandering in de opvatting,
die de Commissie van Rapporteurs omtrent dit artikel had.
Met aftredende leden worden die leden bedoeld, die na de
afkondiging der Grondwet aftreden. Dit sluit niet in, dat
als tijd voor de berekening van het pensioen de jaren, voorafgaande aan de grondwetsherziening, gedurende welke deze
leden lid der Kamer waren, niet zouden medetellen. Integendeel, de Commissie van Rapporteurs is eenstemmig van oordeel, en meent dat dat ook de opvatting is van verschillende
leden in deze Kamer, met wie zij over de zaak heeft geaboueheerd, dat ook over die jaren het pensioen wordt berekend.
De pensioenregeling geldt echter niet natuurlijk voor oudleden der Kamer, die afgetreden zijn vóór het in werking
treden van deze grondwetsherziening.
De Commissie stelt verder voor het slot van alinea 3 van
art. 89 te lezen, in plaats van „weder de in het eerste lid
bedoelde schadeloosstelling ontvangt", „weder in het genot
van de in het eerste lid bedoelde schadeloosstelling treedt".
Dit is een wijziging van zuiver redactioneelen aard.

(Nierstrasz.)
individueele personen, lid van deze Kamer, iets af te doen,
meen ik te mogen zeggen dat een dergelijke opvatting leidt
tot het kweeken van beroepspolitici, van menschen, die niet
anders doen dan politiek drijven om de politiek, in plaats van
om de algemeene belangen, die zij geroepen zijn te vertegenwoordigen en te behartigen. En nu komt boven en behalve
de verhooging der schadeloosstelling tot een bedrag, waarvan iemand kan leven, al is dit volgens de Grondwet de bedoeling niet, het presentiegeld.
Ik erken aan den anderen kant dat de verhooging van de
schadeloosstelling misschien een goede zijde heeft, omdat zij
de leden vrijer en onafhankelijker maakt dan thans het geval schijnt te zijn. Ik meen te hebben bemerkt, dat er leden
zijn, die naar bijbaantjes aspireeren, waaraan emolumenten
verbonden zijn. bijbaantjes, welke door de Regeering worden vergeven. Dat schept voor de leden, die om der wille van
die emolumenten zoodanige bijbaantjes aannemen, onbewust
misschien, maar dan toch inderdaad een zekere afhankelijkheid, een neiging om naar de oogen te zien, die een volksvertegenwoordiger naar mijn meening niet hebben mag.
Voor enkele dagen, op 2 November 1916, ontvingen de
leden van deze Kamer en wellicht ook die van de Eerste
Kamer, een circulairo van den Minister van Landbouw met
de vraag of zij zitting wilden nemen in Rijkscommies van
Toezicht, zooals er in de heerschende buitengewone omstandigheden verscheidene reeds zijn in het leven geroepen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp niet wat de Minister
van Landbouw met die circulaire beoogt. Wil de Minister
van Landbouw een principieel antwoord op zijn vraag en
houdt hij dus een soort niet openbare stemming onder de
leden dezer Kamer over dit onderwerp? In dat geval acht ik
de handelwijze van den Minister minstens ongewoon, omdat
ik daarin moeilijk iets anders lezen kan dan de uiting vau
een streven om zooveel mogelijk Kamerleden principieel te
binden aan de aanneming van het lidmaatschap van zulke
commissies, waaraan — tusschen haakjes — emolumenten
verbonden zyn, waardoor zoodanige leden, bewust of onbewust, blootstaan, althans kunnen staan, aan de neiging de
Regeering onder het motto: tout savoir, c'est tout pardonner, te ontzien in gevallen, waarin dit niet behoort te geschieden krachtens den plicht, dien zij op zich hebben genomen.
Er ontstaat gevaar, er kaai althans gevaar ontstaan voor
de integriteit van de individueele leden en voor hun objectiviteit. En wanneer het niet de bedoeling van den Minister
van Landbouw is geweest een principieel antwoord te ontvangen, waartoe dient dan de vraag? Waarom dan niet gewacht tot het concrete goval van de instelling eener rijkscommissie, waarvoor volksvertegenwoordigers worden aangezocht
zich voordoet?

Voorgesteld zijnde door de Commissie van Rapporteurs,
maakt dit amendement van rechtswege een onderwerp van
beraadslaging uit.

De heer Troelstra en andere leden interrumpeeren: Het
is schande voor een directeur van een groote stoombootmaatschappij ; u vertegenwoordigt hier steeds groote kapitalistische belangen.

De heer Nierstrasz: Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel
tot wijziging van art. 89 van de Grondwet en het amendement van den heer Rutgers bij § la omtrent het doen vervallen van het voorgestelde presentiegeld geven mij aanleiding om eenige opmerkingen te maken.
Over de verhooging van de schadeloosstelling, bepaald in
art. 89 van de Grondwet, zal ik niet heel veel zeggen. E r is
voor en er is tegen. Eerlijk gezegd, voor de argumenten
waarop dat voorstel tot verhoogiug berust, gevoel ik niet
heel veel. Mijns inziens wordt uit het oog verloren, dat het
hier geldt schadeloosstelling en niet bezoldiging.
Of de schade, wel te verstaan de financieele schade, die
iemand lijdt, wanneer hij het lidmaatschap dezer Kamer
uitoefent, grooter is dan vroeger betwijfel ik. E r wordt aan
die schadeloosstelling hoe langer hoe meer de beteekenis gehecht van een bezoldiging, en dit is naar mijn meening een
groote fout.
Mijnheer de Voorzitter! Zonder aan de integriteit van de

De Voorzitter: Ik verzoek den leden den geachten spreker
niet voortdurend te interrumpeeren. Het is uiterst moeilijk
den geachten spreker te verstaan. De geachte spreker is, zoo
ik mij niet vergis, bezig met een onderwerp, dat in elk geval beter straks ter sprake kan komen bij een reeds ingediend
amendement omtrent betrekkingen die aangenomen worden
door leden van de Staten-Generaal. En waar de geachte afgevaardigde nu spreekt over circulaires van Landbouw, dan
moet ik hem herinneren, dat deze in het geheel niet bij het
aan de orde zijnde onderwerp te pas komen.
De heer Nierstrasz: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij
naar uw verzoek richten en hierover niet verder spreken.
Ik acht het voorstel om Kamerleden pensioen toe te kennen almede een stap in de richting van het denkbeeld bezoldiging in plaats van schadeloosstelling, in het bijzonder
ook in verband met het voorstel tot toekenning van presentiegeld.
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De toelichting tot dit laatste voorstel is al bijzonder karig,
als men al van toelichting spreken mag.
Terwijl het pensioenvoorstel aan de grondwettelijke schadeloosstelling net karakter van bezoldiging onmiskenbaar
verleent, richt het presentiegeld zich tegen wat men noemt
absenteïsme.
Ik heb eens nageslagen wat nge' ' ij k absenteïsme is. Ik heb
daarvoor allereerst nageslagen L ttré, Dictionnaire de la
langue francaise, en daarin vind ik in de uitgave van 1863
op bladz. 20: achter Absenteïsme:
„L'habitude de grands propriétaires anglais et irlandais de ne pas résider sur leurs terres, dans leur pays, et
d'aller dépenser ailleurs leurs revenus."
Ik heb het voorts nageslagen in Larousse, laatste uitgave,
die een beetje uitvoeriger is en zegt:
,,L'absentéisme a pour cause Phabitude qu'ont les
classes riches, chez certains peuples, de passer une partie
de leur vie hors do leur pays et de confier par suite a des
tiers Ie soin d'administrer leurs domaines."
Mijnheer de Voorzitter! Larousse zegt verder nog onder
Pédagogie:
,,On a nommé absentéisme scolaire 1'irrégularité de la
fréquentation, quand elle atteint des proportions considérables et devient presque un système, une coutume
générale."
Dit laatste schijnt mij bijzonder te pas te komen bij het
geval, dat ons hier bezighoudt, waar men door de aanhangige voorstellen bezig is de Kamer te doen gelijken op een
school', waarvan de leerlingen een belooning krijgen als zy
goed oppassen en vlii'tig zijn en straf, in dit geval inhouding
van presentiegeld, als zij — u vergeve mij de uitdrukking —
spijbelen. Beiden, Littré en Larousse, zijn het er over eens,
dat absenteïsme beteekent een continu afwezig zijn, een niet
intermitteerende afwezigheid.
Ik vraag: bestaat dat nu in de Tweede Kamer? Ik geloof,
dat er wel niemand zal zijn, die dit beamen zal en bn gevolg
is de uitdrukking absenteïsme, voor het verschijnsel, hier
bedoeld, gebezigd, onjuist en moest men naar mijn bescheiden
meening dat woord in officieele stukken niet gebruiken. Het
verwondert mij, dat een oud-hoogleeraar als de Minister van
Binnenlandsche Zaken, die een groote woorden keus tot zijn
beschikking heeft, en die op een wijze, welke altijd weer
indruk maakt, die woordenkeus weet te bezigen, die onjuiste
uitdrukking in zijn toelichting heeft toegelaten.
Mijnheer de Voorzitter! Wat de zaak van het presentiegeld
zelf aangaat, zou ik willen vragen: wat wil men eigenlvjk.
Wil men van de Kamerleden, in plaats van de staatslieden,
die zij, althans naar mijn bescheiden meening, behooren te
zijn, staatsambtenaren maken, die aanwezig behooren te zijn
op straffe van geldelijk nadeel bij afwezigheid? Meent de
Regeering, dat het algemeen belang het best gediend wordt
door de 'voortdurende aanwezigheid van alle leden in de
Kamer tijdens de vergaderingen?
.
Reeds nu verblijven talrijke Kamerleden uitsluitend in den
Haag. Wil men dat nu nog in sterker mate bevorderen en
hen als het ware opsluiten in een zuiver politieke atmosfeer,
in plaats van hun de vrijheid en de gelegenheid te geven zich
te bewegen in het werkelijke actieve leven, daaraan deel te
nemen en leiding te geven, te leeren kennen de nooden en
behoeften, te leeren kennen wat er in het land omgaat, te
leeren kennen de waarachtige belangen van onze gemeenschap, te leeren wat er voor de bevordering van die belangen
noodig is? Wil men kweeken een kaste van politieke theoretici ? Het komt mij voor, dat wij er heusch genoeg hebben
Mijnheer de Voorzitter! E r is hier bij het debat, dat vooraf
is gegaan over art. 81 van de Grondwet, veel gesproken over
de noodzakelijkheid, dat de verschillende politieke en geestesstromingen in het land in de Volksvertegenwoordiging tot
uitdrukking moeten komen en er in vertegenwoordigd moeten zijn.

Juist, naar mijn inecning moeten niet alleen alle politieke
en geestesstroomingen, maar ook alle wenschen, nooden en
behoeften van het volk in al zijn lagen en geledingen hier
vertegenwoordiging vinden, en nu vraag ik, zooals wij hier
zijn, kennen wij die? Laat men eens gaan naar de kringen,
waar men arbeidt voor het dagelijksch brood en voor de economische en ideëele belangen van onze volksgemeenschap, en
laat men aan die menschen eens vragen wat zij denken van
deze grondwetsherziening. Behalve van hen, die een zeer
direct belang hebben bij het effect, dat deze herziening voor
hen zelf en voor hun standgenooten zal hebben, en behalve bij
hen, die aan politiek doen, zal men onveranderlijk in meer of
minder parlementaire taal ten antwoord krijgen: och, gijlieden met uw gepraat van wekenlang over kiesrecht en onderwys, hoe is het toch mogelijk u daarover moeilijk te maken,
terwijl er toch zooveel dringende zaken op daden wachten?
Daar zijn dingen, ik zal er maar enkele noemen, als de verdediging van Nederlandsch-Indië, de droogmaking van de
Zuiderzee, de organisatie en inrichting van het vakonderwijs

De Voorzitter De geachte spreker is thans geheel buiten
de orde.
De heer Nierstrasz: Ik geloof het niet, Mijnheer de Voorzitter ! W a t ik zeg, hangt samen met het artikel dat wij behandelen.
De Voorzitter: Volstrekt niet. Waar gij gaat opsommen
allerlei onderwerpen, die hier aan de orde gesteld zijn of
naar uw meening aan de orde gesteld moesten worden, daar
heeft dit alles niet betrekking op den inhoud van het artikel, dat hier thans aan de orde is en alleen handelt over de
schadeloosstelling, die zal worden toegekend aan de leden
van de Tweede Kamer.
De heer Nierstrasz: E r is in behandeling een voorstel,
dat teweeg moet brengen het meer tegenwoordig zijn van
de leden der Kamer in haar vergaderingen en daarmede
hangt wel degelijk samen de gestie van deze Kamer.
De Voorzitter: Het gaat toch werkelijk niet aan bij deze
gelegenheid een opsomming te geven van alle voorstellen,
die hier of zijn behandeld öf behandeld hadden kunnen
worden.
De heer Nierstrasz: Mijnheer de Voorzitter! De menschen
die men daarnaar vraagt zeggen: hoe is het mogelijk dat
gijlieden in den Haag praat, terwijl er een noodstand is bij
net verkrijgen van de allereerste levensbehoeften, terwijl het
land volgepropt is met levensmiddelen, maar die voor de
massa des volks nagenoeg onbereikbaar zijn door de hooge
prijzen, als gevolg van een onoordeelkundige uitvoerpolitiek.
Zoo weinig weten wij wat in het land omgaat, want dit is
het oordeel van de overgroote massa van ons volk.
Mijnheer de Voorzitter! Wat wij noodig hebhen, dat zijn
mannen, die in de volle practijk staan van het leven, van
het reëele leven, ieder naar zijn aard en aanleg en naar den
aard en aanleg van de belangen, die hier vertegenwoordigd
moeten zijn. Politiek naïef als ik ben heb ik altijd gemeend,
dat het gekozen worden tot lid van deze Kamer was een
onderscheiding van dezelfde waarde als bijv. een decoratie.
En nu wil ik herinneren wat indertijd een van onze dichters
heeft gezegd daaromtrent:
,,Ik acht het op de borst der burgers die hun leven,
hun rust en hun fortuin hun land ten beste geven,
en op het wambuis van den zoon der industrie."
Ik zoek dat wambuis hier en ik vind het niet. Ik verschil
hierin van meening met den heer Lohman, die vanmorgen
zeide, dat een handelsman niet altijd in deze Kamer is de
beste vertegenwoordiger van de belanden van den handel.
Het kan zijn, maar het kan ook in vele gevallen niet zijn;

Vel 148.
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het hangt geheel af van den persoon dien men daarvoor uitzoekt. Ik zou willen vragen: acht men den volksvertegenwoordiger, die zich weinig in deze Kamer vertoont, den minst
goedeP Mijnheer de Voorzitter! Ik ken leden van deze
Kamer, die hier zelden zijn en nog zeldzamer spreken, boewel zij toch op de juiste momenten tegenwoordig zijn. Als
ik namen wilde noemen, wat ik niet zal doen, dan zou men
tot de conclusie komen, dat men die mannen in de Volksvertegenwoordiging niet zou willen missen en die, wat oneindig
meer zegt, ook hun kiezers niet zouden willen missen, maar
die mannen hebben elders dan ook hun arbeid, los van het
politieke leven en zij hebben den vinger op de pols van het
groote bestaan en van het gebeuren daar buiten.
Mijnheer de Voorzitter! Nog altijd herinner ik mij de
woorden, die de heer Lieftinck in September 1913 als oudste
in jaren, toen hij de installatievergadering van de toen juist
gekozen Kamer presideerde, zeide tot de nieuwelingen onder
ons: Behoudt uw idealen, als gij kunt.
Dit woord werd toenmaals met instemming begroet, met
grooter instemming, dan ik thans van de heeren mag ondervinden en ik wil wel erkennen,dat ik, politiek-naïef als ik was,
zoo geen idealen, dan toch verwachtingen heb gekoesterd.
Ik zou willen zien in ieder lid van deze Kamer een staatsman, een staatsman in den besten zin van het woord. Daaronder verstond ik en versta ik nog een man, die zijn vrijen
tiid en zijn rusturen, misschien ook zijn nachtwake, geeft in
het belang van het yolk en den Staat, na volbrachte dagtaak
van ernstig productief werk.
Staatsman is in mijn oog geen beroep, maar een belangelooze roeping tot het verrichten van zwaren ernstigen arbeid,
niet voor zich zelf, maar voor allen.
Zeker er zijn zulke staatsmannen in ons midden, hier en
aan de overzijde van het Binnenhof, maar er zijn er ook velen
en van de besten, die daarbuiten zijn. Wanneer wij ons voor
ocgen stellen, wat er in de wereld omgaat, wat juist nu ons
werelddeel in zijn binten schokt en verscheurt, als wij er op
letten, hoe mannen van de daad hun beste krachten nu reeds
meer dan twee jaren geven, met achterstelling van hun persoonlijken werkkring, om ons te bewaren voor rampen, waarmede de oorlogscrisis ons land voortdurend en in toenemende
mate bedreigt en men keert, na dien aanblik, terug in de
atmosfeer van deze Kamer, zou men dan niet wanen, dat in
plaats van de bloedige worsteling, die om ons heerscht, op de
gcheele wereld vrede heerschte, behalve juist hierP

De heer Nierstrasz: Mijnheer de Voorzitter! Het houdt
er wel mede verband.
Als iemand, buiten de atmosfeer van de Kamer, eens
hoort en ziet wat er omgaat, dan zal hij in een week meer
kunnen ervaren van de geweldige werkelijkheid, aan welker
greep geen volk zich kan onttrekken, dan van honderd dagen
luisteren naar de woorden van politieke en andere wijsheid,
vooral als grauwe theorie, binnen deze muren.
Mijnheer de Voorzitter! Hoe gaat het nu met den arbeid
in deze Kamer?
De leden worden bedolven onder de papieren. De stijging
der papierprijzen schijnt daarop van geenerlei invloed te
zijn. Wie is het niet met mij eens, dat, om dat alles te lezen
en te verwerken, noodig is de volle arbeidskracht van een
normaal mensch?
Bij de regeling van werkzaamheden wordt er niet naar
gevraagd, er wordt niet de minste rekening mede gehouden,
of de leden nog ander werk dan dat van Kamerlid te doen
hebben. Om er niet van te spreken, dat een volksvertegenwoordiger, wil hij zijn werk als zoodanig goed vervullen,
ander werk behoort te hebben, dat hem de aanraking met
de werkelijkheid kan doen behouden.
De Kamer legt eenvoudig beslag op allen tijd en alle
werkkracht.
En nu komt de Minister en laat met een hautain gebaar,
zonder eenige toelichting, en a fortiori zonder eenige argumentatie, enkele rijksdaalders vallen in de hand van den
afgevaardigde, die naar mijn meening liever zijn kiezers
zand in de oogen strooit dan zijn plicht naar de ruimste
opvatting vervult; of van den afgevaardigde, die zich vastklampt aan zijn mandaat als middel van bestaan. Wordt dit
voorstel aangenomen, dan zal daarmede in de Grondwet worden vastgelegd een gedachte, een opvatting, die ik niet
aarzel als verderfelijk te merken.
Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn meening getuigt dit
voorstel van weinig inzicht in wat noodig is.
Had men in plaats daarvan iets gedaan om het afwezig
zijn in de afdeehngen, waar wetten en maatregelen rustig en
rijpelijk overwogen worden, waar inderdaad vruchtbare gedachtenwisselingen plaats hebben, tegen te gaan, dan was
het iets anders, maar daaraan wordt blijkbaar niet gedacht.
Maak een Kamer van mannen, die allen een dagtaak
buiten hun lidmaatschap hebben te vervullen. Laat mij hen
noemen mannen van zaken, ofschoon ik daarbij heelemaal
niet denk aan handel. De Kamer zal dan oneindig nuttiger
arbeid verrichten tot heil en in het belang van het land, met
minder woorden en in minder tijd.
Maar wat klaag ik. Chaqve peuple a Ie gouvernement qu'il
mérite. Elke Kamer ondervindt van de Regeering de behandeling, die haar toekomt.
Ik zal stemmen voor het amendement van den heer Rutgers.

De Voorzitter: Ik moet den geachten afgevaardigde er
nogmaals op wijzen, dat hij geheel afwijkt van hetgeen in
behandeling is, als hij spreekt over oorlogsrampen en oorlogswinsten. Ik moet dus herhalen dat de geachte afgevaardigde
geheel buiten de orde is.
De heer Nicrstrasz: Ik hen van oordeel, dat het voorstel
omtrent het presentiegeld wel degelijk raakt, laat ik zeggen,
de standing van deze Kamer en daarom wil ik over wat de
Kamer behoort te zijn en wat zij is, spreken. Wat is in vergelijking met de krachtsinspanning daarbuiten in ons land,
de prestatie van de Volksvertegenwoordiging in dit ernstigste
tijdsgewricht van de laatste 100 j a r e n ? En wie meent, dat
het aanzien van de Volksvertegenwoordiging niet geleden
heeft gedurende deze jaren van wereldcrisis, begeve zich
buiten de benauwde atmosfeer van deze Kamer en leggen zijn
oor te luisteren

De Minister en zeer vele leden omringen den heer Nierstrasz en er ontstaat hevige opgewondenheid in de Kamer.
Na door voortdurend hameren tevergeefs getracht te
hebben de orde te herstellen, schorst de Voorzitter voor
eenigen tijd de vergadering.

De Voorzitter: Ik verzoek nu den geachten afgevaardigde
met deze zaken te eindigen; anders zal ik verplicht zijn hem
liet woord te ontnemen. Maar indien de geachte afgevaardigde zich min of meer opwerpt als zedenmeester tegenover
de Kamer, dan doe ik hem opmerken, dat dit geheel niet op
zijn weg ligt en dat wanneer dit noodig was, dit nog veeleer
op den weg van den Voorzitter zou liggen.
Maar hoe dit zij, de heer Nierstrasz gelieve nu terug te
keeren tot het onderwerp, dat werkelijk aan de orde is. Zoo
mag ik hem niet laten voortgaan.

De Voorzitter : Mijne Heeren ! Reeds in het begin van zijn
rede gebruikte de geachte afgevaardigde de heer Nierstrasz
uitdrukkingen, die mij noopten hem tot tweemaal toe tot de
orde te roepen, meer speciaal ook de uitdrukkingen, die hij
bezigde met betrekking tot een circulaire van den Minister
van Landbouw en die door hem werden uitgesproken toen er
nog niet zulk een rumoer in de Kamer was.
Intusschen, het slot van de rede van dien geachten afgevaardigde was hier aan het bureau, niet alleen voor mij,
maar voor allen, die hier stonden, volkomen onverstaanbaar.
Er was rumoer in de Kamer en er volgde nog grooter rumoer
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De Voorzitter: Het woord is aan den heer Loeff.

De vergadering wordt na een half uur weder geopend.
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nadat de rede was uitgesproken, waarvan het gevolg is geweest, dat de zitting van de Kamer voor een half uur is
geschorst.
Ik heb de vrijheid genomen om den directeur van den
stenographischen dienst te vragen mij het stenogram te geven,
opdat ik precies zou weten wat werkelijk door den geachten
afgevaardigde was gezegd. Wat door hem is gesproken luidt
woordelijk aldus:
,,En nu komt de Minister en laat met een royaal gebaar zonder eenige toelichting, en a fortiori zonder eenig
argumenteeren enkele rijksdaalders vallen in de hand
Tan den afgevaardigde, die naar mijn meening liever
zijn kiezers zand in de oogen strooit dan zijn plicht in
de ruimste opvatting vervult, of van den afgevaardigde,
die zich vastklampt aan zijn mandaat als middel van
bestaaja."

Deze woorden zijn zoo ergerlijk, dat, indien ik ze had verstaan, ik niet alleen hem terstond weer tot de orde zou hebben geroepen, maar onmiddellijk het voorstel aan de Kamer
zou hebben gedaan om aan dien afgevaardigde het woord te
ontnemen.
Intusschen, dit is geschied, en nu heeft de geachte afgevaardigde wel op dit oogenblik aan mij het woord gevraagd
om zijn bedoeling nader te verduidelijken, maar ik voor mij
geloof dat het beter is dat hij er nog eens over nadenkt en
overweegt wat hij naar aanleiding van hetgeen hij tegenover
den Minister en de Kamer heeft misdreven, morgen zal doen,
en ik geef er daarom de voorkeur aan thans deze vergadering
te sluiten.
De vergadering wordt gesloten.

