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40st« VERGADERING. — 10 JULI 1919. 

Mededeeling van ingekomen stukkeu. — Meded. ben. van rapp. over ontw. van wet. — Versl. uitgebr. over verzoekschr. 

( 

40st€ VERGADERING. 
i 

VERGADERING VAN DONDERDAG 10 JULI 1919. 

(Bijeeuroepingsuur 11 uur voormiddag.) 
i 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een geschrift; 
3°. wetsontwerpen. — Mededeeling van de benoeming 
door de afdeelingen van rapporteurs over ontwerpen van 
wet. — Verslag uitgebracht over verzoekschriften. — Be-
handeling en aanneming van het voorstel van wet tot 
wijziging der Kieswet en van verschillende ontwerpen 
Yan wet. 

Voorzitter: de heer van Voorst tot Voorst. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 41 leden, te weten, de 
heeren: 

Franssen, Haffmans, Bavinck, Krans, van Lamsweerde, van 
Wichen, d'Aumale van Hardenbroek, Binnerts, van Basten Baten-
burg, van den Berg, van Houten, Staal, Michiels van Kessenich, 
Bergsma, de Waal Malelijt, de Gijsolaar, van der Boes de Wille-
bois, van Lanschot, Geertsema, Vliegen, de Vos van Steenwyk, 
Polak, Reekers, de Boer, Stork, Westerdijk, Gilissen, Verheyen, 
Fokker, van Nierop, 't Hooft, van der Maesen de Sombreff, Smits, 
Kappeyne van de Coppello, van Embden, Diepen, van Wassenaer 
van Catwijck, Dojes, van der Feltz en van der Hoeven, 

en de heeren Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, van Marine, van Oorlog, van Waterstaat en van 
Landbouw. 

De. notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de vergadering mede: 
A. dat zy'n ingekomen: 
1°. berichten van leden die verhinderd sjjn de vergadering 

bij te wonen: van den heer Michiels van Kessenich, wegens 
een lichte ongesteldheid de eerste twee dagen; van den heer 
Colijn, wegens verbiyf in het buitenland; van den heer van 
der Hoeven do beide eerste dagen; deze berichten zijn ontvangen 
na afloop der vergadering van 8 dezer; van den heer Bosch 
van Oud-Amelisweert, wegens ambtsbezigheden. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

2°. een in de algemeene vergadering van 10 Juni j . 1. van 
de Nederlandsche Bond van Vakschoolleeraren en leeraressen 
aangenomen motie betreffende het lang uitblijven van de salaris-
regeling. 

Dit geschrift zal ter griffie worden nedergelegd, ter inzage 
voor de leden; 

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

(Voorzitter e. a.) 
3°. van de Tweede Kamer de volgende door haar aangenomen 

ontwerpen van wet: 
wijziging der pcrsoncele belasting (88); 
heffing eener belasting op speelkaarten (85); 
wijziging en verhooging van hoofdstuk VIIB der Staatsbe-

grooting voor het dienstjaar 1919 (403); 
wyziging' van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 

de posteryen, de telegrafie en telefonie voor 1910 (464); 
wijziging en verhooging van hoofdstuk VA der Staatsbe» 

grooting voor het dienstjaar 1919 (406); 
wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1919 (471); 
nadere verhooging en aanvulling van hoofdstuk VIIA der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 (485); 
wijziging der Merkenwet (494). 

Deze ontwerpen van wet zullen worden gezonden naar 
de afdeelingen. 

B. dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs over 
de ontwerpen van wet npï. 475, 465, 473, 457, 450, 462, 463 
en 476. 

de heeren van Houten, Staal, Kappeyne van de Coppello, 
de Vos van Steenwijk en de Geselaar: 

en n**. 448, 467, 63, 442, 461, 459, 468, 58 en 62. 
de heeren Westerdijk, Kraus, Stork, van SwaaVj en van 

Lamsweerde. 

De heer van Lamsweerde, lid van de Commissie voor de 
Verzoekschriften, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van Uwe Commissie zijn gesteld de volgende ver 
zoekschriften: 

I. een van den secretaris van den Ned. R.K. Hanzebond van 
Boek- en Kantoorboekhandelaren en den secietaris van den Ned. 
Vereeniging Yan Kantoorhoekhandclaren, waarin gevraagd wordt 
verwerping van het wetsontwerp tot wijziging der Zegelwet, 
daar de bepalingen van dit wetsontwerp naar de meening van 
adressanten niet in het belang zyn van den handel in het 
algemeen en van dien in hectografen, cyclostyles en dergelijke 
toestellen in het bijzonder. 

Hoewel het genoemde ontwerp van wet reeds in de vergadering 
der Eerste Kamer van 2fi Juni 1919 werd aangenomen, wordt 
voorgesteld het verzoekschrift alsnog ter griffie neder te leggen 
ter inzage voor do leden, daar het verzoekschrift waarschijnlijk 
betrekking heeft op het by de Kamer aanhangig ontwerp van 
wot tot wyziging en aanvulling van de wet tot regeling der 
brievenpostery. (Gedrukte Stukken der Tweede Kamer, zitting 
1918—1919, n°. 228); 

II. een, van de secretarissen van: 
1°. den Ned. R. K. Hanzebond van Boek- en Kantoorboek-

handelaren, 
2". de Ned. Vereeniging van Kantoorboekhandelaren, 
3°. de Ned. Vereeniging van Papiergroothandelaren, 
4°. den Ned. Bond van Boekdrukkeryen, 
waarin gevraagd wordt verwerping Yan het wetsontwerp 

als voren, daar de bepalingen van dit wetsontwerp naar de 
meening van adressanten schadelijk zouden zyn voor den 
handel in briefkaartformulieren. 

De Commissie stelt voor ten aanzien van dit adres te handelen 
als ten aanzien van het vorengenoemd verzoekschrift; 

III. een, van de Vereeniging ^Onderlinge Vrouwenbescherming" 
te 's Gravenhage, aan de Kamer de overweging aanbevelende 
van de motie-Groeneweg in zake premievrije mooderschapszorg. 
Aangezien de bevordering der behandeling van de door adressante 
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211. Wijziging der Kieswet. 
. 
(Voorzitter e. ••} 
bedoelde motie, ingediend by de Tweede Kamer, ligt buiten de 
bemoeiingen van de Eerste Kamer, «telt Uw Commissie voor 
ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van den dag. 

Do Vergadering vereenigt zich .achtereenvolgens met de voor-
gestelde conclusies. 

De Voorzitter: Ik heb de eer aan de Vergadering mede te 
deelen, dat de Minister van Financiën bericht heeft gezonden, 
dat hjj wegens ambtsbezigheden heden de stad moet verlaten 
en dat voor de beantwoording van eventueele opmerkingen uit 
de Kamer betreffende ontwerpen, die het Departement van 
Financien betreffen, de Minister van Marine zich beschikbaar 
heeft gesteld. 

Aan de orde is de behandeling van: 
A. het voorstel van wet tot wijziging der Kieswet (211). 

De Voorzitter: Dit wetsvoorstel zal, zoo noodig, worden 
verdedigd door den heer Marchant, die krachtens het bepaalde 
in art. 117 der Grondwet daartoe door de Tweede Kamer der 

[Staten-Generaal is aangewezen. 
\ Ik verzoek den heer griffier den heer Marchant binnen te leidon. 
{ 

: De heer Marchant wordt door den griffier binnengeleid en 
i neemt de voor hem bestemde plaats in. 

. De beraadslaging wordt geopend. 
[ 

De heer Verlieyen: Mijnheer de Voorzitter, alvorens ik een 
kort woord in het midden breng tot motiveering van mijn 
stem tegen dit wetsvoorstel, wensch ik een woord van welkom 
te richten tot den stoeren strijder voor het vrouwenkiesrecht. 
Ik wensch hem toe, dat indien de overwinning de zy"ne mag 

I worden, hfi den palm dier overwinning zal ontvangen uit de 
fijne vrouwenhand. Indien wij in Parijs woonden, zou ik zeggen: 
qu'il sera 1'enfant chéri des dames! 1 In de tweede plaats is hier dunkt my ren woord van hulde 
op zy'n plaats aan de strijdsters die met volharding en talent 
hun aspiraties hebben nagestreefd. Ik moge hier een vooraan-
staande vrouw gedenken, die op dit gebied haar lauweren heeft 
'geplukt en wier doodsbericht sedert een paar dagen hier te 
lande bekend is geworden, de bekende Mrs. Shaw. 

Men zou zeggen, dat een voorstel als op het oogenblik de 
aandacht der Kamer vraagt met algemeene instemming zou 
moeten begroet worden. Het is inderdaad een beau róle de 
desiderata van het zwakke geslacht zooveel niogelfik te be-
vorderen. Wanneer men nagaat, dat de geschiedenis leert, 
hoeveel groote figuren in de vrouwenwereld een eerste rol 
hebben gespeeld in het wel en wee der volkeren, zou men 
daaruit afleiden, dat de vrouw gelh'ke rechten moet hebben als 
de man. Leert de geschiedenis niet den verbazenden invloed 
van Katherina van Rusland, de staatsmanswysheid van Elisabeth 
van Engeland, de sluwe handigheid van Maria de Medicis? 
Kunnen wy' ons niet herinneren de dwaling van Alberoni, die 
by vergissing Maria Lescinska uit de Poolsche steppen haalde, 
waarvan hy een instrument hoopte te maken, terwijl zy hem 
ie baas werd. Kennen wy niet den invloed van Madame de 
Jaintenon op Lodewyk XIV, den zonnekoning en dien van 
5e Duchesse de Pompadour op Lodewyk XV? Laat my er by'-
voegen, dat die invloed niet altyd een goede is geweest. Maar 
wy hebben toch ook de heldin van Frankrijk, Jeanne d'Arc, 
die haar heldendaden met den dood heeft moeten betalen. 

En om te komen tot den hedendaagschen ty"d, het vele, dat 
de vrouwen hebben gepresteerd, is een buitengewone creditpost 
op haar balans. Daarbij zou ik aan de Nederlandsche vrouwen 
als voorbeeld willen stellen de hooge deugden die wij in onze 
Koningin hebben gevonden. 

Maar om dit alles gaat het toch niet. Het is de vraag, of op 
dit oogenblik het Staatsbelang medebrengt, dat men een nieuwe 
vloedgolf zal krijgen van ongeschoolde kiezers. 

Men zal moeten toegeven, dat het kiesrecht niet is een 
natuurrecht, daaromtrent bestaat geen verschil meer, maar 

(Verheijen.) 
in hoeverre kan uitbreiding van het kiesrecht een Staatsbelang 
zyn? Dat is de eenige vraag, die beantwoord moet worden en 
die beslissend is. Wanneer ik kan bewijzen, dat het Staats-
belang die uitbreiding niet meebrengt, hob ik voor my het 
pleit gewonnen; al zeg ik niet, dat de geachte verdediger het 
pleit niet kan winnen, ik voor m\j zelf heb dan het pleit 
gewonnen. 

Ik geef toe dat het Staatsbelang zijn ontstaan kan te danken 
hebben aan een drang, van de vrouwen zelf uitgaande; die 
drang, die behoefte kan zoo groot zy'n, dat daaruit een Staats-
belang kan ontstaan, maar zijn de feiten daarmee in over-
eenstemming? Ik geloof het niet! Ik geloof niet, dat meer 
dan een kleine minderheid dor vrouwen in Nederland aspiraties 
heeft om van het kiesrecht gebruik te maken, althans ik heb, 
hoe ik ook geprobeerd heb, daarvan geen inzicht kunnen 
kry'gen, maar ik heb, om het plat uit te drukken, meestal bot 
gevangen. Een zeer hoogstaande, ontwikkelde en geestige 
vrouw gaf my ten antwoord: och, wat zal ik met dat stern-
recht doen, wat is een stem, die geheim, geniepig uitgebracht 
wordt, wat heeft dat voor invloed naar buiten? Die vrouw 
wilde? dat de stem der vrouw luide naar buiten zou klinken, 
vooral wanneer zy welluidend was. 

Dat vind ik nog niet zoo'n verkeerd standpunt, want de 
invloed van de vrouw is ontegenzeglijk zeer groot, vooral nu 
zy het passieve kiesrecht heeft, en ik zie niet in, dat het 
Staatsbelang meebrengt, dat de vrouw het kiesrecht heeft, om 
zelf haar doeleinden te bereiken. 

Een opmerkelijk feit Is, dat men in België onlangs een uit-
breiding aan het kiesrecht heeft gegeven, maar een zeer beperkte. 
De dames, die daar het kiesrecht hebben gekregen, zijn meestal 
overgebleven slachtoffers van echtelieden, die door den oorlog 
in het ongereede zyn geraakt. Misschien zou de heer Polak, die 
pas in Brussel is geweest, ons hieromtrent nader kunnen 
inlichten, maar zoover ik weet is die uitbreiding maar zeer 
gering geweest 

Tegenover hetgeen ik hier heb aangevoerd, dient men toch 
wel te wikken en te wegen de nadeelen die kunnen ontstaan 
uit zulk een aanzienlyke uitbreiding van een kiezerskorps, 
waarin men de vrouw met haar vrouwelyke deugden en haar 
vrouweiyke roeping niet in de eerste plaats verwachten zou. 
Ik acht dit niet voor betwisting vatbaar. Wanneer men aan 
de apostelen van het vrouwenkiesrecht het kiesrecht zou kunnen 
geven, dan zou ik daartegen geen bezwaar hebben, want dit 
zyn vrouwen, die op dit gebied ontwikkeld zyn. Maar onge-
lukkigerwyze hebben wh" te maken met voor negen tienden 
ongeschoolde kiezeressen, die bij slot van rekening zich geen 
rekenschap geven van de kracht van haar stem en misschien 
in handen zullen vallen van misschien gewetenlooze politici 
— weet ik het —, wat een bron kan zijn van allerlei ellende, 
ook in het huisgezin. 

Nu is daartegen aangevoerd, dat men zich daaromtrent niet 
behoeft bevreesd te maken, o.a. in het Voorloopig Verslag dezer 
Kamer — het is niet uitgegaan van den heer Marchant, maar 
het is toch een opmerking, hier gemaakt ter verdediging van 
het voorstel —, waarin gezegd wordt, dat de vrees van sommige 
leden, als zou het vrouwenkiesrecht aanleiding geven tot on-
ecnigheid in de gezinnen, niet werd gedeeld, omdat in den regel 
de leden van hetzelfde gezin in de politiek geestverwanten zijn 
en bovendien de stemming geheim is. 

Een vrouw en een man moeten niets geheim hebben vooi 
elkaar, dit is op zich zelf reeds ondeugdelyk, maar gesteld dat 
zy het niet eens zyn: dan is dat wel een bron van ellende, 
en zyn zy~ het wel eens, waartoe dient dan de stem? Dan is 
die stem tot haar recht gekomen door het feit dat die man die 
stem kan uitbrengen. 

Zelfstandigen vrouwen zou ik gaarne het kiesrecht gunnen, 
daar is niet het minste bezwaar tegen; wanneer men vrouwen 
heeft die voor zich zelf werken, dan heeft dan ook geen bezwaar. 
Maar waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat wy krygen weer 
een nieuwe vloedgolf van tal van kiezers, die by slot van rekening 
niet by machte zy'n zich rekenschap te geven van het belangrijk 
feit dat zij hebben te verrichten. Wij worstelen op het oogenblik 
nog in de golf van de uitbreiding van het mannenkiesrecht. Ronv 
migen kunnen daaromtrent groote illusies hebben gehad. Maar 
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211. Wijraging der Kieswet. 

(Verheijcn.) 
dit is zeker, dat men niet kan zeggen dat die uitbreiding niet 
zeer ongewenschte gevolgen heeft gehad bij een deel van het 
volk, en in zoover kan men niet het gansche volk vertrouwen. 

Ik geloof dat dit niet voor betwisting vatbaar is. En wanneer 
men het nagaat, waar wjj in ons landje door den oorlog zijn 
heengekomen zonder aanzienlijke verliezen, waar men dankbaar 
had moeten ztfn voor de gelukkige uitkomst uit de calamiteiten 
die de wereld vy'f jaren lang hebben geteisterd — men had de 
handen in elkaar moeten slaan, eensgezind moeten zijn en 
werklustig —, wat zien w{j ? Dat de groote massa tegenwoordig 
heel veel van haar energie heeft ingeboet, waarop vroeger ons 
•volk trotsch kon zijn. En niet alleen dat, maar dat heel veel 
van ons werkvolk werkschuw is geworden en niet hot gevoel 
heeft liever wat minder te verdienen dan bedeeld te worden. 

"Wat zy'n de misdadigheid en bandeloosheid niet toegenomen! 
Op ieder gebied zijn wij sterk achteruitgegaan als gevolg van 
den oorlog, en die toestand heeft natuurlijk ook haar invloed 
op de nieuwe kiezers, die wjj te wachten hebben, een invloed 
die voor het land nadeelig en noodlottig zou kunnen zijn. Ten 
slotte moet dat toch ztln hetgeen de zaak beslist. 

Ik heb hier naast mij mijn collega Polak. Ik herinner mij, 
dat ik, toen besproken werd de uitbreiding van het mannen-
kiesrecht, hem gevraagd heb: is dat niet gevaarlijk, omdat men 
zoo'n massa ongeschoolde kiezers krijgt?Hij antwoordde mij toen, 
dat men daarvoor niet bevreesd behoefde te zijn, want dat die 
Dienschen werden geleid door deugdelijke organisaties, zoodat 
deraillement weinig was te vreezen. Ik weet niet of die geachte 
collega die opinie nu nog in alle deelen zou onderschrijven. 

Er is nog iets dat mü getroffen heeft, namelijk hoe de voor-
aanstaande vrouwen, die zeker het eerst in aanmerking zouden 
komen om van het kiesrecht een goed gebruik te maken, hebben 
kunnen besluiten jom aan de Kamer een adres te richten, waarin 
er op wordt aangedrongen, dat wanneer dit wetsontwerp wordt 
aangenomen, de Regeering onmiddellijk de Kamer zal ontbinden. 
Is het niet eenigszins overschatting van eigen kracht, dat zij 
dat in de balans werpen tegenover do nadeelen, die er aan ver-
bonden zouden zijn nu alweer een verkiezingscampagne te 
moeten openen? Geeft dat bhj'k van zeer groote staatsmans-
wijsheid? Ik betwijfel dat eenigszins. Men heeft zich er blijkbaar 
geen rekenschap van gegeven wat het beteekent de Kamer weer 
te ontbinden in deze dagen, een maand of wat nadat pas de 
nieuwe Kamer bijeen is, weer de heele machine in beweging 
te stellen om te krijgen een problematiek gunstig resultaat. Dat 
pleit niet voor de schranderheid, die ik anders van die dames 
zou verwachten. 

Ik zal niet in den breede ingaan op de in de stukken besproken 
argumenten. Ze zijn bekend en het zou zijn herhalen van wat 
zoo herhaalde malen sinds jaren is kunnen worden nagegaan. 
Maar ik wensen toch even voor te lezen een entrefilet uit het 
Handelsblad van 30 Mei, avondblad, vertaald uit de Temp8,een 
artikeltje, geschreven naar aanleiding van het voorstel in Frankrijk 
tot uitbreiding van het kiesrecht, dat inmiddels, hoewel er zekere 
oppositie is geweest, door den Senaat is aangenomen. 

„Thans, nu één steen uit den muur gerukt, deineenstorting 
van het geheele gebouw kan veroorzaken; thans, nu men zorg-
vuldig elke daad moet overwegen en aan een voortdurende voor-
zichtigheid een juiste kennis van zaken en menschen moet 
paren, nu zou het waanzin zyn het aantal onwetenden te ver-
meerderen, die tot taak hebben de levensbelangen van Frankrijk 
te verzorgen. Het ware het noodlot verzoeken!" 

Mijnheer de Voorzitter! Het is alsof het voor ons geschreven is. 
Ik stelde er prijs op mijn stem te motiveeren. Ik heb langge-
aarzeld, ik heb zelfs de vraag gesteld of na de Grondwetsher-
ziening omtrent het principe niet eigenlijk reeds zoodanig was 
beslist, dat het misschien nier oorbaar was nog oppositie te 
voeren. Maar ik geloof dat het belang van het land hier zoo-
danig op den voorgrond treedt, dat ik mh'n stem toch niet aan 
dit voorstel kan geven. 
En nu komt er een sprankje ijdelheid bij. Ik zou niet graag 
willen dat de vrouwen in het algemeen, waarvoor ik zeer groote 
bewondering heb, speciaal wat betreft haar deugden als vrouw, 
moeder, opvoedster der jeugd, huisvrouw, zouden denken dat 
ik als een versteende mummie hier niet zou gunnen wat ik 
gaarne zou gunnen, was het niet dat het belang van het land 

(Verheijen e. a.) 
m. i. daartegen opkomt, en ook, naar ik geloof, het belang van 
een groot gedeelte der vrouwen zelf. ; 

De heer van den Berg;: Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon ik 
behoor tot de leden dezer Kamer, die in ons Voorloopig Verslag 
verklaarden weinig te gevoelen voor de invoering van het vrouwen-
kiesrecht, zou ik tegen het onderwerpeiyke wetsvoorstel niet 
stemmen, wanneer daarin niet een mijns inziens ernstige fout 
begaan werd, een fout, waar ik onmogelijk overheen kan stappen. 
Ik bedoel met die fout het actieve kiesrecht der gehuwde vrou-
wen. Over het passieve kiesrecht der vrouwen zal ik thans niet 
spreken, eensdeels omdat het ten onzent reeds bestaat, en ander-
deels omdat het ten aanzien der vrouwen een minder beden-
kelyk karakter heeft. 

Zeker is het voor mij dat, gelijk in ons Voorloopig Verslag 
gezegd werd, de zucht om te kiezen slechts bestaat bij be-
trekkelyk weinige dames, en dat, wanneer een referendum kon 
worden uitgelokt by de Nederlandsche vrouwen, het wetsvoor-
stel, thans aan de orde, naar alle waarschijnlijkheid zou worden 
afgestemd. Althans in mijn gemeente en haar omgeving heeft 
de groote meerderheid der vrouwen wel wat anders en nuttigers 
te doen dan zich met politieke verkiezingen bezig te houden. 

De dames en heeren, die dan ook in mh'n gemeente en haar 
omgeving redevoeringen kwamen houden om het schoone ge-
slacht te overtuigen dat het tegenwoordig zoo ongelukkig is 
zonder actief kiesrecht te hebben, hadden steeds al zeer weinig 
toehoorderessen in verhouding tot de bevolking. De overgroote 
meerderheid mijner vrouwelijke bevolking is blijkbaar tevreden 
met haar lot, en ik geloof dat zij gelijk heeft, althans dat de 
maatschappelijke en economische toestand der vrouwen niet 
zal verbeteren door eens in de vier jaar te mogen gaan stern-
men, om niet te spreken van het bezoeken van politieke byeen-
komsten. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, nu het actieve vrouwenkiesrecht 
ten onzent toch voor velen in de lucht schijnt te zitten, en op 
zich zelf het gaan naar de stembus geen afkeurenswaardige 
handeling is, zou ik mh' niet daartegen verzetten, wanneer het 
op een redelijken grondslag berustte en niet in strijd kwam met 
een gewichtig onderdeel van ons burgerlijk recht, een onderdeel, 
dat uit een zedelijk oogpunt niet kan worden losgelaten zonder 
de maatschappij in gevaar te brengen. 

Ik zie namelijk een ontwrichting van het huwelijk in het 
stelsel, de getrouwde vrouwen bevoegd te verklaren, wat meer 
zegt te dwingen, om zonder bijstand van haar man in het: 
openbaar aan de politiek te gaan doen in den vorm v,an het 
uitoefenen van het stemrecht. De beperkte bekwaamheid der 
getrouwde vrouw en de macht over haar aan den man toege-
kend in ons Burgerlijk Wetboek zijn allerminst ontstaan om 
de vrouw tot onderdane van haar man te maken, maar beide 
instellingen zy'n ontstaan in het belang der echtvereeniging en 
der kinderen. Het spreekwoord zegt, dat twee koetsiers op één 
bok den wagen doen kantelen, en dit geldt ook van een gezin 
zonder eenhoofdig gezag. De vrouw kan grooten invloed hebben 
en de man kan haar raadgevingen dikwijls volgen, zelfs tegen 
zhn persoonlijk gevoelen in, maar hij blyft degeen die ten slotte 
verantwoordelijk is en beslist. Dit leert ons de Heilige Schrift 
niet alleen, maar het ligt zoo in de natuur der dingen, dat men 
van ouds het beginsel bij alle volken aantreft, die op eenige 
beschaving aanspraak maken. In het Romeinsche recht bij voor-
beeld gold het gezag van den pater familias reeds lang voordat 
het Christendom in Italië bestond. 

De vrouw, die trouwt, weet ten onzent, dat haar man het 
hoofd en de vertegenwoordiger van het gezin wordt, en dat zy 
voor zich en haar kinderen alleen in het openbaar kan optreden 
wanneer haar man zijn plichten niet nakomt of daartoe wegens 
afwezigheid, ziekte of andere beletselen ongeschikt is. In zoo-
danig geval moet zij echter door haar man gemachtigd zijn en; 
ingeval deze weigert of onbekwaam is haar te machtigen, moet 
zij machtiging vragen aan den rechter. Een en ander kunnen 
de heeren lezen in den Zesden Titel van het Eerste Boek van 
ons Burgerlijk Wetboek. Ik voeg hierbij dat in geheel Europa 
en Amerika hetzelfde geldt, behalve geloof ik dat eenigen tijd 
geleden de Bolsjewiekies in Rusland een ander stelsel hebben 
ingevoerd, daarin bestaande dat de gehuwde vrouwen niet aan 
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bepaalde mannen behooren, maar aan alle mannen en niet onder-
worpen zijn aan eenige maritale macht. 

Aldaar zou dus eventueel het stelsel dat de gehuwde vrouwen 
geheel vry kunnen gaan kiezen, in den geest van het ontwerp 
aan de orde, volkomen op z\)n plaats zj)n, maar ik betwijfel 
of zelfs de meest vooruitstrevende Kederlandsche gehuwde 
vrouwen haar kiesrecht zoo liefhebben om daarvoor Bolsjewiekie 
te worden. 

Ik heb in de Nederlandsche rechtspraak geen voorbeeld kunnen 
vinden van processen door gehuwde vrouwen ingesteld tegen 
haar mannen, die haar wilden belemmeren geoorloofde hande-
lingen te plegen. Vermoedelijk dus is een dergelijk misbruik 
van de maritale macht ten onzent niet in de zeden, en mocht 
een enkel geval van dien aard zy"n voorgevallen, dan waren de 
vrouwen in quaestie blijkbaar tot nu toe te verstandig om een 
dergelijk publiek schandaal in het leven te roepen. In de Fransche 
jurisprudentie heb ik echter eenige voorbeelden daarvan aan-
getroffen, onder andere de zaak van een vrouw die actrice 
en een andere die sage-femme wilde worden, zonder vergunning 
van haar echtgenooten te kunnen erlangen. De betrokken recht-
banken hebben de vrouwen in quaestie steeds in het ongelijk 
gesteld, ook al is de keuze van een beroep niet voor haar in 
de wet geregeld. Als reden der afwijzing door den rechter las 
ik het volgende dat zeer pakkend is en vooral van beteekenis, 
omdat de Franschen den naam hebben van beleefd te zijn tegen 
dames: „On concoitf facilement d'ailleurs que Ie mari, seuljuge 
3es convenances conjugales et gardien de la dignité commune, 
"it Ie droit exclusif d'apprécier si sa femme est ou non capable 
o courir les chances parfois périleuses d'une carrière, oü peuvent 

..iie exposés et compromis son nom, son honneur et ses interets, 
,>uisque seul il a 1'autorité et les moyens de décider en parfaite 
..•onnaissance de cause." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het met den Franschen rechter 
sens, zij het dan in casu niet op het gebied van een beroeps-
keuze, maar op dat van het optreden in de politiek. Immers, 
een gehuwde vrouw, die zich met verkiezingen bemoeit, kan 
allicht haar huishouden verwaarloozen en haar man mag dan 
niet onmachtig staan tegen de vrouw die zich daaraan schuldig 
maakt. Die onmacht nu wordt in het ontwerp gehuldigd, zij 
het dan niet rechtstreeks. 

Tot nu toe heeft men gelukkig in ons land nog weinig ge-
huwde vrouwen aangetroffen die zich bemoeid hebben met 
kiesvereenigingen, en nog minder zoodanige vrouwen die zich 
bemoeiden met verkiezingen van personen die nu niet juist tot 
het deftige publiek behooren. Maar de rollen kunnen omkeeren. 

Het zal bovendien voor een geacht man reeds zeer onaange-
naam zijn, indien zijn kinderen revolutionnaire vergaderingen 
bezoeken, maar nog meer onaangenaam zal het voor hem zyn, 
wanneer zyn eventueel weinig scherpzinnige echtgenoote zich 
heeft laten medesleepen om feitelijk mede te werken tot hetgeen 
hij beslist verkeerd vindt. Het is al erg, wanneer verschil van 
richting in een gezin bestaat, maar nog erger is het, vooral 
voor de kinderen, wanneer hun vader en hun moeder openlyk 
tegenover elkander gaan staan, en nog wel bij de stembus. En 
die mogelijkheid is lang niet denkbeeldig, al erken ik natuurlijk 
dat er ook gezinnen zyn waar politieke eendracht zal bestaan. 

En eindelijk, Mijnheer de Voorzitter, moet ik er op wijzen hoe 
weinig juridisch het wetsvoorstel is geformuleerd, vooral wat 
de gehuwde vrouwen betreft. 

Wanneer vroeger een wijziging gebracht werd in de bepalingen 
omtrent gehuwde vrouwen in den Zesden Titel van het Eerste 
Boek van het Burgerlijk Wetboek, dan werd in dien titel de 
wijziging opgenomen, dan wel in de betrokken wet aan de 
artikelen van den titel gederogeerd. Ik verwys ten deze, als 
voorbeelden, naar het tegenwoordige art. 164 van het Burgerlijk 
Wetboek en naar art. 9 der Wet op de Postspaarbank. En dat 
behoort ook zoo, wanneer een wet, burgerlijk of publiekrechtelijk, 
een wijziging brengt in het Burgerlijk Wetboek. Wil men 
wijzigen wat daarin staat, dan moet zulks uitdrukkelijk ge-
schieden. Thans echter i3 de wijziging in bet donker gelaten. 
De vrouwen erlangen allen actief kiesrecht, maar dat er twee-
ërlei soorten van vrouwen bestaan, ongehuwden en gehuwden, 
waarvan de laatsten in een totaal anderen rechtstoestand \ei-

(van den Berg e. a.) 
keeren dan de eersten, daarvan schijnt de voorsteller geen nota 
te hebben genomen. 

Voorts staat in al. 1 van art. 80 der Grondwet dat de wet 
de vrouwelijke ingezetenen kiesbevoegd kan verklaren. In het 
ontwerp nu wordt van toekennen van die bevoegdheid niet 
uitdrukkelijk gerept, maar stilzwijgend en langs een omweg 
worden de vrouwen bij de reeds bestaande kiezers ingedeeld. 
Hoe onvolledig aldus wordt voldaan aan het voorschrift der 
Grondwet zal ik door een enkel voorbeeld toelichten. In art. 8 der 
Kieswet worden voor mannen uitzonderingen gemaakt, maar in 
het ontwerp worden geen uitzonderingen voor vrouwen aange-
geven. Zy zullen dus onder do uitzonderingen der mannen 
vallen, zonder dat men heeft bedacht dat vrouwen geen mannen 
zijn en eigen redenen kunnen hebben om van het kiesrecht te 
worden uitgesloten. Voorts is niemand vrijgesteld. Alleen kan 
de burgemeester volgens art 148, 2de lid, iemand om „gel-
dige reden" ontheffen van do straf wegens niet nakomen 
van de verplichting tot stemmen, en wel naar zijn persoonlijk 
inzicht. Men is dus overgeleverd ten deze zelfs aan een 
weinig kieschen burgemeester. Kieschheidsbezwaren tellen 
trouwens in de Kieswet niet mede, evenmin voor vrouwen 
als voor mannen. Behalve nu aan gehuwde vrouwen is ten deze te 
denken aan sommige categorieën van ongehuwde vrouwen, 
die allicht bezwaar kunnen hebben om in een vol stembureau 
haar stem te gaan uitbrengen, ten overstaan van een dikwijls 
weinig kiesch publiek. Zoo iets kan vooral lastig zyn voor 
rcligieuses, die een gelofte hebben gedaan, onvereenigbaar mot 
het optreden in het publiek. Een voorziening ten deze zou 
toch wel passend zyn geweest. 

En dergelijke gebreken van technischen aard zyn er meer in 
de regeling van het nieuwe vrouwenkiesrecht, maar de geachte 
verdediger schijnt de bezwaren tegen zy'n arbeid in on3 Voor-
loopig Verslag eenvoudig niet te tellen. Argumenten als: „niet 
houdbaar", „dit leert de ervaring", „het verouderde Burgerlijk 
Wetboek", en dergelijke uitvallen tegen de bezwaren in ons 
Voorloopig Verslag vermeld acht ik zeer geschikt voor een 
kiesvereeniging, maar minder afdoende in zaken van wetgeving. 

De heer van der Feltz: Mijnheer de Voorzitter. Op dit 
historisch oogenblik, waarop een voorstel tot invoering van het 
algemeene actieve vrouwenkiesrecht in deze Kamer in be-
handeling is, wensch ook ik myn gevoelen daaromtrent uit te 
spreken. In tegenstelling met hetgeen door de beide vorige 
sprekers in het midden is gebracht, kan ik zeggen dat mijn 
gevoelen onverdeeld gunstig is. Sedert lang heb ik mij geschaard 
onder de voorstanders van het algemeen vrouwenkiesrecht. 
Reeds als lid van de staatscommissie voor de grondwets-
herziening van 1010 heb ik in een Nota, aan H. M. de Koningin 
aangeboden te gelyk met het verslag van die staatscommissie, 
het denkbeeld ontwikkeld om toen dadelyk het kiesrecht te 
geven aan die vrouwen, die het verlangen te kennen gaven 
om op de kiezerslijsten geplaatst te worden en om de kiesrecht-
regeling ten aanzien van de gehuwde vrouwen en zy die 
zoodanig verlangen niet te kennen gaven, aan den gewonen 
wetgever op te dragen. Dit denkbeeld was voor dien tyd vry 
vooruitstrevend, en werd toen lang niet algemeen gedeeld. Nu 
wij bijna 10 jaren verder zijn en intusschen, na de grondwets-
herziening van 1917, hot algemeen mannenkiesrecht hebben 
gekregen, ben ik de eerste om te erkennen, dat dat denkbeeld 
thans, als geheel onvoldoende, niet meer in aanmerking kan 
en mag komen. 

Later, in 1917, toen in deze Kamer de behandeling der grond-
wetsherziening aan de orde was, by welke herziening de Regeering 
voorstelde om ten aanzien van het actieve vrouwenkiesrecht de 
grondwettelijke barrière weg te nemen en de zaak verder aan 
den gewonen wetgever over te laten en om voorts de vrouwen het 
passieve kiesrecht toe te kennen, toen, zeg ik, heb ik in de 
vergadering van deze Kamer op 14 Mei 1917 het algemeen 
vrouwenkiesrecht met warmte verdedigd. Bi noemde het toen 
een anomalie, dat, nu het voorstel van regeeringswego tot in-
voering van algemeen mannenkiesrecht was gedaan, ten aanzien • 
van de vrouwen slechts werd voorgesteld haar het passieve 
kiesrecht te verleenen. 



Tel 155. Ö79 Eerste Kamer. 

40st« VERGADERING. — 10 JULI 1919. 

211. Wijziging der Kieswet. 

(van der Feltz.) 
Een anomalie, Manheer de Voorzitter, want, wanneer de 

vrouwen krachtens dat kiesrecht tot leden van do Provinciale 
Staten zouden worden verkozen, dan zouden zU niet alleen 
kiesgerechtigd worden voor de Eerste Kamer, maar zl) zouden 
ook mede mogen benoemen do leden van Gedeputeerde Staten, 
ja zelfs zouden zij leden van Gedeputeerde Staten kunnen 
worden, maar waar het de samenstelling van de Tweede Kamer, 
van de Provinciale Staten en van de gemeenteraden betreft, 
zouden zij zich moeten onthouden. Ik herhaal, Mijnheer de Voor-
zitter, wat ik in 1917 heb gezegd, dat de consequentie van het 
toen door de Regeering voorgestelde algemeen mannenkiesrecht 
had gevorderd, dat ook toen reeds tot dadelijke invoering van 
het algemeen vrouwenkiesrecht een voorstel was gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik eindigde op 14 Mei 1917 met te 
zeggen, dat het feit, dat in de toen aanhangige grondwets-
herziening de toekenning van het algemeen actief vrouwen-
kiesrecht niet was opgenomen, voor m\j de grootste vlek was, 
die aan dat herzieningswer'k kleefde. En dat die omstandigheid 
geen invloed op myn ten aanzien van die grondwetsherziening 
uitgebrachte stem heeft gehad, was het gevolg van de bij m\j 
bestaande overtuiging, dat, als eenmaal het passieve kiesrecht 
aan de vrouwen zou zijn toegekend, het slechts een uitstel van 
enkele jaren zou kunnen zyn, waarna de invoering van het 
actieve vrouwenkiesrecht een feit zou worden. Dank zy de 
inspanning van de vrouwenorganisaties en van verschillende 
politieke partyen, gesteund door den politieken toestand ten 
onzent, dien ik een uitvloeisel zou willen noemen van den 
afschuweiyken oorlog, die Europa vier en een half jaar lang 
geteisterd heeft, is nujn overtuiging thans reeds werkelijkheid 
goworden. Pas twee jaren na de toekenning van het algemeen 
mannenkiesrecht hebben wy thans reeds voor ons liggen een voor-
stel tot invoering van algemeen actief vrouwenkiesrecht. Gaarne 
maak ik van deze gelegenheid gebruik een woord van hulde 
te brengen aan de leden der Tweede Kamer, mr. Marchant c. s., 
die, toen de Regeering bij de opening van de tegenwoordige 
zitting van de Staten-Generaal in deze Kamer ten aanzien van 
het algemeen actief vrouwenkiesrecht een eenigszins weifelende 
en ontwykende houding aannam, terstond gebruik hebben 
gemaakt van hun recht van initiatief en het thans hier aan 
de orde zijnde wetsontwerp bij de Tweede Kamer hebben 
ingediend. Den heer Marchant, die aangewezen is dit initiatief-
voorstel hier te verdedigen, wensch ik geluk met het succes in 
die Kamer met dit voorstel behaald, en ik spreek de hoop uit, 
dat hier gelyk succes zijn deel zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot de vraag of do 
aanneming van dit wetsontwerp, waardoor de invoering van actief 
vrouwenkiesrecht ten onzent een feit zal worden, wenschelyk is. 
Zonder eenige aarzeling beantwoord ik die waag bevestigend 
en voeg er aan toe, dat die invoering mij in het algemeen 
belang gebiedend noodzakelijk voorkomt. In tegenstelling met 
hetgeen daaromtrent in ons Voorloopig Verslag wordt gezegd, 
meen ik, dat in de laatste tyden in de publieke opinie van de 
geheele wereld ten aanzien van dit vraagstuk een aanmerkelijke 
opschuiving is waar te nemen en wel in die richting, dat de 
bezwaren tegen actief vrouwenkiesrecht meer en meer inge-
krompen en hier en daar zelfs geheel zijn verdwenen, terwijl 
de argumenten voor actief vrouwenkiesrecht voortdurend in 
kracht en omvang zyn toegenomen. Vraagt men nu, waaraan 
die snelle omkeering in de publieke opinie over de geheele 
wereld is toe te schry'ven, dan meen ik, dat de laatste aarzeling 
om het actief vrouwenkiesrecht in te voeren overwonnen is 
geworden door de revolutionnaire kracht van den 478 jaar 
volgehouden wereldoorlog, die zich, nu de eerste schok der 
teleurstelling, die hy teweegbracht, is doorleefd, sterk doet 
gevoelen. Tot staving van deze uitspraak wensch ik een aan-
haling te doen uit een artikel van de hand van mevrouw G. 
KAPTETN—MÜYSKJEXS, opgenomen in een boekje, bevattende losse 
artikelen over het vrouwenkiesrecht, uitgegeven door de Vereeni-
ging voor Vrouwenkiesrecht. Op bladz. 49 lees ik: 

„Immers, de oorlog, die eiken dag duidelijker het wan-
beheer der Regeeringen en der diplomatie aan het licht 
brengt, de oorlog die de menschheid geestelijk en stoffehjk 
uitput en in een afgrond van jammer en ellende dringt, 

(ran der Feltz.) 
werkt als een openbaring. Deze ontzaglijke uitbarsting van 
het instinctmatige der lagere hartstochten wordt ten slotte 
een zweepslag tot verdere bewustwording, zoowel als een 
prikkel tot opstand, tot een versneld tempo van mensche-
ly"ke ontwikkeling in tegenovergestelde richting. Vandaar 
het langzaam doch zeker opleven in alle vrijheidsbewegingen 
hunner meest essentieele beginselen, vandaar de behoefte om 
den stryd tot bevrijding intensiever, met alle ten dienste 
staande middelen, aan te grijpen. Het is veiliger dezen 
drang van tegenweer, deze omstandigheid te leidon in 
banen van democratische hervorming, dan haar door aarze-
ling en weifeling den weg der revolutie op te dringen. 

Meer dan ooit zijn heden ten dage veiligheidskleppon 
noodig voor de hartstochtelijke verontwaardiging, die de 
oorlog heeft heeft opgeroepen. Algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen is een dergelijk ventiel, dat niet 
meer gesloten mag blijven. 

Allerlei vraagstukken, waaronder het kiesrecht bovenaan 
staat, zyn door den wereldoorlog in een nieuwe phase van 
ontwikkeling getreden. Deze ontwikkeling tegen te werken 
beteekent een gevaar, dat vermeden moet worden, haar 
te leiden een plicht, dien wy niet mogen verzuimen. 

Zooals hierboven reeds uiteengezet, nieuwe leuzen zyn 
juist door onze omstandigheden geboden. Stilstand staat 
op dit oogenblik gelyk met terugdeinzing, met een toegeven 
aan de re-actieve tendenzen, die ons van alle kanten be-
dreigen. Wy moeten vooruit, willen wy niet verliezen wat 
wy reeds hebben bereikt en in de draaikolk worden mede-
gesleept, die in tegenovergestelde richting, d. w. z. achteruit, 
de volken terugzweept. 

Het gaat in de dagen die wjj beleven om een te zyn of 
niet te zijn der democratische beginselen, d. w. z. der be-
ginsolen, die den oorlog begrijpen als een anachronisme in 
onze moderne samenleving, en hem daarom in de toekomst 
onmogelijk willen maken. 

Dagelijks stygt in ons vrouwen het verantwoordelyk 
heidsgevoel voor dit brutaal geweld, waartegenover wy ons 
machteloos weten, zoo niet algemeen stemrecht aan elke 
vrouw, zonder klassen- of welstandsonderscheid, het recht 
geeft door medezeggingsschap in de regeering van haai 
land het oorlogsgevaar te helpen verminderen. 

Zoo ooit dan zy"n nu de vrouwen geroepen tot eer 
protest tegen haar politieke onmondigheid. Zoo ooit dan 
is nu bewezen in welke mate haar onnatuurlijke politieke 
uitsluiting een deficit beteekent voor de welvaart en de 
veiligheid der volkeren. 

Zoo ooit dan wordt nu de emancipatiestryd der vrouw, 
haar strijd om de erkenning harer persoonlijkheid, die 
in haar kiesrechtcampagne is neergelegd, gerukt uit de 
begrensdheid eener individueele bestreving om te worden 
tot een maatschappciyk belang. 

In het bewustzijn, dat haar recht een plicht is ge-
worden, dat haar streven zich verheft uit het byzondere tot 
het algemeene, durft zy de grenzen zich tot dusver gesteld 
overschrijden, en onder do nieuwe tydsomstandighcden 
de nieuwe en ruimere leuzen van algemeen vrouwen-
kiesrecht aanvaarden. 

De geschiedenis der menschheid bevindt zich met den 
wereldoorlog op een keerpunt, een feit dat niet te be-
twijfelen valt, en dat ook in de beweging voor vrouwen-
kiesrecht haar invloed doet gevoelen." 

Mynheer de Voorzitter, degedachtengangin deze beschouwingen 
neergelegd, wordt door mh' onderschreven. De behoefte aan de 
daarin genoemde veiligheidsklep is bewezen door hetgeen wij 
in het laatste jaar hier te lande op politiek terrein hebben 
zien gebeuren. De wereld heeft moeten ervaren, dat onder het 
bestuur van rogeeringen en parlementen, uitsluitend gekozen 
door mannen, een oorlog is uitgebroken, die 41/» jaar is vol-
gehouden, die de grootste rampen over de wereld heeft ge-
bracht, die het leven en het geluk van millioenen menschen 
heeft vernietigd en de welvaart tientallen van jaren heeft 
achteruitgezet Elke reden om trotsch op of zelfs maar inge-
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nomen te zyn met eigen beleid Is hierdoor Yoor de mannen 
komen te vervallen. 

£n wanneer ik de vraag herhaal, die ik in de vorgadering 
van 14 Mei 1917 stelde, nl. of wy mannen dan hebben getoond 
alleen te kunnen regeeren, dan kan ons antwoord ook thans, 
als wy om ons heen zien, niet anders dan ontkennend luiden. 
Na de treurige debacle, zeide ik in ovengenoemde vergadering, 
waartoe het exclusieve mannenbestuur bykans geheel Europa 
gebracht heeft, is voor de vrouwen het tydstip aangebroken om 
uitdrukkelijker dan ooit haar recht te verlangen. Waar, 
herhaal ik nog eens, de mannelijke kunst zoo schitterend heeft 
gefaald, is er m. i. thans alle aanleiding om het nu mot vrou-
weiyk verstand, intuitie, doorzicht en gevoel te beproeven. 

Hier komt nu nog by, dat in die 4% jaar van oorlog de 
vrouwen in nieuwe banen zyn getreden, omdat zy er geroepen 
werden, zoowel om de door de afwezigheid der mannen bestaande 
leemten aan te vullen, als omdat men nu eindeiyk haar werk 
heeft leeren waardeeren en het wantrouwen overwonnen is ge-
worden. Overal, vooral in de landen, die bij den oorlog zyn be-
trokken geweest, hebben de vrouwen thans mannenwerk ver-
richt. Ook de meerdere ontwikkeling van de vrouw zoowel op 
wetenschappeiyk als practisch gebied heeft haar belangstelling 
voor de publieke zaak in hooge mato doen toenemen. De uit> 
breiding van de industrie heeft voor de vrouw ook groote ver-
andering gebracht. De arbeidersvrouw en de vrouw uit den mid-
denstand gingen naar de fabriek en naar den winkel en daar-
naast kwamen er vrouwen aan de hoogescholen. Ook op het ge-
bied der philanthropie zyn de vrouwen zich hoe langer hoe 
meer gaan bewegen en daardoor hebben zij steeds meer de be-
hoefte gevoeld aan medczeggingschap in den Staat voor de 
vrouw. Op al die terreinen hebben de vrouwen gedurende deze 
laatste jaren getoond, ook buiten den engen kring van het 
huisgezin, onbaatzuchtige medewerkers van de mannen te willen 
zijn. Zy hebben gedurende deze jaren getrouw en met groote 
opofferingen, met energie en inspanning van alle krachten, zich 
gegeven aan de behartiging van het algemeen belang. 

Mijnheer de Voorzitter! Op grond van dit alles wil het mij 
voorkomen, dat alles er op wijst, niet alleen, dat met gerust-
heid het actief vrouwenkiesrecht algemeen aan de vrouwen kan 
worden toegekend, maar ook dat, zooals ik reeds zeide, het al-
gemeen belang zulks bovendien eischt. 

Louter vrouwenbelangen zijn er niet; hoofdzaak is natuurlijk 
het belang van het gehecle volk, dat alleen te verkregen is 
door de samenwerking van man en vrouw. Mannen hebben 
andere neigingen, andere gaven, andere eigenschappen dan de 
vrouwen, dat is niet te weerspreken, maar dat is m. i. juist 
een reden, waarom ook deze laatsten mede moeten werken aan 
de samenstelling van de wetgevende lichamen in ons Rijk, in 
onze provinciën en gemeenten, daar anders de samenstelling 
van die lichamen eenzijdig is en daarom geen Volksvertegen-
woordiging in den goeden zin van het woord vormen. En welk J 
belang heeft nu het algemeen belang, m. a. w. de Staat, by : 
actieve deelneming van de vrouw aan de politiek? 

In de eerste plaats wys ik op het gebied der huweUjks- i 
wetgeving, waarvan de geest niet meer van dezen tijd is, en 
welke geest uitdrukking vindt in alinea 8 van bladz. 2 van ons 
Voorloopig Verslag, alwaar gezegd wordt, dat eenige leden er ! 
op wezen, dat de gehuwde vrouw in manu mariti is en niet 
uit eigen hoofde optreedt. Geiyke geest spreekt uit een ingezonden 
stuk, voorkomende in het Gereformeerde Weekblad voor Drenthe ! 
en Overijssel van dezen inhoud: 

YrouTrenstemrecht en huwelijk. 
Ds. H. W. Laman, Qeref. predikant te Assen, vraagt in 

het Geref. Kerkblad voor Drenthe en Overijssel: „Of onze 
godsvruchtige vrouwen verplicht zullen zyn ter stembus te 
gaan? Op straffe by de wet bepaald? Door den nood ge-
dwongen?" Hy antwoordt daarop: 

„De tyd zal het leeren. Wanneer het zal moeten, dan 
brengt de anti-revolutionaire huisvader in ieder geval 
voortaan twee stemmen uit, want in zyn huis behoeft 
hy geen politiek individualisme te verdragen, en heeft 
hjj er ook niet voor te vreezen. In myn huisgezin hoop 
ik anti-revolntionair te biyven, hoezeer de wind yan [ 

(Tan der Feltz.) 
richting veranderd mag zyn; het hoofd des gezins besliet, 
zonder dat hy dwang behoeft te oefenen, over de keuze; 
wie do blokjes zwart maakt, is van minder belang. Zoo 
zal het wel gaan in de meeste onverkleurdo anti-revolu-
tionaire gezinnen, die de vorige dingen niet kunnen 
vergeten. Het vrouwenkiesrecht beteekent daar het meer-
voudig stemrecht van den man. Onze vrouwen weten te 
goed, wat zy hebben beloofd „voor God en Zyno heiligo 
gemeente". Wy aanvaarden wellicht het vrouwenkiesrecht 
vanwege den nood, maar dan in dien zin, waarin wy 
het willen verstaan. In onze gezinnon zal, ondanks den 
nieuwen revolutionairen koers, de oude zede gehandhaafd 
kunnen bhjven, wanneer de vrouw des huizos volhardt 
in hetgeen zy in beteie tyden geleerd heeft, en haren 
man onderdanig zal zyn naar het heeriyk conservatisme, 
ons gepredikt in het eeuwige Woord." 

In een blad, uitkomende in de plaats myner inwoning, is een 
Gereformeerde vrouw tegen die beschouwingen opgekomen en 
wel met deze woorden: 

„Geachte Red.! 
Om U niet in den waan te laten, dat alle Geref. denken 

als Dom. Laman, verzoek ik U een artikel over vrouwen-
kiesrecht te willen lezen in Bergopwaarts. Hierin is ook 
door een Ger. een opvatting uitgesproken over het Vrouwen 
Kiesrecht 

De vrouw is myns inziens gehoorzaamheid aan den man 
verschuldigd in die zaken die het huisgezin betreffen en 
verder in al die dingen, waarin het geen overtuigings-
kwestie is. Om iets te noemen over het zieleleven voorde 
vrouw hoeft de man niet te bevelen al kan een wys man 
hierin zyn vrouw tot grooten steun zyn. Toch blijft de 
Vrouw ook een vry gemaakte in Christus en heeft recht 
op eigen inzicht en eigen oordeel. Een vrouw is een denkend 
wezen en geen marionet in de handen van haar man. Als 
het myn innigste overtuiging is dat ook de vrouw geroepen 
kan worden om een positie te bekleeden in het publieke 
leven (dit hoeft nu juist geen gehuwde vrouw te zyn) dan 
heeft geen man het recht me te verbieden mijn stem uit 
te brengen op die vrouw. 

Deze vryheid doet geen afbreuk aan de belofte afgelegd 
door de Geref. vrouw in het huw'iyks-formulier. 

Mochten dit maar meer Geref. inzien. De gehoorzaamheid 
aan den man is er een uit liefde, niet uit slaafsche vrees. 

Ü dankend voor de plaatsruimte. 
Een Geref. Vrouw." 

Mynheer de Voorzitter, ik zal hierop niet verder ingaan, maar ik 
haal een en ander slechts aan om daarmede de juistheid aan 
te toonen van myn gevoelen, dat wyziging van onze huweiyks-
wetgeving, mede onder invloed der vrouw, in hooge mate nood-
zakeiyk is te achten. Nu uit hetgeen ik zooeven heb aange-
haald blijkt, dat dit myn gevoelen ook in Gereformeerde kringen 
weerklank vindt, treedt die noodzakeiykheid des te sterker aan 
het licht. 

Verder meen ik, dat men op het gebied der regeling van 
fabrieksarbeid der gehuwde vrouw niet zonder en buiten haar 
zal kunnen oordeelen. Dan is er de quaestie van gelyk loon 
voor geiyken arbeid. Ook hier kan niet de man alleen oordeelen. 
De levensmiddelenvoorziening heeft vele bepalingen gebracht, 
die vele vrouwen hebben doen meenen, dat het anders kon. 
In verband hiermede staat de levensmiddelenvervalsching; 
medewerken aan het tot stand komen van goede wetten daar-
tegen is een taak Yoor de vrouwen, evenals die taak ligt op 
het wetgevend terrein der arbeidsbemiddeling en arbeids-
bescherming. Dan is er de regeling van de moederschap3zorg. 
Voor de moeder en het nieuwe leven is nog niets gedaan, 
waarschijniyk ook omdat de vrouw tot nu toe alle mede-
zeggenschap heeft gemist. Moedercursussen, bestuur en onder-
wys in gezondheids, en voedingsleer, onderzoek naar de oorzaken 
van zuigelingsterfte, tuchtscholen en opvoedingsgestichten, zie-
daar allerlei gebieden, waarop de daadwerkeiyke medewerking 
van de vrouw voor een goede regeling ten hoogste wenscheiyk is. 
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(van der Feltz.) 
Mijnheer de Voorzitter! Zooals ik zoo straks reeds opmerkte, 

heeft do ondervinding van de laatste jaren getoond, dat do 
vrouwen medewerkers willen zijn en de bekwaamheden hebben 
om medewerkers te zyn van de mannen ter behartiging van 
hun gemeenschappelijke belangen. In tegenstelling met de in 
ons Voorloopig Verslag neergologde uitspraak, waarby het 
bestaan van een sterken drang tot vorkryging van actief 
vrouwenkiesrecht bij het meerendeel der Nederlandsche vrouwen 
wordt ontkend, welke bewering hedenmorgen door den heer 
Verheven is herhaald, ben ik van mocning, dat om ovengenoemde 
redonen over de geheele wereld de beweging voor het vrouwen-
kiesrecht in hooge mate in kracht is toegenomen. En aan die 
beweging heeft ons land zich niet kunnen onttrekken. Het is 
aan die beweging mijns inziens dan ook te danken, dat dit 
thans by ons in behandeling zynd wetsvoorstel, behoudens het 
verzet daartegen van eenige in ons Voorloopig Verslag aan het 
woord zijnde leden, in het algemeen met grooto instemming 
is ontvangen, en dat met vertrouwen de uitspraak mag worden 
gedaan, dat het algemeen vrouwenkiesrecht weldra in de wet 
zal worden opgenomen. 

Ik zog, Mijnheer de Voorzitter, algemeen vrouwenkiesrecht, 
omdat ik niet zou weten, welke beperking van het vrouwen-
kiesrecht nog zou kunnen worden voorgeschreven. De Grond-
wet vorbiedt aan bezit van maatschappelijkon wolstand redenen 
voor kiesbevoegdheid van de vrouw te ontleenen. Als grondslag 
voor beperking blijft dan alleen over de leeftijd en het zelf-
standig optreden der vrouw. De beperking te zoekon in den 
leefth'd zou m. i. blyk geven van zoo groote eenzijdigheid, dat 
ik mij niet kan voorstellen, dat er iemand zou zijn te vinden, die 
een daartoe strekkend voorstel zou willen doen. De vrouw is 
op 23—25 jarigen leeftijd in don regel rijper van aanleg, onder-
vinding en karakter dan de man op dien leeftijd. Daarom meen 
ik, dat de leeftijd voor man en vrouw dezelfde zal moeten zijn 
en ook steeds zal blijven. Alle scheidingslijnen zijn willekeurig, 
maar om een beperking in den leeftijd te zoeken, zou in zoo 
hooge mate eenzijdig en willekeurig zyn, dat men zeker kan 
zijn, dat daaruit een voortdurend stcods toenemende aandrang 
naar uitzetting zou ontstaan. Ook de grondslag van het zelfstan-
dig optreden der vrouw geeft geen uitzicht op een bevredigende 
regeling. Zooals duidelijk uit ons verslag blijkt, denken zij, die op 
dien grond beperkingen in hot leven willen roepen, volstrekt met 
eenstemmig. Uit de hieromtrent op bladz. 2 van ons Voorloopig 
Verslag voorkomende beschouwingen zou ik de conclusie willen 
trekken dat het meerendeel van de aldaar aan het woord zijnde 
leden geen bezwaar hebben tegen de toekenning van het actieve 
kiesrecht aan de vrouwen, we] :ce gezinshoofden zijn of op andero 
wyze geheel zelfstandig optreden. De toekenning van het actieve 
kiesrecht aan vrouwen, welke gezinshoofden zijn, weduwen 
daaronder begrepen, en zelfstandig optredende wouwen is m. i. 
niet mogelijk, omdat zoodanig kiesrecht een uitvloeisel zou zijn 
van het algemeen huismanskiesrecht, welk kiesrecht by de 
regeling van het algemeen mannenkiesrecht niet is aanvaard. 
Volkomen juist wordt dit in de Memorie van Antwoord op ons 
Voorloopig Verslag staatsrechtelijk niet houdbaar genoemd. 
Met het vervallen toch van dat beginsel voor de algemeene 
regeling van het actief mannenkiesrecht kan natuuriyk een 
uitvloeisel daarvan niet aan het actief vrouwenkiesrecht ten 
grondslag worden gelegd. Dit doende zou ook hier een bron 
gelegd worden voor voortdurenden toekomstigen stryd. Bovendien 
komt ten aanzien van de zelfstandig optredende vrouwen in 
ons Voorloopig Verslag geen bepaalde beschouwing voor. Dezen 
worden daarin alleen als voor het kiesrecht geschikt vermeld. 
Wat onder zelfstandig optredende vrouwen is te verstaan en 
hoever die zelfstandigheid zich moet uitstrekken wordt daarin 
niet nader aangegeven. Maar de met die zelfstandig optredende 
vrouwen aangeduide scheidingslijn zou m. i. even willekeurig 
zyn als ik zooeven ten aanzien van de scheidingsiyn, uit den 
leeftyd voortvloeiende, heb aangegeven. Evenmin als by de in-
voering van het algemeen mannenkiesrecht de onderscheidingen, 
die hier thans zijn aangevoerd, er toe hebben geleid om het 
kiesrecht niet algemeen te maken, evenmin mag dat nu 
gebeuren. 

Wordt eenmaal aangenomen, dat het Staatsbelang vordert, 

(ran der Feltz e. a.) 
dat de wouwen kiesgerechtigd worden, omdat men meent, dat 
de medewerking der vrouwen zal leiden tot goede en betere 
keuzen, en dat dientengevolge ook do arbeid van die gekozenen 
in deugdeiykhoid zal winnen, dan kunnen er m.i. geen afdoende 
redenon worden aangevoerd om in onderscheidingen te vervallen. 
Men moet thans overgaan hot vrouwenkiesrecht of niet in te 
voeren of het algemeen te geven. Voor een gedeelteiyke toc-
kenning is, zooals ik reeds zeide, m.i. detydvoorby. In tegen-
stelling met de beschouwingen, voorkomende in de alinea's 4 
en 6 op bladz. 2 van ons Voorloopig Verslag vermeld, zeg ik: 
er is geen tussebenstation meer; wij hebben het eindstation 
boreikt, waarvan de 'naam luidt „algemeen actief vrouwen-
kiesrecht". 

Mynheer de Voorzitter! Na hetgeen ik thans gezegd heb, zal 
het zeker voor niemand in deze vergadering twyfelachtig zyn 
of ik zal met groote instemming mijn stem aan het thans in 
behandeling zijnd wetsontwerp geven; omdat ik meen daardoor 
mede te werken aan het doen ophouden van een al te lang 
bestaan hebbend onrecht, en voorts daardoor te handelen in 
het algemeen belang van ons volk. 

Voor ik evenwel eindig, voel ik mij gedrongen nog den wensen 
uit te spreken, dat by de eerstvolgende grondwetsherziening de 
Rcgeoring het initiatief zal nomen, om naast het algemeen 
mannenkiesrecht ook het algemeen vrouwenkiesrecht in de 
Grondwet op te nemen. Ik meen, dat er geen enkele reden 
bestaat', waarom het vrouwenkiesrecht op een andere plaats en 
op een andere wijze zou moeten zijn geregeld dan het mannen-
kiesrecht en omdat de formule, die thans in art. 80derGrond-
wet voorkomt, na aanneming van dit wetsvoorstel geen doel 
of zin meer heeft, omdat daaraan dan volledig uitvoering zal 
zijn gegeven. En het is niet denkbaar dat er ooit een wetgever 
zal worden gevonden, dio van dit uitgebreid kiesrecht, wanneer 
het eenmaal is toegekend, iets zal terugnemen; van een eens toege-
kenrl algemeen kiesrecht is later iedere inperking onmogelijk. Den 
aandrang, in dit opzicht op bladz. 1, alinea 2, van ons Voorloopig 
Verslag uitgeoefend, ondersteun ik daarom gaarne. En evenals 
do leden in de slctalineavan ons Voorloopig Verslag aan het woord 
spreek ik de hoop uit, dat de Eegeering het grondwettelijk voor-
schrift van den stemplicht zal handhaven. Al mag de onder-
Yindlng, die tot dusver ton aanzien van dit instituut heeft 
plaats gehad, niet in alle opzichten gunstig zyn geweest, de 
werking daarvan heeft mijns inziens nog to kort geduurd om 
daarover thans reeds een definitief afkeurend oordeel uit te 
spreken. Technisch is het instituut misschien wat te verbeteren, 
waartegen natuurlijk geen bezwaar bestaat, maar vaststaat 
voor my, dat het behoort gehandhaafd te worden. 

De Overheid mag mijns inziens bevorderen, dat de kiezer 
niet uit lichtzinnigheid of luiheid of onverschilligheid zich aan 
zyn publiekrechtelijke verplichting onttrekt. Met werkelyk 
gemeende gemoedsbezwaren zal rekening zijn te houden; daarop 
is, dunkt mij, wel iets te vinden, maar ik zie niet in, dat 
daarom het instituut van den stemplicht, nu het pas bij drie ver-
kiezingen heeft gegolden, thans reeds weer zou moeten word;n 
afgeschaft. Het belang van de gemeenschap, dus het algemoen 
belang, brengt myns inziens mede, dat de Overheid het kiezers-
volk voor de stembus mobiliseert. 

Mynheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik door hetgeen ik thans 
heb gezegd, mijn stem, die ik over dit voorstel zal uitbrengen, 
voldoende neb gemotiveerd. 

De heer de Vos van Steenwijk: Mynheer de Voorzitter i 
Met een enkel woord wensch ik de stem te motiveeren, Welke 
ik ten aanzien van het aanhangig wetsontwerp voornemens 
ben uit te brengen. 

Sedert lange jaren tegenstander zoowel van het actief als 
van het passief vronwenkiesrecht is myne meening op dat stuk 
ongewijzigd gebleven. Ik denk er niet aan thans nog in eene 
uitesnzetting te treden van de bezwaren, gegrond op plaats, 
roeping en aanleg van de vrouw, die tegen het haar toekennen 
van het actief vrouwenkiesrecht pleiten. Die bezwaren zijn in 
den loop der tijden veelzijdig belicht, nog hedenmorgen, en dus 
genoegzaam bekend; het onderwerp is uitgeput. Zy moeten er 
my toe leiden myne stem aan de voordracht te onthouden. 
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ó(c Vos van Steenwijk e. s.) 
Mynheer de Voorzitter, ik zal myne stem aan het wetsont-

werp schenken. Allerminst op grond van de door sommigen 
uitgesproken verwachting dat, gelet op don in het gemeen bh1 

do vrouw sterk aanwezigen godsdienstzin, gezagstrouw on orde-
liovendheid, hot actief vrouwenkiosrecht den rechtschen partyen 
profljteiyk zal biyken. Daargelaten dat dergciyke voorspellingen 
onder beneficie van inventaris zyn te aanvaarden, ben ik niet 
bereid tot een, naar mijne overtuiging, schadeiyken maatregel 
mee te werken, ten einde een party voordeel te behalen. Zoo-
danige overwoging acht ik inferieur, en ben er dan ook niet 
voor te vinden. 

Wat my er toe heeft gebracht myno stem aan de voordracht 
te schenken is het antwoord, dat ik my zelf heb gegeven op 
de vraag of, gesteld dat van mijne stem het lot van het wets-
ontwerp afhing, ik onder de tegenwoordige omstandigheden 
en maatschappelijke verhoudingen — ik denk daarby o. a. aan 
het feit dat de vrouw bereids het passief kiesrecht bezit en 
aan haar allengs nu eenmaal ietwat gewyzigdo positie — de 
verantwoordelijkheid van verwerping zou willen dragen? 

Na ernstige overweging ben ik tot eeno ontkennende beant-
woording dier vraag gekomen. 

Wanneer ik let op do verschijnselen, die binnen- cnbuitens-
lands zyn waar te nemen, wanneer ik de richting zie, welke 
de staatkundige en de sociale ontwikkeling schier allerwege in 
Europa hebben ingeslagen, dan meen ik, dat het niet van 
staatsmanswijsheid zou getuigen in de huidige constellatie, nu 
elders het actief kiesrecht aan de vrouw reeds is toegekend, 
of eerlang geschonken zal worden, het haar hier te lande te 
onthouden. Vroed beleid gedoogt zulks naar mijne overtuiging 
niet. 

Waar de zaak nu zoo staat, dat ik de vcrantwoordelykheid 
van de verworping der voordracht niet zou aandurven, daar 
gebiedt politieke eerlijkheid mij mijne stem aan het wetsontwerp 
te. geven, ook al weet ik, dat het zonder die hier niet zou 
stranden en al zouden mync bezwaren er my toe moeten leiden 
teJien te stemmen. 

Door dit laatste te doen zou ik in mijne lijn blijven, conse-
quent handelen, Ie beau rölo spelen, hetgeen te gemakkelijker 
ware vermits aanneming van de voordracht toch verzekerd is. 

Haar, Mijnheer de Voorzitter, politiek eerlijk zou het myner-
zyds, meen ik, niet zyn. 

Do heer Tan der Hoeven: Mijnheer de Voorzitter! Over dit 
wetsontwerp wil ik gaarne mijn vreugde uiten. Ik aanvaard 
het als een verbetering. Ik behoor alleszins tot hen, die aan 
wie ook een natuurrecht om kiezer te zijn willen toekennen. Ik 
acht het slechts de vraag, of de toevoeging van deze categorie 
van kiezers in het belang van den Staat is, of wil men het 
anders uitdrukken: van een juist functioneeren van de Wet-
gevende Macht. Nu het algemeen mannenkiesrecht is aanvaard, 
acht ik mede de aanvaarding van het algemeen vrouwenkiesrecht 
geboden, omdat ik van meening ben, dat een toevoeging van 
de vrouwen aan het kiezerskorps dit korps beter zal maken. 
Een stelling die voor een groot deel onbewijsbaar is, maar 
voor welker juitsheid toch aanwijzingen zyn bij te brengen. 

In de eerste plaats: de bemoeiingen van den Staat zyn in do 
latere jaren op sociaal gebied zeer uitgebreid en zullen in 
komende jaren nog wel verder uitgebreid worden. In vele op-
zichten strekt de Staat zijn zorg uit over vrouweiyke arbeidsters. 
Hy bemoeit zich met onderwijsinrichtingen voor meisjes en 
vrouwen. 

De Staat schenkt zyn volle aandacht aan kinderbescherming. 
Voor dit alles is het onmiskenbaar van belang dat ook de 

stem van de vrouw in de vertegenwoordigende colleges gehoord 
worde. 

Ten tweede: wat voor my de hoofdzaak Is: ik acht — het is 
eenigszins gevaariyk dit in een vergadering van uitsluitend 
mannen te zeggen — dooreengenomen de vrouw meer bezonken, 
verstandiger, ernstiger, meer gehecht aan de Christeiyke grond-
slagen onzer maatschappy en minder geneigd tot onbekookte 
proefnemingen. 

In de derde plaats: waar eenmaal het passief vrouwenkies-
recht is aanvaard (en hiermede zelfs in de Provinciale Staten 
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der Kieswet. 

(ran der Hoeven.) 
voor de Eerste Kamer indirect aan vrouwen de gelegenheid is 
gegeven om actief kiesrecht uit te oefenen) acht ik het onlogisch 
om haar in het algemeen actief kiesrecht langer te onthouden. 

In de vierde plaats: het algemeen setief vrouwenkiesrecht 
verbetert het korps van kiezers in zoover het hierdoor vollediger 
wordt en den drang naar uitbreiding doet ophouden, daar er 
dan niets meer uit te breiden valt. Iloe men ook over het 
algemeen kiesrecht denkt, heeft dit in November 1918 het 
onmiskenbaar en onschatbaar groot voordeel gehad, dat het 
demonstreerde, dat het overgroote deel van het Nederlandsche 
volk geen revolutie wilde. Nu zou men hebben kunnen zeggen, 
dat de proef op do som niet volledig was omdat de vrouwen 
niet meegestemd hadden by de samenstelling der Tweede Kamer. 
Ik weet niet of men het ergens gezegd heeft, maar men zou 
het hebben kunnen zeggen — zy het dan ook m.i. ten onrechte. 
In elk geval zal uitbreiding van het korps met de vrouwen 
zoodanige rcdeneering voortaan onmogeiyk maken. 

Tegen dezo uitbreiding worden bezwaren aangevoerd, die vooi 
my niet van heel groot gewicht zy'n. 

De vrouw — zoo redeneert men — behoort vóór alles in haar 
huis. Ik zou het niet graag ontkennen. Ik wil zelfs wel zeggen, 
dat in dezen gedachtengang het vrouwenkiesrecht ook voor my 
een onsympathiek tintje heeft, al ga ik niet zoo ver als zekei 
hooggeleerd en even hooggeestig spreker, een professor, dien ik 
eens te Rotterdam hoorde zeggen, dat hy een groot voorstander 
was van het vrouwenkiesrecht, en dat hy, indien hy het te 
vergeven had, aan allo vrouwen kiesrecht zou willen schenken, 
met één uitzondering echter, n.1. van haar, die om zoodanig 
recht ooit gevraagd hadden. Ik voel iets voor dien gedachten-
gang, al ga ik niet zoo ver. Ook ik stel dus de huisvrouw heel wat 
hooger dan de kiesrechtvrouw. Maar behoeft de huisvrouw nu 
onder te gaan in de kiesrechtvrouw? M.i. allerminst. De be-
zwaren zyn niet zoo groot als men het voorstelt. Tegenwoordig 
wordt slechts ééns (Kamerontbinding weggedacht) in de vier 
jaren gestemd. Corporeele inspanning kost dus de uitoefening 
'van het kiesrecht weinig of niets. Intellectueele natuuriyk wel, 
maar ook deze overdrijve men niet. Indien de vrouw zich 
abonneert op De Nederlander, die zeer beknopt is, deze telken 
avond doorleest en dan luistert naar het advies van dit Wad, 
dan kan zy het m. i. er al zeer goed afbrengen. 

In het burgerlijk recht — zoo redeneert men verder — 
geeft, althans in den regel, de stem van den gehuwden man 
den doorslag. In rebus publicis zou kunnen gebeuren, dat de 
stem van den man die van de vrouw neutraliseerde. Primo zal 
dit m. i. niet veel voorkomen. Gewoonlyk zullen man en vrouw 
over politieke zaken wel gelijk denken. Maar is dit niet 't geval, 
is het dan niet juist rechtvaardig, Mijnheer de Voorzitter, dat 
de stem èn van den man èn van de vrouw tot uiting komen ? 
In het burgerlijk recht is het een noodzakehjkheid — als men 
wil een te betreuren noodzakelykheid — dat als regel de stem 
van den man den doorslag geeft. Bij een gehuwd menschenpaar 
kan het moeilyk anders, daar by staking der stemmen het 
toch zeer bezwaarlyk zijn zou om de stem der vrouw in het 
huwelyksrecht te laten overheerschen. Maar hoe dit ook zy, 
by de uitbrenging van de stem in openbare zaken hebben wy 
do moeiiykheid niet. Juist in do enkele gevallen dat man en 
vrouw over politieke zaken niet gelyk denken, zal het onvrede 
kunnen voorkomen indien de vrouw in dit geval niet noodeloos 
zich ondergeschikt ziet aan haar echtgenoot Omdat dit geval 
echter wel niet veel zal voorkomen, waagde ik het daar straks 
te zeggen, dat de redeneering, dat, dank zy het algemeen 
mannenkiesrecht alleen, niet met grond beweerd kon worden, 
dat er zelfs geen groote minderheid in ons land voor revolutie 
in November 1918 gestemd was, valsch geweest zoude zyn. 

Myn meening, Mynheer de Voorzitter, staat wel zoo vast, 
dat ik het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet zou 
wenschen opgenomen te zien. Ik zeg „algemeen" vrouwen-
kiesrecht, niettegenstaande ik kan begrijpen dat sommigen be-
schroomd zyn ook de getrouwde vrouw kiesrecht te geven, maar 
om de redenen boven aangevoerd en ook op grond dat men 
toch niet aan het dienstmeisje wel en aan de vrouw des huizes 
geen kiesrecht geven kan, deel ik die bezwaren niet. 

Maar dan kiesplicht, Mynheer de Voorzitter? Bc zou zeggen, 
,ja. Mijnheer de Voorzitter". De wetgever zal zich toch de 
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komende jaren moeten benutten om het instituut van den kiesplicht 
nader onder de oogon te zien. Zooals het nu is kan het niet 
blijven. Ik zou wenschen een speciale regeling, desnoods met 
verplaatsing van don bewijslast. Zooals het nu is, is het een aan-
sluiting van de wet. Massale ovortreding van de wet kan geen 
enkel wetgever dulden. Dulden van vermolming van de wet 
is erg, maar toestaan dat mot een pas gemaakte wet gespot wordt, 
is nog veel erger. Ik zou bijna zeggen: de wet is iets heiligs. 
Wie toestaat dat met een wet gesold wordt is, Mijnheer de 
Voorzitter — en hy kan zich dan niet eens op een vergissing be-
roepen — niet veel beter dan een wildorevolutionnair. De laatste 
raast en schreeuwt, do eerste slaapt en dut en suft en droomt 
en talmt en wryft zich hoogstens, zonder verder te komen, de 
oogen uit, maar beiden doen aan do rechtsorde onuitsprekelijk 
veel kwaad. 

Alles samen genomen, Mynhoer de Voorzitter, begroet ik den 
geachten verdediger van dit wetsontwerp hier in den Senaat 
voor hem helaas het te verwoesten Carthago, met sympathio en 
Ik wensch hem hier succes. Mijn stem zal hij hebben! 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst, daarna 
hervat en de beraadslaging voortgezet. 

De heer do Waal Malefflt: Mijnheer de Voorzitter! Devoor-
itellers van het wetsontwerp dat thans aan onze beoordeeling 
wordt onderworpen, vangen hun Memorie van Toelichting aan 
met de medeeling dat de grondwetsherziening van 1917 ons 
geen finale oplossing van het kiesrechtvraagstuk heeft gebracht, 
£n zy motiveeren die uitspraak met er aan te herinneren, dat 
zy de toekenning van het kiesrecht aan de vrouw aan den 
gewonen wetgever overliet. 

Dit zoo hoorende zou men geneigd zijn te denken, dat naar 
de meening der voorstellers met de toekenning van het vrouwen-
kiesrecht de finale oplossing van het kiesrechtvraagstuk ver-
kregen zou zyn en dat die quaestie, die zoo lang de gemoederen 
heeft verontrust, voorgoed van de baan zou zijn. 

Toch geloof ik, dat wie dat verwacht, zich ten eenenmale 
vergist. Daargelaten nog dat de leeftijdsgrens nog heel wat 
lager kan worden gesteld en in die richting reeds een nieuwe 
agitatie is begonnen, terwijl in Frankryk een Kamerlid zelfs 
heeft voorgesteld om aan alle staatsburgers tot de zuigelingen 
incluis het kiesrecht toe te kennen, zy het dat bet dan ge-
deel telijk by delegatie door het hoofd van het gezin zou 
moeten worden uitgeoefend, is over do wijze van stem-
ming, over het kiesstelsel, zeker het laatste woord nog niet 
gesproken. Zelfs al acht men het pleit over de evenredige ver-
tegenwoording voorgoed beslecht, er is meer dan éen vorm 
van zulk een kiesstelsel en het zou wel zeer te verwonderen 
zyn wanneer men duurzaam over het gekozen stelsel algemeen 
tevreden was. £n zoodra dit niet het geval meer is, is het 
kiesrechtvraagstuk opnieuw aan de orde, en de strijd daarover 
andermaal ontbrand. Bovendien, heeft een der politieke leiders 
aan de overzyde van het Binnenhof er zoo heel lang geleden 
niet op gezinspeeld, dat men de stemmen niet alleen tellen, 
maar ook wegen kan? Een beginsel dat wanneer de toepassing 
er van op het kiesrechtvraagstuk vroeg of laat wordt geêischt 
— en ik acht het geenszins onmogelijk dat dit geschiedt — 
nieuwe problemen op het gebied van het kiesrecht zal doen 
ontstaan, die niet zoo dadelijk zyn op te lossen. 

Naar mijn vaste overtuiging zal de finale aflossing, waarvan 
de voorstellers van dit wetsontwerp gewagen en die zy blykbaar 
in nabije toekomst verwachten, zoolang men die bly'ft zoeken in 
den individualistischen weg, nimmer worden gevonden. Ze is 
een bedriegiyk schynbeeld, dat men wel verlangend kan nastreven, 
maar nimmer zal bereiken. 

Ik zie in het voorstel, dat thans voor ons ligt, niet dan een 
phase in den grooten strijd die sedert de revolutie der 18de eeuw 
in de wereld is ontbrand en die niet zal rusten zoolang men 
de onjuistheid dier beginselen, waaruit die revolutie ontsproot, 
niet heeft erkend. 

Met enkele woorden slechts wensch ik het standpunt aan te 
geven dat ik tegenover dit wetsontwerp meen te moeten innemen. 

Ik kan my voorstellen dat de aanhangers van de volks-
souvereiniteit daarvan warme voorstanders zijn. Het ligt geheel 
in hun lyn. 

(de Waal Malcfijt.) 
Ik ben geen voorstander van dio gevaariyke leer, en verfooi 

die met myn gansche hart. Ik ben dan ook daarom geen voor-
stander van het voorstel dat thans voor ons ligt. Zelfs behoor 
ik niet tot hen, die tegenover dit voorstel zich indifferent ver-
klaren. 

Ik ben er een beslist tegenstander van. 
Waarom? 
Ik zal niet alles herhalen, hetgeen voor en na reeds is gezegd. 
Ik wil slechts op enkele punten wyzen. 
Ik acht invoering van het vrouwenkiesrecht niet bevorderlyk 

voor de goede werking onzer parlementaire instellingen en het 
komt my uit maatschappelijk oogpunt bedenkelijk voor. 

Over ieder van die beide gronden wensch ik iets te zeggen. 
Doch vooraf wensch ik een opmerking of tegenwerping te 

beantwoorden, die men mij allicht te gemoet zal voeren. 
Het vrouwenkiesrecht, zegt men, is door het nieuw artikel 

der Grondwet, wat het passieve kiesrecht aangaat, beslist, en 
wat het actieve kiesrecht betreft, mogelijk gemaakt. Gij hebt 
behoord onder degenen, die vóór dat artikel stemden; welnu, 
dan zijt gij ook zedelijk verplicht, uw stem aan hetgeen nu 
wordt voorgesteld niet te onthouden. 

Ik meen dit laatste te mogen ontkennen. 
In de eerste plaats mag men niet vergeten dat bij de grond-

wetsherziening niet alleen het kiesrecht" maar ook het onder-
wysvraagstuk betrokken was en dat beide ontwerpen wel for-
meel gescheiden, doch ook weer zoodanig verbonden waren, 
dat verwerping van het een ook de niet-totstandkoming van 
het ander ten gevolge zou hebben gehad. 

In de tweede plaats dat het scheppen van de mogelijkheid 
tot invoering van het actieve vrouwenkiesrecht nog geheel iets 
anders is dan die invoering zelf. 

En in de derde plaats dat — veronderstel dat ik beter gedaan had 
ook tegen het openen van die mogelijkheid my te verzetten, zelfs 
al had ik daardoor de onderwyspacificatie moeten opofferen, — 
daaruit nog geenszins volgt, dat ik, nu de slagboom verwyderd 
is, den verkeerden weg ook moet inslaan en ten einde moet 
afloopen. 

Ik wensch dit niet niet te doen en meen daarbij volkomen 
in mijn recht te zyn. 

Na deze kleine uitwerking keer ik terug tot myn betoog. 
Invoering van het vrouwenkiesrecht acht ik niet bevorderlijk 

voor de goede werking onzer constitutioneele instellingen. 
Algonioen is reeds thans de klacht over het groot aantal 

politieke of pseudo-politieke partyen. Het parlementaire stelsel 
komt het best tot zijn recht bij het bestaan van twee partyen, 
zooals dit in Engeland langen tijd het geval was. 

Kan dit niet langer worden volgehouden, dan is het toet 
zeer gewenscht dat het aantal partijen zooveel mogelyk bs-
perkt blijve. 

Hoe kleiner partij, hoe minder het gevoel van politieke ver-
antwoordelijkheid in den regel ook zal zyn, en dat verant-
woordoiykheidsgevoel is voor de goede werking van het paiie-
mentaire regeeringsstelsel onmisbaar. 

Welnu, invoering van het vrouwenkiesrecht brengt het groote 
gevaar met zich dat — terwyl -inkrimping van het aantal 
politieke partijen ten onzent zeer gewenscht is — deze in-
krimping niet alleen zal uitblijven, doch toeneming van het 
aantal partijen zoo goed als zeker is. De evenredige vertegcn-
woordiging dwingt daartoe en de wyzo waarop de propaganda 
voor dat kiesrecht i3 gevoerd wyst geheel in die richting. Het 
evenredig kiesstelsel brengt mede dat het niet genoeg is dat de 
verschillende politieke partyen mannen of vrouwen candideeren, 
die speciaal opkomen voor wat de vrouwen in het byzonder 
belang inboezemt. Er moet ook zekerheid bestaan dat zoo 
iemand, wanneer hij of zy gedurende de parlementaire periode 
wegvalt, door een geiykgezinde wordt vervangen. Dit laatste 
nu kon niet anders geschieden dan door indiening van aparte 
vrouweniysten. Zdó alleen komt volgens de theorie de vrouwe-
lyke invloed tot zyn volle recht. 

De splytzwam zal dus nog meer kwaad gaan aanrichten. 
Het gevaar is ook geenszins denkbeeldig dat, om de vrouwe-

lyke kiezers op hun hand te krygen, de verschillende politieke 
partyen allerlei wenschen — al of niet uitvoerbaar doet er 
minder toe — op hun programma's zullen gaan plaatsen, die 
de regeeringstaak nog moeilijker zullen maken dan zy reeds is, 
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en dat gevoelsargumenten by verkiezingen een nog belangijker 
rol zullen gaan spelen dan thans reeds het geval is, terwijl 
afgevaardigden die door het bezigen van zulke argumenten 
gekozen zijn, nog grooter gevaar loopen den thans om bü het 
beoordeelen van regeeringsdaden of voorstellen meer te letten 
op wat zij beloofden en voorstelden dan op hetgeen uitvoerbaar 
of bereikbaar is. 

Komt het vrouwenkiesrecht mh" niet bevorderlijk voor, voor 
enne goede samenstelling der volksvertegenwoordiging, ook uit 
maatschappelijk oogpunt acht ik het voorstel van de heeren 
Marchant c.s. bedenkelijk. 

Onze maatschappij wordt opgebouwd uit gezinnen. Hoe krach-
tiger en gezonder dat gezinsleven opbloeit, des te gezonder de 
maatschappij. Maar zal dat gezinsleven waarin de vrouw, ook 
de ongehuwde, zulk een belangrijke plaats beslaat worden be-
vorderd, wanneer de vrouw in strijd met haar wezen en aanleg 
gedwongen wordt zich te werpen in den politieken strijd? Want 
alleen dan zal bereikt worden wat men beoogt. Miet enkel 
stemmen, neen, politieke vergaderingen afloopen, luisteren naar, 
straks deelnemen aan het politiek debat, dat daar wordt gevoerd, 
ligt in dat kiesrecht opgesloten. 

Zal het gezinsleven er beter op worden, wanneer wij de vrouw 
dwingen zich te werpen in den modderstroom, die in verkiezings-
dagen ons goede land overspoelt en die wij mannen, niet zonder 
innerlyken weerzin vaak, moeten doorwaden? 

Acht men oen maatregel gewenscht die daartoe leiden zal? 
Misschien zal men mij tegenvoeren dat het, jnist wanneer de 

vrouwen meedoen, beter zal worden. Dat van haar, gelijk zoo 
vaak in het gezin, een reiner, edeler invloed zal uitgaan. 

Maar waarop grondt men die hoop? 
Is de geschiedenis niet daar om te bewijzen, dat wanneer de 

vrouw eenmaal uit haar natuurlijke sfeer is losgerukt en door 
den politieken maalstroom is gegrepen, zh' het erger maakte 
dan de man? 

Van revolutionnaire zijde denkt men er dan ook gansch anders 
over. Openlijk is het aan de overzijde van het Binnenhof uit-
gesproken dat men het algemeen kiesrecht voor de vrouw een 
grooter kracht achtte voor haar revolutionnaire ontwikkeling. 

Niet dat ik dadelijk die gevolgen ducht. Integendeel, wie maar 
eenigszins ons volk kent, weet dat juist de vrouwen meer aan 
de religie zijn gehecht dan de mannen. Ik verwacht dan ook 
aanvankelijk voor rechts eer winst dan verlies. De ondervinding 
in Duitschland heeft dit ook duidelijk doen zien. 

Wat dat aangaat, zie ik zonder bezorgdheid den uitslag van 
deze nieuwe proefneming tot toepassing der beginselen van 
1789 te gemoet. 

Maar de zaak zelf acht ik verkeerd en in de toekomst zullen 
de verkeerde gevolgen daarvan op staatkundig en maatschap-
pelijk gebied zeker niet uitblijven. 

Ik zal daarom mijn stem aan het voorstel van de heeren 
Marchant c.s. niet kunnen geven. 

Over den vorm van dat voorstel spreek ik thans niet, al meen 
ik dat, gelijk ook door de heeren v. d. Berg en van der Feltz 
dezen morgen is gezegd, de redactie van art. 80 der Grondwet 
er wel op wijst dat den grondwetgever blijkbaar een bepaalde, 
stellige regeling voor den geest heeft gestaan. Doch dit punt 
acht ik van minder belang. 

Het principe acht ik zóó verkeerd, dat — ik weet dat ook 
anderen met mij op dit punt eenstemmig denken, ik mijn stem 
aan dit voorstel niet zal kunnen geven. 

De heer Vliegen: Mijnheer de Voorzitter! Het zy mij vergund 
met een enkel woord het sympathieke standpunt dat ik tegen-
over dit ontwerp inneem uiteen te zetten; het debat wil ik 
gaarne aan den voorsteller overlaten, die daartoe meer eigen-
aardig is aangewezen. 

Ik wensch echter in de eerste plaats myn verwondering uit 
te spreken over den eigenaardigen toestand, dat, nu wy op het 
punt staan een verandering in onze Staatsinrichting aan te 
brengen van zoo enorme beteckenis als deze, de Regeering, 
die toch eigenlijk de leiding van zaken in de politiek in handen 
behoort te hebben, hier geheel buiten staat. Het is een eenigs-
zins zonderlinge toestand, die op iets abnormaals wh'st. De, 
Regeering, die zich weinige maanden geleden zoo meester 

(Vliegen.) 
achtte van den toestand, dat zij kon spreken zooals zij toen 
deed, on met de grobto meerderheid van het volk achter zich, 
zooals zij het uitdrukte, laat thans een hervorming als deze 
langs zich heengaan, zy gaat op den stoep staan en kijkt hoe 
do menschen in de straat het er af brengen. Ik geloof niet 
dat de Rogeering deze zaak in haar vollen omvang begrijpt, 
ik meen dat het eigenlijk niet aangaat dat een Regeering op 
een oogenblik als dit een dergelijke houding aanneemt.. 

Zij had moeten zeggen of zy voor of tegen was en niet de 
houding aannemen van: nu ja, het is nu eenmaal opgekomen, 
wij zien er politiek wel eenig voordeel in, wy zullen ons niet 
verzetten, maar laten het aan anderen over deze gewichtige 
zaak te beslissen. 

Mh'nheer de Voorzitter! Wanneer ik nu den toestand in deze 
Kamer met een enkel woord zou moeten schetsen, zou ik het 
aldus willen doen: de heeren zh'n er tegen, maar zy stemmen 
er voor. Wanneer ik even de harten en nieren zou willen 
proeven van de groote meerderheid van deze Kamer, ben ik 
er zeker van dat die er niets voor gevoelt, maar er toch voor 
zal stemmen. Hij die dit het meest ronduit heeft gezegd, was 
do heer de Vos van Steenwijk, die zegt: ik ben er vierkant 
tegen, het strijdt eigeniyk met al myn opvattingen omtrent 
het maatschappeiyk leven, ik wil er ook niet voor stemmen uit 
partyoverwegingen, maar ik durf de verwerping niet aan en 
dus stem ik er maar voor. Dit standpunt geloof ik, dat de 
meeste leden hier innemen. De bezwaren die worden geopperd 
gaan veel dieper dan de politiek van het oogenblik, zij raken 
opvattingen omtrent de positie van de vrouw in het huisgezin 
en in de geheele maatschappij. En niettegenstaande dit, komt 
men toch tot een besluit dat tegen die opvattingen geheel 
indruischt 

Ik aanvaard dit met vreugde, omdat daaruit de geweldige 
kracht biykt die achter den drang naar vrouwenkiesrecht zit 
en waarvoor de heeren zwichten, ofschoon zij er met hart en 
ziel tegen zouden willen stryden. 

Men heeft verband gelegd tusschen de positie der vrouw in 
het huisgezin en het vrouwenkiesrecht. Ik ontken niet, dat daar 
in het algemeen iets waars in zit, maar men gaat daarby toch 
uit van een onjuiste opvatting van het huisgezin als een 
onveranderiyk iets. Men vergeet, dat de maatschappelijke ont-
wikkeling groote verandering ook in het gezin heeft gebracht. 
Het is niet meer waar, dat de vrouw zich geheel kan wyden 
aan de opvoeding der kinderen en aan haar huiselijke taak. 
Dit is voor honderdduizenden oen klank uit het verleden. De 
maatschappciyko omstandigheden hebben de taak van de vrouw 
reeds lang veranderd; een groote massa vrouwen, zoowel uit 
de arbeidersklasse als uit andere klassen, hebben een taak 
gekregen buiten het gezin om het gezin te kunnen brengen en 
houden op een hoogte dat het Jeven kan. De voortdurende aan-
wezigheid van de vrouw in het huisgezin is een zegen, wanneer 
de vrouw daar een taak vindt en het gezin ook zonder inkomen, 
door haar verworven, in zekere welvaart kan leven. Maar als 
de vrouw voor de keus staat om öf zelf te werken en daardoor 
het gezin materieel op een hooger plan te brengen öf in het 
huisgezin te blijven, maar te leven van een zeer armoedig 
inkomen, dan is de keuze veelal beslist. Het is een oud spreek-
woord, dat waar do armoede de deur binnenkomt, de liefde het 
venster uitgaat. Mede maatschappeiyk werk verrichten door de 
vrouw is in tallooze gevallen veel beter voor het huisgezin dan 
dat de vrouw daar van den morgen tot den avond ploetert, 
terwyi er veel te weinig binnenkomt. 

Dit is een element in onze maatschappy dat by de vraag, of 
aan de vrouw politieke rechten moeten worden toegekend, zeer 
sterk meespreekt. 

De drang naar vrijheid en zelfstandigheid, die in andere klassen 
van de maatschappy de vrouw er toe gebracht heeft te gaan 
studeeren of zich toe te leggen op eenig vak om niet meer in 
die mate afhankehjk te zijn van de vraag, of men een man 
krygt, zoodat de viouw bij die keuze vryer staat, omdat zy den 
man niet meer noodig heeft om te leven, en daardoor ook de 
overwegingen, om tot een huwelijk te komen, op een hooger 
plan komen te staan, die drang naar vrijheid en zelfstandigheid 
van do vrouw is oorzaak ook van den drang naar politieke 
rechten. Hetzelfde is aan de arbeidersklasse opgelegd door den 
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drang der maatschappelijke omstandigheden, en die twee stroo-
mingen zh'n ten slotte in dezelfde bedding gekomen en hebben 
dien krachtige*! drang veroorzaakt naar politieke rechten by de | 
vrouw. Die voortdurend sterker wordende stroom heeft de leden 
van do Eerste Kamer zoo overweldigd, dat dit voorstel met 
vermoedelijk ongeveer algemeene stemmen zal worden aange-
nomen. Ik begroet dat verschijnsel met vreugde 

Het is waar, wat do heer de "Waal Malefyt gezegd hoeft, dat 
dit een uitvloeisel is van de ideeën, die bij de Fransche revolutie 
hebben gezegevierd. Het een staat natuurlijk met het ander in 
verband, en nu kan men nog wel wat tegen die volkssou vereiniteit, 
waarvoor de grondslagen zyn gelegd en die in later uitgebouwde 
democratieën meer tot haar recht moesten komen, gaan sputteren, 
maar ten slotte is die stroom niet te koeren. En waar wy meenen, 
dat de maatschappij een grondige verandering dient te onder-
gaan, dat de grondslagen, liggende in het privaatbezit van 
datgene, wat alle menschen noodig hebben om te leven en dat 
nu bij één klasse in beheer is, moeten worden veranderd, daar 
meenen wij ook, dat het noodig is, dat de vrouw tot politieke 
rechten komt, opdat zij over deze zaken meespreke, en in dien 
zin ligt er in het kiesrecht van de vrouw ongetwijfeld een 
revolutionnaire kracht. "Wanneer ik dit alles naga, dan kan ik 
niet anders dan met vreugde begroeten het feit, dat ook in 
Nederland de drang naar vrouwenkiesrecht zoo sterk is geworden, 
dat dit wetsontwerp er voor staat als nu het geval is. 

Door den hper van der Hoeven is zoo straks als het ware de 
tegenstelling gemaakt: kiesrechtvrouwen of huisvrouwen. Dat 
is toch een zonderlinge manier, om de zaak te stellen. Men 
zegt, dat het huiselijk leven van de vrouw door de toekenning 
van het kiesrecht aan de vrouw zou worden geschaad, het zou 
ontbindend werken op het gezin, enz. Wanneer men onderstelt 
een.tegenstrijdige meening bh" man en vrouw, meent men dan, 
dat dit door toekenning van het kiesrecht aan de vrouw sterker 
wordt? Wanneer men heeft een politiek bewuste vrouw, d.w.z. 
een die meent, dat een bepaalde richting in de politiek moet 
zegevieren, en die geen kiesrecht heeft, dan heeft zy er meer 
belang bij dat zij invloed en dwang op haar man uitoefent dat 
hy in haar richting stemt dan wanneer zij zelf het kiesrecht 
heeft. Eerder geloof ik, dat het kalmeerend zal werken, omdat' 
de vrouw de gedachte bij zich heeft: hij stemt verkeerd, maar 
ik zal zorgen, dat die stem geneutraliseerd wordt door de mijne, 
terwijl, wanneer de man alleen stemt, zij drang zal uitoefenen 
en dien man zal bewerken met de middelen, waarover een 
vrouw beschikt, om te zorgen, dat hy in haar richting stemt. 
Dit laatste is een veel overvloediger bron van twist. 

Mijnheer de "Voorzitter! Ook is bezwaar geopperd ten aanzien 
van de uithuizigheid van de vrouw. Dat slaat natuurlijk niet 
op het feit, dat de vrouw driemaal in de vier jaar zal moeten 
gaan stemmen en misschien een paar keer meer, als zy lid is 
van de Provinciale Staten, om leden van Gedeputeerde Staten 
en van de Eerste Kamer te kiezen. 

Daarin kan het natuurlyk niet zitten, want zoo geweldig 
huiselijk zijn de vrouwen nu toch niet. Maar bovendien, zy 
gaan toch wel eens winkelen of naar een feestje of om een 
andere reden uit en dan zullen die drie keer in de vier jaar 
geen betcekenis hebben. 

De vrees is echter, dat de vrouwen zullen gaan deelnemen 
aan het politieke leven, vergaderingen zullen gaan bywonen, 
misschien als spreekster zullen gaan optreden; maar dat is 
juist voor my het meest heugiyke van deze zaak. Inderdaad, 
de vrouw moet gaan deelnemen aan het publieke leven, en dit I 
zal er niet slechter door worden. 

En al ware het zoo, dat gebeurde wat de heer de Waal Malefyt i 
noemt, „als de vrouw uit haar natuur komt" zy hartstochtelijker | 
zal zyn dan de man en hier of daar misschien ook wel eens | 
een slechten toon zal aanslaan, zooals ook de mannen wel doen j 
in de politiek, dan zullen wy dat op den koop toe moeten nemen, i 
Maar het zal m. i. een zegen zyn voor de maatschappy, dat die j 
groote categorie van burgeressen, die groote massa van onze ; 
vrouwen, die in ons leven zoo'n groote rol spelen, ook in het I 
politieke leven haar stem kunnen doen hooren en mede zeggen j 
hoe het moet. 

Het gaat toch niet aan, dat wanneer men erkent dat allen i 
gelijke menschen zyn, met gelijke rechten tegenover de maat- j 

(Vliegen.) 
schappy en tegenover de natuur, wy ten slotte zeggen: Nu 
sluiten wy do helft van de menschheid op in het huisgezin of 
waar ook en buiten den kring waar men zegt hoe de maatschappij 
moet worden geregeld. Ik verwacht van het binnentreden van 
de vrouw in het politieke leven, niet alleen als propagandiste 
en om wat mee te praten, maar om zich daadwerkelyk te doen 
gelden, niet anders dan winst. 

Nu is er een argument terloops besproken — het is niet 
aangevoerd togen de zaak zolf — door heeren van rechts, die 
gezegd hebben: Och, wy zyn er voor ons niet bang voor: de 
vrouw is over het algemeen meer religieus van aanleg dan de 
man. Zy verwachten dat van de aanwezigheid van de vrouw 
in de politiek een conservatieve kracht zal uitgaan. Mijnheer 
de Voorzitter! Wanneer die conservatieve kracht er is, laat ze 
dan voor den dag komen, en ik ben er zeker van: wanneer 
de vrouwen in het politieke leven komen en mede luisteren 
en spreken over wat in dat politieke leven beslist moet worden, 
dan kan het niet anders of dezelfde kracht die op de mannen 
uitgaat in zake de partykeuze, zal ook werken op de vrouwen; 
het spreekt vanzelf dat by de groote massa van politiek-anal-
fabetische vrouwen, die wy op het oogenblik hebben — ook 
onder de mannen zyn van die analfabeten, al zyn zij uit den 
aard van hun werkkring minder talrijk — die groote, nu latente, 
kracht ongetwyfeld voor den dag zal komen, op dat terrein 
waar gesproken en overtuigd wordt. Daarom verwacht ik dat 
die conservatieve kracht niet van langen duur zal zyn. De heer 
de Waal Malefyt sprak zelfs van een „aanvankelijke winst" 
voor de rechter partyen. Mocht dit zoo wezen en de vrouwen 
voorloopig conservatief stemmen, laat dat dan voor den dag 
komen, zoodat het politieke leven ook in dat opzicht een juiste 
weerspiegeling worde van wat er in het maatschappelyk leven 
omgaat. 

Dit is het standpunt, dat ik tegenover het w. o. inneem. Ik 
zal er voorstemmen, en met liefde. 

Nog een enkel woord over de vrees van den heer de Waal 
Malefyt voor verdere verbrokkeling van de politieke partijen 
door de vorming van afzonderlijke vrouwenpartijen. De motieven, 
die ons leiden in de politiek, kunnen onmogelijk zijn ontleend 
aan het verschil in sekse. Het zyn maatschappelijke motieven; 
het kunnen ook zijn religieuze motieven, maar zij kunnen niet 
worden ontleend aan het feit dat men vrouw is of man. Ik 
kan my voorstellen, dat de vrouwen neiging hadden tot afzonder 
ïyke vrouwenorganisaties of zelfs partijen, zoolang zy van poli 
tieke rechten waren uitgesloten, maar dat zal onmogelijk zijn 
vol te houden wanneer zij het kiesrecht hebben. Dan zal het 
politieke leven gegroepeerd blijven zooals het is, of zich beter 
groepeeren, in twee of drie partyen, liefst in twee, waarbij dan 
de maatschappelijke tegenstellingen zich uitdrukken in het poli-
tieke leven. Afzonderlyke vrouwenpartijen, waartegenover dan 
misschien zouden komen te staan afzonderlyke mannenpartijen, 
dat zou een zoodanige ontwrichting zyn van het heele politieke 
leven, dat het inderdaad niet houdbaar zou zijn. Ik geloof dat 
ook niet. Wanneer men zegt, dat de vrouw anders is en van 
nature een andere taak heeft, dan zijn dat argumenten voor het 
vrouwenkiesrecht, maar ten opzichte van de manier waarop ge-
regeerd wordt, het maatschappelyk stelsel, waaronder wy leven, 
kan er geen sprake zyn van duurzaam verschil in belangen tus-
schen de verschillende seksen. Meer rechten voor de vrouw, meer 
zeggenschap over haar eigen wezen, dat zit in de lucht, en ik 
hoop, dat het vrouwenkiesrecht er spoedig toe zal leiden, dat het 
uit de lucht en in de werkelijkheid komt, maar in afzonderlijke 
vrouwenpartyen zou ik iets verderfelyks zien. Het zou zijn de 
ondergang van de gelijkheid in het politieke leven, die wij door 
dit wetsontwerp wenschen te bevorderen. 

Ik zal verder de "beantwoording van het debat aan den voor-
steller overlaten. Ik hoop, dat de Kamer het voorstel zal 
aannemen. Ik voel wel iets voor de vraag van de vrouwen-
organisaties om dan de Kamer te ontbinden en do vrouwen 
direct te laten meespreken, maar ik beschouw dit niet als het 
gewichtigste. Wel zie ik een gewichtige zaak in het toekennen 
van het kiesrecht aan de vrouw, omdat ik geloof, dat die nieuwe 
kracht, die tot nu toe latent is geweest, een grooten invloed 
ten goede zal uitoefenen in het maatschappelijk leven en daarin 
een nieuw element zal brengen, dat de groote omwenteling i 
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de geheele maatschappij ötot anders dan bevorderen kan en 
daarom ook op vruchtbare wijzo zal medewerken om de idealen 
dio onze party in haar program heeft geschreven en door haar 
strijd tracht te verwezenlijken. « 

De heer do G\}selanr: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch een 
enkel woord te zeggen, vooral naar aanleiding van het slot van 
do rcdo van den vorigen spreker. 

De heer Vliegen heeft het voorgesteld alsof het vrouwen-
kiesrecht iets zuiver sociaal-democratisch zou zijn. Ik meen 
dat te mocton ontkennen. In België zien wy precies het tegendeel 
van hier, daar verklaarden de sociaal-democraten zich tegen 
het vrouwenkiesrecht. Het schynt dus een quaestie van kiezers-
winst te moeten zijn. 

Als ik nu nog eventjes wat mag grasduinen met betrekking 
tot het voorstel dat nu voor ons ligt, zou ik dit willen zeggen: 
ik gevoel er niet veel voor; ik zou echter nog minder gevoelen 
voor het zoogenaamde dameskiesrecht. Ik mocht heden op de 
tribune niet opmerken, dat de dames in dit opzicht bevoordeeld 
zouden mogen worden. Nu wij eenmaal zoover gekomen zijn dat 
de mannen het algemeen kiesrecht hebben, moet het vrouwen-
kiesrecht ook maar algemeen zijn. 

Maar ik vraag mij wel af: gaan wij den goeden kant uit? 
Het is doodmakkelijk te zeggen: wy leven allemaal in een 
communitas, wij betalen allen mede; waar is dit zoo? De Staat 
is geen football-club, waar ieder geiykelijk contributie mede-
betaalt. Maar nu wij ons by het algemeen mannenkiesrecht 
hebben neergelegd, wil ik het algemeen vrouwenkiesrecht op 
den koop toenemen, maar ik betwijfel wel of wy op die wijze 
op den goeden weg zijn. 

Of onze vergadering er zich nu tegen verklaart, zal niet veel 
geven. Wy zyn nu wellicht eenmaal aan het dwalen, laten wij 
er het beste van hopen. Daarom zou ik willen zegeen, laten wij 
het maar eens probeeren. 

Ik kan derhalve niet tegen hot voorstel stemmen, maar wel 
mag ik er togen opkomen, dat de heer Vliegen dit voorstel iets 
speciaal in zijn richting roemt. Hij is er nu voor, omdat hij 
er politicken oogst van verwacht; wy allen mogen bij ieder 
voorstel in do eerste plaats het algemeen belang van Nederland 
in het oog houden. 

De heer Marchnnt: Mijnheer de Voorzitter! By de verdediging 
van het voorstel dat hier ter tafel ligt is het mij een behoefte 
te beginnen met een woord van dank te brengen aan hen, die 
het voorstel hebben aanbevolen; aan hen, die dat met kracht 
hebben gedaan, een woord van dank dat ik, ofschoon het mij 
eenige moeite kost, ook wil uitstrekken tot den heer de Gyselaar, 
Ik betwyfel echter of een aanbeveling als hij gaf metterdaad 
een verdediging mag worden genoemd. 

Ik dank ook de bestrijders naar do wyze, waarop zy dit 
deden. Daarby denk ik in de eerste plaats aan dien ridderly ken 
bestrijder, die het eerst het woord heeft gevoerd in dit debat. 
De heer Verheijen heeft zijn leedwezen betuigd dat hy hier 
niet kon spelen Ie beau rók van den ridder, die voor de vrouwen 
opkomt, en die uit dankbaarheid door de vrouwen met bloemen 
wordt gehuldigd. Wij moeten het respecteeien in den heer 
Verheijen, dat hy, tegenstander van dit ontwerp, er van afzag 
die rol te vervullen, en zijn stem er tegen zou uitbrengen. 

"Was het niet eigenaardig, dat een van de andere geachte 
sprekers, de heer de V03 van Steenwyk, omgekeerd zeide: ik 
•wensch Ie beau röie van bestryder van dit wetsontwerp niet 
te spelen, ik leg mij er bij neer en zie van bestrijding af? 
Ziedaar twee sprekers die de schoone rol juist zagen in tegen-
gestelde richting. 

Wat mij ook in de schoone rede van den heer Verheyen ge-
troffen heeft, is dit, dat hij den inhoud van dit wetsvoorstel 
qualificeerde als een dwaasheid, als een verzoeking van het 
noodlot om aan het slot van zyn rede aan de Kamer mede te 
deelen, dat hy lang had geaarzeld Yoor dat hy zyn stem tegen 
dit wetsvoorstel had bepaald. 

De heer Verheyen: Dit was een aanhaling uit de Tempa. 

(flfarehant.) 
De heer Marchant: Maar een aanhaling waarop de geachte 

spreker zich mot instemming beriep. Het komt my dus voor, 
dat de dwaashoid van den inhoud van dit wetsvoorstel niet zoo 
groot is, wanneer een man mot hot verantwoordelijkheidsgevoel 
van den eersten geachten spreker lang heeft geaarzeld, voordat 
hy zijn stom er over heeft kunnen bepalen. 

Met den heer Verheyen ben ik hot eens, dat hot kiesrecht 
niet wordt toegekend omdat het een natuurrecht zou zijn. Ik 
stem in met het beginsel dat door hem op den voorgrond is 
gesteld, dat by het toekennen van het kiesrecht uitsluitend 
moet gelden het Staatsbelang. 

De heer Vliegen heeft do aandacht gevestigd op do zonderlinge 
omstandigheid, dat omtrent een zeer belangrijk beginsel beslist 
wordt op een initiatief van de Tweede Kamer, dat de Regeering 
zich daarbuiten houdt als toeschouwer en afwacht, of het door 
de Staten-Generaal in behouden haven wordt gebracht. 

Ik onthoud my van een bespreking van dit punt, ofschoon het 
de aandacht verdient, want ik acht mijn taak er toe beperkt, 
het voorstel dat eenmaal is ingediend te verdedigen tegen de 
aanvallen. 

Ik onderschryf met den heer Vliegen, dat het een vreugdevol 
teeken is, dat een man als de heer de Vos van Steenwijk, ofschoon 
in beginsel afkeerig van een zeer groote uitbreiding van kies-
recht als hier gegevon wordt, inziet dat de omstandigheden, 
niet alleen in Nederland, maar over do geheele wereld, zoodanig 
zyn, dat hij geen vryheld vindt, eventueel door zyn stem dit 
wetsvoorstel te doen stranden. 

Do geachte afgevaardigde de heer de Waal Malefijt heeft 
gezegd, dat uit do toelichting die door do voorstellers bij dit 
wetsvoorstel is gegeven, schijnt voort te vloeien, dat dit zoude 
brengen de finale oplossing van het kiesrechtvraagstuk; hy 
heeft aan de voorstellers do illusie willen ontnemen on gezegd, 
dat nog in een geheel andere richting de finale oplossing in de 
toekomst zou kunnen worden gezocht. 

Ik ben het hiermede eens. Ik geloof niet, dat dit het laatste 
is van allo stelsels van vertegenwoordiging 

Het is zeer wel mogelijk, dat wij in de toekomst in Nederland 
zullen krijgen een organische vertegenwoordiging, al meen ik, 
dat een oiganische vertegenwoordiging, gegrond op het beginsel, 
dat door de partij van dien geachten afgevaardigde zoolang is 
gepropageerd, van het gezinshoofdenkiesrecht, een onmogeiyk-
heid is. 

Het beginsel: toekenning van kiesrecht aan vrouwen, is ook 
in de geheele wereld gewonnen, ook in Nederland en bij alle 
partyen. De overwegingen, die tot dat resultaat hebben geleid, 
zal ik niet herhalen. Ik stem in met den g.a. den heer de Vos van 
Steenwijk, waar hij constateerde, dat het onderwerp is uitgeput 
De hoofdzaken wil ik intusschen nog eens in het licht stellen. 

Het kiesrecht moet aan de vrouw worden toegekend niet 
omdat man en vrouw gelyk zouden zyn, maai- omdat de vrouw 
anders is dan de man, omdat de vrouw anders denkt en een 
anderen kyk heeft op do zaken. Daarom is een Volksvertegen-
woordiging niet juist samengesteld, wanneer zy berust uit-
sluitend op het kiesrecht van den man. 

Daarby komt, dat het onthouden van het kiesrecht aan de 
vrouw is een onrecht, niet omdat dit kiesrecht zou zyn een 
natuurlijk recht, maar omdat het onthouden daarvan door de 
vrouw als een onrecht wordt gevoeld. 

Indien men het beginsel van het vrouwenkiesrecht aanvaardt, 
wat, zooals ik mocht constateeren, by alle partyen het geval 
is, dan is de vraag, hoo dat vrouwenkiesrecht moet worden 
geregeld. Daarbij is natuurlijk het uitgangspunt het kiesrecht-
stelsel, dat op het oogenblik bebtaat. Men staat niet voor een 
schoone lei, waarop een of ander kiesrechtstelsel moet wordon 
geschreven; men heeft de basis voor zich; alleen is de vraag, 
hoe by aanvaarding van den grondslag van het tegenwoordige 
algemeen mannenkiesrecht het vrouwenkiesrecht moet worden 
geregeld. Van wyziging van dien grondslag kan op het oogenblik 
geen sprake zijn. De heer van der Feltz merkte te recht op, dat 
geen mensen het in zyn hoofd krijgt tegen het algemeen 
mannenkiesrecht te reageeren. 

Ik hoorde dan ook met verbazing, dat de heer Verheijen 
zooveel ellendige gevolgen toeschreef aan de werking van het 
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algemeen mannenkiesrecht. Do hoer Verheyen schynt terneenen, 
dat de ellende van werkschuwheid en misdadigheid die wy in 
dezen tyd boloven, toegeschreven moet worden aan de werking 
van het algemeen mannenkiesiecht. Ik zou eerder willen zeggen: 
indien wij niet het algemeen mannenkiesrecht hadden in dezen 
tyd, zou men nog heel wat anders hebben gezien! 

Ik ontken, dat het algemeen mannenkiesrecht met de even-
redige vertegenwoordiging het atomistische kiesrecht is, dat in 
het oog van don heer de Waal Malefyt zoo verwerpelijk is, omdat 
het stoelt op de verderfelijke beginselen Yan do Fransche revolutio, 
dio hij verfoeit. Ik zie in hot algemeen mannenkiesrecht, zooals 
wy dat hebben, niet het atomistische kiesrecht, maar de vryo 
georganiseerde wilsuiting van het Nederlandsche volk, dat in 
Bchyn is een atomistisch kiesrecht, maar in wezen een kies-
recht, uitgeoefend door organisaties, waarin zy, die één van geest 
zyn, zich groepeeren. 

Door de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht op 
denzelfdon voet blijft het stelsel van algemeen mannenkiesrecht 
in zyn karakter geiyk. 

Dit is juist de bedoeling geweest van de voorstellers. 
Mijnheer de Voorzitter! Door dat algemeen mannenkiesrecht 

spreekt zich do wil van het volk op een bepaalde wyze uit, 
heeft men een bepaalde verhouding in de vertegenwoordiging 
van de verschillende volksgroepen. Wanneer men nu naast dit 
algemoen mannenkiesrecht een beperkt vrouwenkiesrecht gaat 
invoeren, op welke wijze dan ook beperkt, hetzh' men dit geeft 
uitsluitend aan vrouwen van hoogeren leeftyd, hetzij aan vrouwe-
hjke gezinshoofden, hetzij aan vrouwen die een zelfstandige 
positie in de maatschappij bekleeden, zal men, door al die stelsels 
voor het vrouwenkiesrecht, gevestigd op een anderen voet dan het 
mannenkiesrecht, dat wij op het oogenblik hebben, de werking 
van het thans geldende stelsel van vertegenwoordiging ver-
anderen. Men zal wijziging brengen in de proporties van het 
beeld der vertegenwoordiging des volks, dat wy thans voor 
ons zien. 

De eenige methode, waarnaar men vrouwenkiesrecht kan 
invoeren, zoo, dat de Volksvertegenwoordiging in haar karakter 
blijft wat zij nu is, is deze, dat aan elko stem van een man 
zich paart de stem van een vrouw. Het schynt, dat dit een 
Bprong in het duister is; het schijnt, dat men een vloedgolf 
van ongeschoolde kiezeressen op ons zal loslaten, maar dit is 
niet anders dan schyn. Feitelijk is het verdubbeling van elke 
mannelijke stem, die op het oogenblik wordt uitgebracht, de 
eenige methode waarbij de verhouding tusschen de verschillende 
groepen precies dezelfde blijft. De verandering zou toch in elk 
ander stelsel van vrouwenkiesrecht grooter zyn dan de ver-
andering door invoering van dit stelsel, en het ergste zou het 
zyn, wanneer men het vrouwenkiesrecht ging toekennen als 
een zoogenaamd organisch kiesrecht byv. aan de vrouweiyke 
gezinshoofden en daarmee geiyk te stellen vrouwen. Dat zou 
niets minder zijn dan een staatsrechteiyke monstruositeit. 
Het is mogelijk dat men het zoogenaamd organisch stelsel 
beter acht —ik deel die meening niet —, het organisch stelsel 
van het gezindshoofdenkiesrecht namelyk, ik zie het, indien 
het werd begonnen, toch weer noodzakeiyk op algemeen vrouwen-
kiesrecht uitloopen. Maar ik onderstel dat men bet beter acht; 
dan is het nog altijd naast algemeen kiesrecht voor mannen 
onhoudbaar. 

Wat zou men zeggen, indien men een inkomstenbelasting 
invoerde, die progressief was voor de mannen, maar propor-
tioneel voor de vrouwen? Dat zou natuurlyk een onding zyn. 
Welnu, een welfde staatsrechtelijk onding ontstaat, wanneer 
men naast algemeen mannenkiesrecht geeft een organisch kies-
recht voor de vrouwen. Myn conclusie is, dat wie voor het 
algemeen vrouwenkiesrecht onder deze omstandigheden terug-
schrikt, voor hem thans alle vrouwenkiesrecht onbereikbaar is. 

Ik zou te kort doen aan de belangrijkheid dezer beraad-
Blagingen, indien ik onweersproken liet de verschillende bezwaren, 
die er tegen zyn aangevoerd. Die bezwaren gelden voomamelyk 
de gehuwde vrouw en de dochters des huizes. Daardoor zou 
een ontbindend element komen in het gezinsleven. 

De heer Vliegen heeft er al op gewezen, hoe onhoudbaar de 
tegenstelling is die de geachte spreker de heer van der Hoeven 
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heeft gemaakt tusschen de kiesrechtvrouw en de huisvrouw. 
De heer yan der Hoevon behoeft zich niet ongerust te maken. 
Ook onder do werking van het vrouwenkiesrecht zal dio tegen-
stelling niet tot uiting komen. Toen do Memorie van Antwoord 
op het Voorloopig Verslag van deze Kamer was gepubliceerd, 
heb ik gekregen een anonyme briefkaart, geschreven naar aan-
leiding van myn opmerking in de Memorie van Antwoord dat 
men het gevaar van tweespalt in het gezinsleven niet behoefde 
te vreezen. 

„Ditmaal vergist gij u — zoo stond er — „ditmaal", het was 
dus biykbaar een geestverwant, die my de briefkaart schreef, 
„ik ken een gezin waarin man en vrouw ongelukkig verdeeld 
geraakten, de een was pro-Duitsch, de ander pro-geallieerd, en 
dat heeft tot de ellendigste toestanden aanleiding gegeven". 
Ziedaar juist bevestigd, wat ik in de Memorie van Antwoord 
heb geschreven: niet het kiesrecht brengt de verdeeldheid in 
het gezin, maar het verschil van inzicht. Indien do eenanders 
denkt en voelt dan de ander, dan is die verdeeldheid er ook 
zonder kiesrecht. Het kiesrecht is alleen een uiteriyke functie, 
waarby men aan die verdeeldheid uitdrukking geeft. Het eenige 
gevaar zou kunnen zyn, dat door de verplichting, die op de 
vrouw wordt gelegd om aan het publieke leven deel te nemen, 
een geest, die gesluimerd heeft, zich gaat openbaren en dan 
ben ik het eens met den heer Vliegen, dat het dan veel boter 
is, dat die geest zich uitspreekt dan dat hy onderdrukt biyft. 
Dan eerst komt zy in contact met andere inzichten en dan 
eerst kan zich daaruit kristalliseeren een beter inzicht. 

Er is verschillende malen voor de bestryding van het toe-
kennen van het kiesrecht aan getrouwde vrouwen en aan 
vrouwen uit hetzelfde gezin een beroep gedaan op de Schrift. 
Ik stel er prijs op te zeggen waarom m. i. dat beroep geen 
steek houdt. Ik weet niet op welke teksten men zich by voor-
keur beroept. Ik vermoed dat men, beginnende bij het begin, 
het oog heeft gehad op Genesis III vers 16, waar geschreven 
staat: 

„Ik zal zeer vermenigvuldigen uwe smart, namelijk uwer 
dracht. Met smart zult gy kinderen baren en tot uwen man 
zal uwe begeerte zyn en hy zal over u heerschappy hebben." 

Daar staat dus, dat de man over de vrouw heerschappy zal 
hebben. Maar dan vestig ik toch de aandacht van de Kamer 
op wat wy in het Nieuwe Testament vinden betreffende de 
verhouding tusschen man en vrouw, en met name op den brief 
van Paulus aan de Efeziers V, vers 22 tot 24. Daar staat: 

„Gij vrouwen weest uwen eigenen mannen onderdanig, 
gelijk den Heer, want de man is het hoofd der vrouw, 
gelyk ook Christus het hoofd der gemeente is, en Hy is 
de behouder des lichaams, maar gelyk de gemeente Christus 
onderdanig is, alzoo ook de vrouwen haren eigenen mannen 
in alles." 

Wat is daarvan de beteekenis ? Daarvan is de beteekenis deze, 
die wy vinden in den brief van Petrus II, vers 18 tot 20. Daar staat: 

„Gy huisknechten, zyt met alle vrees onderdanig den 
hoeren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook 
den harden, want dat is genade, indien iemand om het 
geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. 
Want wat lof is het, indien gy verdraagt als gij zondigt 
en daarover geslagen wordt? Maar indien gjj verdraagt als 
gy wel doet en daarover lydt, dat is genade by God". 

Nadat Petrus dit geschreven heeft, knoopt hy daaraan vast 
de vergelyking: 

„Desgeiyks gy vrouwen, zyt uwen eigenen mannen 
onderdanig, opdat ook, zoo eenigen het woord engehoor-
zaam zijn, zy door den wandel der vrouwen zonder 
woorden mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien 
hebben uwen kuischen wandel in Yreeze." 

Ziedaar hoe hier wordt gelykgesteld de verplichting van den 
huisknecht om onderdanig te zyn aan don meester met de onder-
danigheid van de vrouw aan den man. 

Voert men dit terug tot de practische politiek, dan zou men 
op denzelfden grond moeten zeggen: van kiesrecht voor 

'1 
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de huisknechten is geen' sprake, zooals de heer spreekt, is hel 
goed gesproken, de heer moet het kiesrecht hebben, de huis-
knecht niet. 

Mynheer do Voorzitter! Ik weet .dat men bezwaar heeft togen 
het verschil van inzicht tusschen den getrouwdon man en de 
getrouwde vrouw, en dat men daarom alleen den man wil 
laten stemmen. Daarom wh's ik op den eersten brief van Paulus 
aan de Corinthiörs, hoofdstuk VII, vers. 12—14, waar ik lees: 

„den overigen nu zeg ik, niet do Heer: Indien eenig 
broeder een ongeloovigo vrouw heeft, en dezelve tevreden 
is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; 

en eene vrouw, die eenen ongeloovigen man heeft, en 
hy tevreden is by haar te wonen, dat zy hem niet verlate. 

"Want de ongeloovige man is geheiligd door de vrouw, en de 
ongeloovigo vrouw is geheiligd door den man; anders toch 
waren uwe kinderen onrein, maar nu zün zy heilig." 

Ziedaar do verhouding van man en vrouw, zooals die in de 
Schrift is bedoeld. Zy, die aan de Schrift redenen ontlecnen 
om aan de gehuwde vrouw geen kiesrecht te geven, hebben 
dunkt my deze schoone woorden in hun diepste beteekenis 
niet doorgrond. 

Maar de vrouwen, zegt men, begeeren niet in groote massa 
het kiesrecht; een referendum onder de vrouwen zou het 
kiesrecht verwerpen. Dat beroep op een referendum, dat onze 
wet niet kent, acht ik revolutionnair, en het verwondert mij 
dat het juist komt van den meer behoudenden kant. Het is 
best mogelijk dat de vrouwen in meerderheid het kiesrecht 
niet verlangen, maar ik zeg: het is ons onverschillig, wy 
hebben in de Staten-Generaal uit te maken, welke regeling 
van het kiesrecht wij de beste achten voor de vertegenwoordig 
ging van het volk. 

Do heer Verheljen zegt: de vrouwen hebben een adres inge-
diend om dadelijk de Kamer te ontbinden! Ziet eens, wat een 
onberadenen! Ik antwoord: dat is nu juist een zeer kleine 
minderheid onder haar, dat zijn de feministen pur sang, die in 
haar eenzydigheid niets anders zien in de wereld dan de vrouwem 
quaestie, die het inzicht van een mannelijk vertegenwoordiger 
niet als juist erkennen, die alleen een vrouw als goed verte, 
genwoordigster erkennen en alleen vrouwelijke candidateniysten 
willen steunen. De groote meerderheid onder de vrouwen, 
die het kiesrecht begeeren, is het te doen om do rechten van 
de vrouwen erkend te zien, om te zorgen dat het vrouwelijk 
inzicht in de wetgeving doordringt. En dit verwachten zy niet 
in de eerste plaats van het passief, maar van het actief vrouwen-
kiesrecht. Zij zeggen: de vertegenwoordigers van het volk moeten 
weten en gevoelen, ook in de practyk, aan den lyve, dat hun 
mandaat afhankehjk is ook van de stemmen van de vrouwelijke 
kiezers. Dan komen de verlangens van de vrouwen vanzelf tot 
hun recht. 

Men heeft gezegd: de verkiesbaarheid van de vrouwen is goed 
en voor zoover er nu vrouwen worden gekozen, hebben zy in 
de politiek haar sporen verdiend. Deze erkenning van de goede 
werking van het algemeen mannenkiesrecht doet my goed; de 
Nederlandsche vrouwen zullen het met vreugde vernemen, dat 
de vrouwen dio rhaar sporen hebben verdiend", deze amazonen, 
welkom zullen zijn, wanneer zij ook in deze hooge vergadering 
mettertijd haar intrede zullen doen. Maar terwh'1 men respect 
heeft voor de vrouwen die gekozen worden, verklaart men bang 
te zyn voor de vrouwelijke kiezers die achter haar staan. Maar 
geldt niet voor het mannenkiesrecht volkomen hetzelfde? 

Geldt ook daar niet, dat tallooze mannen dio kiesrecht hebben 
beneden het geestelijk peil staan van deze vergadering of 
ook maar van den Raad van een plattelandsgemeente? 
Voor de verkiesbaarheid stelt men geheel andero eischen dan 
voor het actieve kiesrecht. Het gaat niet om de persoonlijke 
hoedanigheid van eiken kiezer op zich zelf, maar om do vraag, 
of de werking van het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht 
de zuivere afspiegeling geeft van wat georganiseerd leeft in het 
Nederlandsche volk. 

Een enkel woord over de juridische bezwaren van den heer 
van den Berg tegen h<*t wetsontwerp. Het moet een voorrecht 
zyn ond^r de leiding van den heer van den Berg te leven als 
ingezetene van Delft. Ons werd voorgesteld dat in de gemeente 
Delft inderdaad een idyllische samenleving bestaat van vrouwen 

(Merchant.) 
en mannen. De heer van den Berg verweet de voorstellers, dat 
zy in de Memorie van Antwoord niet allo bezwaren zouden 
hebben weerlegd dio in het Voorlooplg Verslag waren geuit. Ik 
had gedacht, dat maar één bezwaar aan mt)0 aandacht was 
ontgaan, het bezwaar dat er meer politieke organisaties zouden 
worden opgericht. Alle andere bezwaren, hedenouhtend door 
den heer van den Berg ontwikkeld, zyn fonkelnieuw. Zy zyn 
in het Voorloopig Verslag dezer Kamer niet te vinden. 

De heer van den Berg beroept zich dan hierop, dat in dit 
ontwerp uitdrukkelijk een afwijking had moeten zijn vastgelegd 
van het beginsel van het Burgerlijk Wetboek, dat het optreden 
der vrouw afhankeiyk is van den bijstand of de machtiging 
van den man. De geachte afgevaardigde vergeet, dat in liet 
Burgeriyk Wetboek het burgerlijk recht wordt geregeld en wy 
hier zyn aan een regeling van publiek recht. En wanneer hy 
zou wyzen op art. 166 n°. 1 Burgerlijk Wetboek, waar uit-
drukkeiyk staat vermeld, dat bystand van den man niet 
noodig is, indien de vrouw in strafzaken vervolgd wordt, wat 
toch ook publiek recht is, dan moge ik opmerken, dat heD hier 
noodig was, omdat het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat de vrouw 
niet zelfstandig in rechte kan verschynen. De uitoefening van 
het kiesrecht is echter geen verschijnen in rechte. 

Het wetsontwerp heet voorts weinig juridisch geformuleerd, 
omdat geen verschil is gemaakt tusschen getrouwde en onge-
trouwde vrouwen, tcrwyl art. 80 der Grondwet voorschrijft, dat 
men het vrouwenkiesrecht nauwkeurig regelen moet. Maar het ia 
een erkend feit, dat by de behandeling van art. 80 der Grond-
wet aan den Minister Gort van der Linden gevraagd is: acht 
gy het by deze redactie mogelyk, dat ook algemeen vrouwen-
kiesrecht wordt ingevoerd. Toen heeft de Minister uitdrukkelyk 
geantwoord —anders ware het artikel ook nooit tot stand ge-
komen— wel zeker, dat is mogelijk. Men had wel de voor-
waarden, in art. 80 der Grondwet genoemd, kunnen stellen en 
onderschry'ven, zoodanig dat men algemeen vrouwenkiesrecht 
had verkregen, doch waartoe die omslag, indien men hetzelfde 
resultaat verkrygt door het eenvoudige middel, in dit wets-
voorstel toegepast. 

De heer van den Berg heeft nog een bezwaar. Hy meent, dat 
de uitsluitingen, die voor de mannen zijn gesteld, voor de 
vrouwen anders hadden moeten zijn gemaakt, en die zijn niet 
opgenomen. Maar de heer van den Berg noemt de bedoelde 
uitsluitingen niet, en in de Kieswet heb ik niet kunnen vinden, 
in welk opzicht deze voor de vrouwen zouden moeten worden 
gewyzigd. Een volgend bezwaar is, dat de vrouwen niet in één 
stemlokaal kunnen verscliynen mot de mannen. Dat bezwaar 
schynt my gezocht. Vrouwen verschijnen ook met mannen 
samen in één druk station, en ik heb nooit gehooid dat dit 
tot misstanden leidt. Maar in Delft kan het misschien niet. 
In elk geval zou men het aan de burgemeesters kunnen over-
laten. Zy zouden het stemlokaal zoodanig kunnen inrichten, 
dat mannen en vrouwen elkaar niet in den weg loopen. 

Er zijn omstandigheden, waaronder het niet wenschelijk is, 
dat mannen en vrouwen samen komen in eenzelfde localüeit, 
maar daarop heeft men gerekend in de practyk en heeft mon 
een afdeeling voor mannen en een afdeeling voor vrouwen. 

Dat kan men in het stemlokaal ook doen, men kan met 
groote letters op de eene deur zetten: „Mannen" en op de andere 
,Vrouwen", dan kan ieder door zyn eigen gang naar de stem-
bus gaan. Dat zyn bezwaren van de practyk, die gemakkeiyk 
zyn te ondervangen. 

Ernstiger scheen het andere bezwaar van den geachten afge-
vaardigde, n.1. dat van de religieuzen. Ik heb mij de pauze ten 
nutte gemaakt, om daaromtrent by het hoogste gezag, dat in 
mijn bereik was, informaties in te winnen. Zeer ongerust heb 
ik my er niet over gemaakt, want wanneer eenmaal het 
vrouwenkiesrecht is ingevoerd zullen zij, die zeggenschap hebben 
over de gedragingen van de religeuzen wel zorgen, dat de 
nonnetjes ook aan de stembus komen. 

Er zyn echter religieuzen, die het gebouw niet mogen ver-
laten waarin zij zyn gehuisvest. Dan kan dispensatie worden 
gegeven. In de tweede plaats zal een burgemeester deze reden 
van verhindering aanvaarden. De heer van den Berg is bevreesd 
voor minder kiesche burgemeesters, ik heb zo nooit ontmoet, 
maar ik ben overtuigd, dat elke burgemeester de religieuzen 
tej wille zal zyn. Verder is er nog de rechter ook. Eindeiykia 
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(Marchant e. a.) 
er nog deze oplossing, dat men een stombureau vestigt in het 
gebouw, dat zU niet mogen verlaten. Dat is een practische op-
lossing, die ook voor een oude-mannenhuis te Rotterdam schijnt 
te z4j n toegepast. 

Ik meen dus, dat de juridische bezwaren van den heer van 
den Berg geen steek houden. 

Wat ten slotte de gevolgen van dit voorstel betreft, daarmee 
hebbon de voorstellers zich niet willen inlaten. Of het voordeelig 
zal zijn voor de eene party of voor de andore, is bij do voor-
stellers niet in overweging geweest. Zij hebben slechts gewild, dat 
aan de vrouw het recht zou worden gegeven om te stemmen, 
omdat dit recht haar niet onthouden mag worden en omdat de 
volksvertegenwoordiging daardoor in gehalte en in juistheid van 
afspiegeling van de geestesrichting in het volk zal winnen. 
Overigens zijn die gevolgen voor ons van geen belang, maar 
wat wh' hiervan verwachten, is dit, dat afgezien van de ver-
houding tusschen de verschillende partijen ten gevolge van het 
vrouwenkiesrecht er zal komen een veredeling van het politieke 
leven, dat de moreele elementen ten goede zullen werken; in 
den verkiezingstryd, in het doen van de keuze en ook op de 
wetgeving. 

De heer Verheijen heeft zich beroepen op madame de Maintenon 
en madame de Pompadour, invloedrijke vrouwen, die echter 
zedelijk niet hoog stonden, maar wiens schuld was het, dat de 
vrouwen invloed hadden in het Staatsbestuur? Droegen de 
vrouwen daarvan de schuld? Neen, het was de schuld der 
regeerende mannen en juist de toekenning vau het kiesrecht 
aan de vrouw zal ten gevolge hebben dat de mannen zich 
niet meer zullen overgeven aan zoodanige vrouwen, dat de 
mannen niet meer zullen toelaten, dat zoodanige vrouwen 
invloed hebben op het Staatsbestuur. Juist, wanneer de vrouwen 
het kiesrecht hebbeu, zal de gekozen vertegenwoordigers het 
wel uit hun hoofd laten om dergelijke vrouwen invloed te 
geven op het Staatsbestuur of zij zullen onmiddellijk hun 
mandaat vervallen zien. 

Neen, Mijnheer de Voorzitter! de invloed, dien de vrouwen 
hebben in het publieke loven, zal gaan in goheel andere richting; 
die zal maken dat do zuiverheid van de politieke zeden zal 
winnen en dat de vertegenwoordigers, bij het maken van de-
wetten, het moreele elemement, wat ook wel is genoemd het 
gevoelselement, tot zijn recht zullen doen komen. En dat is 
het wat aan de Nederlandsche wetgeving in de toekomst ten 
goede zal komen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van wet wordt in stemming gebracht en met 
81 tegen 5 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren Fokker, van Nierop, van der 
Maesen de Sombreff, Kappeyne van de Coppello, van Embden, 
vun "Wassenaer van Catwyck, Dojes, van der Feltz, van dei-
Hoeven, Franssen, Haffmans, Bavinck, Kraus, van Lamsweerdo, 
van "VVichen, d'Aumale van Aardenbroek, Binnerts, van Basten 
Batonburg, Yan Houten, Staal, Michiels van Kessenich, Bergsma, 
de Qijselaar, Yan der Does do "Willebois, van Lanschot, Geert-
sema, Vliegen, de Vos van Steenwijk, Polak, de Boer, Stork, 
Westerdijk, Gilissen en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren: Verheyen,'t Hooft, vanden 
Berg, de Waal Malefljt en Reekers. . 

Afwezig bü deze stemming waren de heeren Smits en Diepen. 

De Voorzitter: Ik dank den heer Marchant namens de Kamer 
voor de gevoerde verdediging. 

Ik heb de eer de Kamer mede te deelen, dat mij bereikt 
heeft een verzoek om het wetsontwerp 320 onder aan op de 
agenda te plaatsen, omdat do mogelijkheid bestaat, dat de 
Minister van Financien dat wetsontwerp nog persoonlijk zal 
verdedigen. Dat wetsontwerp zal dus onder aan do agenda 
worden geplaatst. 

(Voorzitter e. a.) 
B. de volgende ontwerpen van wet: 

I. Verklaring van bet algemeen nut der onteigening, 
met toepassing van de net van 27 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 171), van eigendommen noodlg voor den aanleg van 
straten en pleinen en Toor woningbouw in de gemeente 
'sGravenhage (473); 

II. Aanvulling en verhooging van het inde hoofdstuk 
der Staatsbegrootlng voor het dienstjaar 1919 (475); 

III. Toekenning van toelage aan gerechtsdeurwaarders 
wegens vermindering van Inkomsten uit do verrichtingen 
In strafzaken. (465); 

IV. Nadere aanvulling en verhooging van het VIdo 
hoofdstuk der Staatsbegrootlng voor het dienstjaar 1919 
(Buitengewoon Krediet.) (457); 

V. Wijziging en verhooging van het tweede hoofdstuk 
der Staatsbegrootlng Toor het dienstjaar 1919. (450); 

VI. Verhooging van het tweede hoofdstuk der Staats» 
begrooting voor het dienstjaar 1917 (462); 

VII. Verhooging van het zevende hoofdstuk B der Staats» 
begrooting voor het dienstjaar 1917 (463); 

VIII. Wijziging en aanvulling der wet tot aanwijzing van 
do middelen ter goedmaking van de uitgaven, begrepen 
in de Staatsbegrootlng voor net dienstjaar 1919 (476); 

IX. Wijziging van de begrooting van uitgaven ten behoeve 
vaa de voltooiing van het vcstlngstelsel, dienst 1918 (445); 

X. Wijziging van de wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 120), tot regeling van het militair onderwijs bij de 
landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den 
olliclersrang en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken, zooals dlo wet laatstelijk gewijzigd Is bij de 
wet Tan 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 499) (467); 

KI. Verhooging Tan het tiende 'hoofdstuk der Staats-
begrootlng Toor het dienstjaar 1919. (Kosten aankoop 
domeingronden) (459); 

XII. Verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van de bovengrondsche werken van de Staats» 
mijnen Wilhclmlna, Emma en Hendrik (468). 

XHI. Deventer—Goor en Deventer—Zutphen In beheer 
en onderhoud bij de gemeente Deventer (442). 

XIV. Overbrenging van een gedeelte Tan den Rijksweg 
Groningen—Delfzijl In beheer en onderhoud bij de ge-
meonto Groningen (461). 

Deze ontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

XV. Wijziging en aanvulling Tan de wet tot regeling 
der brlevenposterlj (Staatsblad 1918, n°. 316), laatstelijk 
gewijzigd bij do wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 364), 
en wijziging van artikel 4 Tan de pakketpostwet (Staats-
blad 1917, n°. 566) (223). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Tan Embden: Mijnheer de Voorzitter! Evenals ik 
reeds de eer had uiteen te zetten in de nota, gevoegd t>y" het 
Voorloopig Verslag Yan deze Kamer, is het ook thans mijn 
meening, dat de verhooging van het posttarief, gelijk die door 
den Minister wordt voorgesteld, oyeryid is te noemen en niet 
mag worden aanvaard. 
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(van Embrten.) 
M\|n lioofdbozwaar tegen het voorstel Is dit: aangenomen dat 

op den dienst van de posteryen en telegrafie inderdaad een 
tekort moet worden geconstateerd, is het toch in elk geval een 
feit, dat, nadat er jarenlang batige saldo's door den staat zijn 
genoten, thans voor het eerst tijdens de abnormale oorlogsjaren 
zich een tekort vertoond heeft in een verkeersbedrijf, dat onder 
dio abnormale omstandigheden van den handel en vooral van 
den buitenlandschen handel in de eerste plaats wel lUden moest. 

Wat ligt nu meer voor de hand dan dat men afwacht totdat 
gedurende eenige vredesjaren het normale verkeer zich zal 
hebben hersteld om dan na te gaan of niet, zooals inderdaad 
verwacht mag worden, de tijd der batigo saldo's zal terug-
keeren,cn eerst indien onverhoopt die uitkomst zich niet voor-
doet, het verdrietige middel der taiïefvcrhooging aan te grijpen, 
want de hoofdstelling van den Minister, dat dit bedrijf behoort 
tot die soort, waarvan in het algemeen de inkomsten de uit-
gaven moeten dekken, wordt door de Kamer en ook door mij 
gaarne onderschreven. 

Waarom toch wacht men niet af, totdat het natuurlijk herstel 
van het verkeer dit redres zal aanbrengen? 

In de nota, die ik zooeven noemde, herinnerde ik er reeds 
aan, dat ook op andere takken van dienst, op den dienst van 
de telegrafie, apart genomen, en op het bedrijf der spoorwegen, 
tientallen jaren verliezen weiden geleden, zonder dat men 
aanstonds naar het middel van het kosten dekkende tarief greep, 
of de flnanciecle verhouding van het Rijk tegenover de spoor-
wcgen ging wijzigen; terwijl men hier, bij een Staatsdienst 
die een zoo gewichtige en algemeene taak van productie te 
vervullen heeft, juist andersom to werk gaat. Het kan de vraug 
zijn, of men bij de telegrafie niet to lang met het bijpassen is 
voortgegaan, maar het andere uiterste is, om bij het posterijen-
bcdrijf aanstonds, zelfs na deze oorlogsjaren tot tariefsverhooging 
over te gaan. 

Deze argumenten, dio in de nota zijn aangevoerd, zijn door 
de Regeering niet beantwoord. Mag ik het als een bonne marque 
voor dio argumenten beschouwen, dat de Minister zo niet onder 
de oogen heeft willen zien? 

Naar mijn meening behoort men met de tariefsverhooging 
vooral hierom te wachten, omdat dit bij een bedriif als de 
posterijen beteekent een belasting op de productiviteit. Gelijk 
men de post minder bruikbaar maakt wanneer men ze technisch 
slechter maakt, zoo maakt men ze ook minder productief 
wanneer men de tarieven verhoogt en daardoor een aantal 
personen bemoeilijkt in het gebruik van dit productiemiddel. 

Ik zio allerminst voorbij, dat wij ons wat den toestand van 
de schatkist betreft, in een zeer moeilijken tijd bevinden, en 
dat men over een tekort op een Staatsbedrijf niet al te luchtig 
mag denken, maar men moge te gelijk bedenken, dat herstel 
van den nood der schatkist in de eerste plaats geput moet 
worden uit opvoering der maatschappelijke productiviteit, en 
men derhalve uiterst voorzichtig moet zijn met het leggen 
van lasten op productiemiddelen, wijl men alsdan die bron 
van welvaart zelf trager doet vloeien. 

De Minister zegt nu voorts, dat deze verhooging urgent is, 
omdat het geld gedeprecieerd is. Ik zou Zijn Excellentie daarop 
wel willen antwoorden: Du sprichst ein groszes Wort gelassen 
aus! Do Minister bedoelt de prijsstijging, die zich algemeen 
vertoont, waardoor de feitelijke koopkracht van het geld ge-
ringer is geworden. Maar deze prijsstijging mag men niet gelijk 
stellen met eigenlijke depreciatie van het geld, die haar oorzaak 
vindt in het ruilmiddel zelf. Ik zal van deze plaats en op dit 
oogenblik over dit verschil geen lange theoretische beschouwing 
houden, maar wil alleen opmerken, dat het verschil reeds hierin 
uitkomt, dat een prijsstijging van artikelen veeleer van voor-
bijgaanden aard kan zijn. Het is juist, dat wanneer de prijs-
stijging zich alom vertoont, bij oppervlakkige beschouwing het 
odium daarvan eenigszins op het geld komt te rusten, en het 
den schijn heeft, alsof het geld zelf in waarde achteruit is 
gegaan. Welnu, geen maatregel is zoozeer in staat om dien 
verkeerden schijn te versterken en om een werkelijke depreciatie 
van het geld aan de menigte te suggereeren als de bij dit 
wetsontwerp voorgestelde tariefsverhooging. 

Immers, waarden uitdrukkende in guldens, hebben wij ons 

(van Embden.) 
telkens af te vragen, wat nu eigenlijk die waarde van een 
gulden is; en daarbij gaat de dagelijkscho raensch dien gulden 
dan herleiden tot de dingen, die bij ervoor koopen kan, en 
constateert hij dat daarvoor te verkrijgen zijn zooveel broodjes, 
zooveel tramritten, zooveel briovonzendingen. Nu prent de Mi-
nister aan het Noderlandsche publiek in: gij hebt sedert tien 
tallen van jaren een gulden onder meer leeren beschouwen als 
geschikt om 20 brieven te verzenden. Ik prent 't u in, dat die 
gulden maar geschikt is om 14 brieven to verzenden, en aldus, 
met deze luchthartige prijsgave van het stuiversport draagt do 
Minister er toe bij, aan het Nederlandsche volk de voorstelling 
in te stampen, dat de guldon minder waard is. En nog wel een 
depreciatie met 50 pet! 

Aanvaardt de Minister de consequentie en gaat hy zijn ambt-
genoot van Financiën het denkbeeld aanbevelen, dat dus ook 
alle verplichtingen van den Staat met een gelijk bedrag moeten 
worden verhoogd? 

Do Minister zegt voorts in de Memorie van Antwoord dat ook 
in de jaren, waarin winst wordt gemaakt, de winstmarge een 
zoo geringe was, dat ook daarom spoedig tot tariefsverhooging 
moet worden overgegaan. Hij voert aan dat de postdienst bij 
een ontvangst van 1G1/» millioen in het jaar 1914 slechts een 
batig saldo heeft gemaakt van 1,1 millioen en dit noemt hij 
een te kleine margo. Maar, Mijnheer do Voorzitter! dit is dan 
toch 61/» pet. winst, en indien men de dienstbrieven er nog bij 
rekent, wat m. i. gebeuren moet, dan wordt de winst zelfs 21 
pet. Maar ook zonder die dienstbrieven, is die winstmage van 
1914 niet gering te noemen; een naamloozo vennootschap die 
6V9 pet. winst maakt, staat toch niet op den rand der calamiteit 
Na 1914 is die winst nog eenigszins doorgegaan, en eerst in 
1918 is, indien do opgaven in de Jaarcijfers juist zijn, er een 
verlies geweest. 

Ik meen dat ook deze cijfers aantoonen, hoe overijld en on-
noodig deze maatregel is. 

Ook een ander punt toont duidelijk aan dat het zaak is zicb 
nog eens te beraden, en dezen maatregel, indien hij genomen 
moet worden, uit te stellen. In een later wetsontwerp n°. 505, 
ingediend 3 Juli jl., tot wijziging van de begrooting der poste-
rijen voor 1918, zegt de Minister op bladz. 3 van de Memorie 
van Toelichting, over de vermeerdering der inkomsten hetvol-
gende: wel zijn de ontvangsten uit postzegels en geldswaardigo 
papieren niet verminderd, maar de transitrechten zijn beneden 
de raming gebleven. 

Zeer duidelijk, Mijnheer de Voorzitter, de transitrechten, in 
dezen abnormalen tijd, waarin vooral het internationaal verkeer 
zoo te lijden heeft gehad. Wanneer nu onverhoopt zou blijken, 
dat de Nederlandsche handel z'.ch niet herstelt, eerst dan moet 
het tarief verhoogd worden, maar het is zaak af te wachten. 

Nu beroept de Minister zich tot zn'n verdediging ook op het 
buitenland, en hij heeft tot staving daarvan bij de Memorie 
van Toelichting een bijlage A gevoegd, waarin eenige buiten-
landsche verhoogingen van tarieven uitgebeeld worden. Doch 
van de 11 voorbeelden, die de Minister daar geeft, zijn er 8 in 
werking getreden in 1918, en zeer te recht is dus door zijn 
bestrijders aangevoerd dat daaruit nog allerminst blijkt, hetgeen 
de Minister beweert, dat geen nadeelige invloed op het verkeer 
van die tariefsverhooging zou zijn uitgegaan. Nu komt de 
Minister daarop terug en zegt: 1918 is formeel juist, maar 
daaronder zijn Duitschland en Oostenrijk, welke hun tarieven 
substantieel reeds in 1916 opvoerden. 

Nu vraag ik daartegenover: heeft de Minister van Oostenrijk 
en Duitschland sinds 1916 verkeerscijfers gekregon? In de 
oorlogsjaren zijn die landen met hun volkshuishoudelijke 
gegevens dermate geheimzinnig geweest, dat het niet waar-
schijnlijk i3, dat men van hen verkeerscijfers heeft kunnen 
krn'gen. Dat ware toch noodig geweest. 

In de tweede plaats lette men op wat die buitenlandsche 
voorbeelden in werkelijkheid beteekenen. In Oostenrijk-Hongarije 
is het porto van brieven verhoogd tot 20 Heller dat is 1/B kroon. 
Aangezien de kroon 8 cent waard is. beteekent dat ruim iy3 cent. 

De heer van Nierop interruppeert mij: dat is de waarde hier. 
Het is de goudwaarde op de wereldmarkt, en dat sijpelt, niet 
aanstonds, maar allengs, onverbiddelijk door in de binnen-
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landscho verhoudingen door het voortdurend contact, via de 
importeur» enz. In October 191rt stond de kroon op 28 cent, 
zoodat 20 Heller ongeveer overeen kwam met 5 cent. In 
Duit.scb.land is het evenzoo. De 15 Pfcnnig equivaleerde in 
goudswaarde met 4VJ a 5 of 5'/2 cent. 

Ook om andere redenen is de intrinsieke waarde van de 
vergelijking niet sterk. In de Vereenigde Staten is het brief-
port verhoogd tot 3 dollarcent, maar daarvoor wordt ook ver-
voerd over een territoir van duizenden K.M. tot Hawaiï on 
andere dependenties toe. Daartegenover is de prestatie over do 
kleine oppervlakte als ons land niet gelijkwaardig. In Zwitserland 
is het tarief 15 centimes, maar dit reikt tot 250 gram. 

Ik geef toe, iets dergelijks geldt niet voor elk voorbeeld, b.v. 
niet voor Engeland, maar de belligeronten zagen zich nu een-
maal verplicht tot eiken, zelfs improductieven fimincieelen 
maatregel over te gaan. In die landen is menige maatregel tot 
stand gekomen, die er theoretisch niet door kon, omdat men 
in oorlogstijd wel moest, maar zoo stond en staat Nederland 
er niet voor. 

De Minister wijst ook op de verbeteringen, die hy ten be-
hoeve van het publiek invoert en waarmede men zich over de 
tariefsverhooging troosten kan. Ik weet niet of ik zeggen moet, 
dat daaruit spreekt een niet willen of kunnen begrijpen van 
hetgeen het publiek behoeft dan wel dat ik het maar zal 
betitelen als een beminnelijke naïveteit. Opgenoemd worden: 
grootere eenvoud in de berekening van het strafporttarief — 
een enorme attractie, waarover een juichtoon zal opgaan in 
den lande; dan zal het tarief voor de inning van quitanties 
voortaan niet meer in de wet worden gesteld, maar in een 
Koninklijk besluit; eenvoudiger zal berekend worden het porto 
voor brieven, die eenige H.G., resp. 1/i K.G. wegen. Maar zyn 
dat nu verbeteringen, die voor de groote massa als troost 
kunnen strekken voor de BO pet. tariefsverhooging? Toch worden 
zy in de Memorie van Antwoord eenigszins triomfantelijk op-
gesomd. Ook de invoering van een na-posttyd zegel — late fee — 
is wel een kleine verbetering, maar zelfs als verguldsel om do 
bittere pil van de algemeene tariefsverhooging ten eenenmale 
onvoldoende. 

Ik weet het: alle redeneeringen worden overschaduwd door 
dit argument: de Staatsfinancien maken het slecht, de post-
begrooting sluit niet, en men blijft eenvoudig op het tekort 
van ettelijke millioenen staren. Het komt mij echter voor, dat 
de cyfers, waaruit de Minister dit geheele tekort tracht aan te 
toonen, zeer betwistbaar zijn, en door den Minister niet sterk 
zijn verdedigd. 

Het uiteenrafelen van dit tekort is niet een aangenaam werk, 
maar het is in deze van groot belang met het oog op de stem 
die wij hebben uit te brengen. Het tekort beweegt zich tusschen 
de 7 mülioen van de Memorie van Toelichting en de 12 mil-
lioen van de Memorie van Antwoord. Ik maak den Minister 
geen verwijt van dit verschil, ik begrijp dat variaties daarin 
onvermijdelijk waren. 

In mijn nota meen ik evenwel te hebben aangetoond, en de 
Minister heeft het m.i. niet weerlegd, dat het tekort niet be-
wezen is. Ik heb herinnerd aan het feit dat de afzonderlijke 
dienst van de telegrafie jaar op jaar een tekort van H/8 k 2 
millioen heeft opgeleverd en wel zal blijven opleveren, en be-
toogd, dat men niet de posttarieven mag verhoogen, omdat de 
telegrafie een tekort heeft. In de Memorie van Antwoord be-
handelt de Minister dit bezwaar slechts schijnbaar. Op pag. 4 
heeft hij het wel over de ontvangsten van de telegrafie, maar 
niet over het saldo, de netto-uitkomsten. En ik meen dat het 
vermoeden: in vredesjaren zal de telegrafie blijvend een tekort 
opleveren, wel plausibel is. 

Ik had verder de vergoeding, aan de post toekomende van 
wege Departementen en andere Staatsinstellingen, voor het ver-
voer van dienstbrieven, geraamd op 2 millioen. De Minister, 
loyaal en royaal, verbetert dit cijfer tot 21/» millioen, voor 
welke correctie ik dankbaar ben. De Minister is echter nietge-
lukkig met het wegcijferen van do te berekenen baten uit dezen 
hoofde. In de Tweede Kamer heeft hij schriftelijk aangevoerd 
dat hetgeen men voor dienstbrieven moet noteeren toch ook 
uit de Rijkskas komt en dat de zaak financieel hetzelfde blijft, 
waarop door deze Kamer is geantwoord dat het niet aangaat 

dat men het publiek hooge posttarieven laat betalen voor de 
kosten, die de Departementen maken, doch dat die uit de be-
ladingen bohooren te worden bestreden, en het betoog van den 
Minister dus fiscaliteit verried. De Minister heeft toen ditargu-
ment losgelaten maar nu een ander gebruikt dat even weinig 
sterk is. Het is waar, zegt hy, gy moogt 2l/3 millioen aftrekken 
voor het vervoer van dienstbrieven, maar die brieven worden 
kosteloos vervoerd door de spoorwegen, en eigenlyk zou men 
daarvoor moeten betalen. Mijnheer do Voorzitter! Het komt er 
niet op aan wat men eigenlijk moet betalen, maar op wat 
werkelijk gebeurt. Do spoorwegen vormen geen Staatsbedryf, 
maar zijn particuliere maatschappijen; de spoorwegwet van 1859 
en de latere van 1875, bevestigd in de spoorwegcontracten van 
1890, hebben aan de maatschappijen de verplichting opgelegd 
do brievenmalen gratis te vervoeren en het is buiten betwisting, 
dat hetgeen het Rijk verder financieel met de spoorwegen te 
verrekenen heeft, met die verplichting van gratis brievenvervoer 
niet het minste verband houdt. 

Het Rijk heeft dus niets te betalen voor het vervoer van 
dienstbrieven. Nu, do wetgevers van 1859 en van 1875 zullen 
wel niet gedroomd hebben, dat dit gratis vervoer in 1919 zou 
strekken tot argument om het posttarief te verhoogen, althans 
om bezwaren daartegen te ontzenuwen. En de wetgever van 
1870, die den zegen van het stuiversport in ons land invoerde, 
zal ook niet hebben vermoed, dat faciliteiten die het Ryk van 
de spoorwegen genoot, tegen dat port zouden worden aangevoerd.. 

Wat in de derde plaats de postspaarbank betreft, ik heb 
betoogd dat voor een ingewikkelde administratie, geiyk by de 
inlagen en terugbetalingen voor de Rijkspostspaarbank noodig 
is, een verhouding van 1/10 pet. veel te gering is. Ik heb den 
Minister ter vergelijking gewezen eenerzyds op de administratie-
kosten die goed beheerde banken van leening heffen voor kleine 
bedragen, anderzyds op het postwisseltarief. Ten aanzien van 
het postwisseltarief heeft de Minister een bijna aandoeniyke 
beschrijving gegeven, dat by een bedrag van gemiddeld f2,50 
een vergoeding van 21/» cent, dus van 1 pet, niet toereikend 
is, voor het ingewikkelde werk daaraan verbonden, en dat hij 
moet heffen 2 pet. Hij meende echter, dat daardoor nog niet 
is aangetoond, dat de manupulatien bij de inlagen en terug-
betalingen voor de Rijkspostspaarbank dan ook met 2 pet. 
moesten worden vergoed. De Minister acht die verrichtingen 
niet vergelijkbaar. Indien die verrichtingen inderdaad niet ver-
gelijkbaar zijn, dan geldt dit te mijnen gunste, want de omslag, 
te verrichten voor inlagen en terugbetalingen bij de Rykspost-
spaarbank, acht ik veel langduriger en kostbaarder dan die 
voor een postwissel. Een leek weet reeds, dat wanneer men 
aan het postloket iemand met een postwissel voor zich heeft, 
dit wel niet aangenaam is, maar niet erg, maar dat als iemand 
met een spaarbankboekje voorgaat, men heel lang moet wachten, 
aleer de uitvoerige formulieren zijn ingevuld, boeken nagezocht, 
de strookjes afgescheurd en ingeplakt en wat dies meer zij. 

Maar laat ik op mijn beurt royaal zyn en beide verrichtingen 
gelykstellen, maar laat dan ook de Minister, indien hy 2 pet. 
vergoeding voor de postwissels noodzakelyk acht, deze ook voor 
de postspaarbank heffen, dan komt men aanstonds uit dien 
hoofde tot een bedrag van ruim f 3 millioen meer en verdwijnt 
andermaal een aanzienlijk deel van het becijferde tekort. 

Langs de drie wegen die ik noemde kan van het berekende 
tekort van f 7 tot f 12 millioen een bedrag van f 71/» millioen 
verdwijnen; rest dus een tekort van hoogstens f 4% millioen. 

Voor deze rest gaat onverzwakt op wat ik in den aanvang 
betoogde: die rest zal hoogstwaarschyniyk verdwijnen door het 
accres in de opbrenst der posterijen, wanneer de handel vooral 
de internationale handel in de vredesjaren gedurende eenige 
jaren zal zijn hersteld. 

In de eerste 4 maanden van 1919 is een zeker accrès reeds 
ingetreden, en de Minister becyfert daaruit de vermoedelyke 
baten over het jaar 1919 door dit cyfer met 3 te vermenig-
vuldigen. Dat is echter niet redelijk want het is waarschynlijk 
dat de volgende 8 maanden een veel hooger accrès zullen geven. 
Ts dat het geval dan gaat reeds dit jaar van die laatste 41/» 
millioen een en ander af. Het is dus een billijk verlangen, dat 
de Minister met zijn verhooging wachte, tot de resultaten van 
1919 en een of twee volgende jaren bekend zijn. Dit laatste ook 
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wegens de vraag van de bezoldiging. Ik heb er reeds op ge-
wezon, dat het tot dusverre gevolgde systeem van onvoldoende 
bezoldiging op breede schaal onverschilligheid heeft gekweekt, 
de liefde voor het vak heeft gedood, ontevredenheid en tegenzin 
heeftopgeroepen, wanneer evenwel de hoogere bezoldiging eens 
eenige jaren heeft doorgewerkt, zal wellicht heel wat van die 
voor het bedrijf improductieve gezindheid zijn verdwenen. 

In do Memorie van Antwoord schrijft de Minister hierover: 
„In het midden latende, hoe hh' deze vraag moet beantwoorden...". 
Ik zou dat antwoord van den Minister wel gaarne daadwerke-
lijk willen hooren, zonder dat iets in het midden gelaten wordt. 
Verwacht de Minister zelf niet als werkgever van het groote 
postpersoneel, dat een betere bezoldiging een groote produc-
tieviteit in het leven zal roepen, zoodat de tekortenrest langs 
dien weg zal kunnen verdwijnen? Ook dit is een argument om 
nog eenige jaren te wachten, desnoods te riskeeren een tekort 
van 8, hoogstens 4 millioen, maar waarschijnlijk minder en 
alleen, wanneer die verwachtingen worden teleurgesteld, over te 
gaan tot den stap, die dan niet zal kunnen uitblijven. 

Om al deze redenen acht ik den maatiegel prematuur en niet 
aannemelijk. Ik acht het niet te verdedigen, aan producent en 
consument dien last van 71/» millioen hoogere productiekosten 
thans op te leggen, en my daarom niet gerechtigd, aan dit w. o. 
myn stem te geven. 

De heer d'Anmale van Hardenbroek: Mijnheer de Voor-
zitter! Hoewel niet voorbereid zynde om over dit ontwerp te 
spreken, meen ik toch, naar aanleiding van hetgeen hier in het 
midden is gebracht, een enkel woord te moeten zeggen om mijn 
volle sympathie aan dit wetsontwerp te betuigen. Het komt 
mij voor, dat, waar de Regeering door den nood gedwongen 
wordt de geldmiddelen te versterken, het een bewijs is van 
juist beheer, dat zy ook van degenen, die gebruik maken van 
de post, een hoogere vergoeding vraagt, en ik zal dus volgaarne 
mijn stem aan dit wetsontwerp schenken. 

De heer Rönlg. Minister van Waterstaat: Mijnheer de Voor-
zitter! De geachte afgevaardigde de heer van Embden heeft het 
doen voorkomen, alsof de indiening van dit wetsontwerp overijld 
zou zijn geweest, maar daar moet ik tegenop komen. De rede-
neering van dien geachten afgevaardigde zou volkomen juist zijn 
geweest, indien het tekort op den dienst der posterijen uit-
sluitend een gevolg ware geweest van den oorlogstoestand. Ik 
zou in dat geval er geen bezwaar tegen hebben gehad af te 
wachten, of de inkomsten niet weer zouden toenemen en de 
stijgende lijn, die zij in 1914 verlaten hebben, in 1920 niet 
zouden vervolgen. Het groote tekort wordt echter veroorzaakt 
door de exploitatiekosten, die zoo belangrijk zijn gestegen, 
vooral in hooge mate ook door stijging der loonen. Daarom is 
niet te verwachten dat zn' tot het oorspronkelijk peil zullen 
terugkeeren. In het volgend jaar zal voor de posterijen een 
loonsverhooging noodig zijn, over do geheele lyn, van in totaal 
niet minder dan f 11000 000, naar de traktementen, genomen 
zooals zij het laatst werden vastgesteld, indien althans de Staten-
Gcneraal de gelden daarvoor toestaan. Nu geloof ik dat zelfs de 
grootste optimist het met my eens zal zijn dat, al nemen handel 
en nijverheid ook zeer toe, het niet te voorzien is dat in afzien-
baren tijd de inkomsten zoozeer zullen toenemen — het publiek 
vraagt langer openstelling van de kantoren, het personeel vraagt 
korter arbeidsduur — dat de daardoor steeds toenemende exploi-
tatiekosten door de meerdere opbrengsten zullen worden opge-
wogen. Dit jaar zal er, zelfs met de voorgestelde tariefsverhooging, 
een tekort zijn van ongeveer f 9 500 000, het volgend jaar zeker een 
van f 13 of f 14 000 000, en ik acht het een veel te gevaarlijk expe-
riment om, bij den toestand waarin thans onze financiën ver-
keeren, dit nog eenige jaren door te zetten, in de hoop dat ten 
slotte de meerdere uitgaven gecompenseerd zullen worden door 
de meerdere inkomsten. 

Bovendien, de ons omringende landen hebben alle hun tarieven 

(Minister König.) 
verhoogd. Nu heeft de geachte afgevaardigde de heer van Embden 
wel betoogd: dat is niet zooveel als u het voorstelt, maar het 
is toch een verhooging van ongeveer lVa maal zoo groot als het 
oorspronkelijk tarief was, in Engeland bijv.' 

Verkeerscyfers van de ons omringende landen staan niet te 
mijner beschikking, maar waar het op aankomt is dat do post-
administratie in Duitschland o. a. heeft meegedeeld dat de ver-
hooging van do tarieven geen merkbaren achteruitgang van het 
verkeer ten gevolge heeft gehad. 

Het tarief van de telefoon b.v. is verhoogd van 25 op 40 cent, 
en ik geloof niet dat iemand zich daardoor zal laten weerhouden 
van te telefoneeren. Integendeel, de ondervinding heeft bewezen, 
dat er veel meer wordt getelefoneerd dan vroeger; die 15 cent 
verhooging hebben niet den minsten invloed gehad op het 
gebruik, dat van de telefoon wordt gemaakt. Zoo zal het ook 
gaan met de brieven. Men is gewend aan die hoogere uitgaven 
voor alles waarvan men gebruik maakt, en ik zie niet in dat 
de post alleen zou moeten blijven staan op de oude tarieven, 
die vroeger golden. 

Ik zou het een groote fout achten, dat, wanneer meer moet 
worden betaald voor personeel, voor gebouwen, voor vervoer 
met postkarren en dergelijke, de tarieven dezelfde zouden blijven; 
dat is niet doenlijk. Het zou in strijd zijn met alle begrippen 
van een goed commercieel beheer. 

Het tekort, dat door den geachten afgevaardigde in zijn nota 
als het ware geheel wordt weggecijferd, bestaat wel degelijk 
Als een belangrijken factor daartoe beschouwt hij het heffen 
van een tarief voor de dienstbrieven. Ik acht echter de daarbij 
gemaakte opmerking niet juist, dat voor het vervoer per spoor 
nu eenmaal vrijstelling wordt verleend. Wy moeten billijk zijn. 
Wanneer aan den eenen kant de administratie der Postery'en 
betaald moet worden voor vervoer van dienstbrieven, dan zou-
den met evenveel recht de spoorwegmaatschappijen kunnen 
zeggen: wy moeten betaald worden voor het vervoer van de 
post. In andere wetten moge staan, dat het vervoer per spoor 
kosteloos geschiedt, maar het is betrekkelijk niet zooveel moeite 
dat te veranderen. Maar bovendien, ik zie er niet het minste 
bezwaar in, dat het Ryk profiteert van de organisatie van de 
post en als het ware daarvoor een zekere belooning vindt in 
het vrij vervoer van dienstbrieven. 

De tekorten door de diensten, die de post bewijst aan de 
Rykspostspaarbank, den girodienst enz., .worden door den ge-
achten afgevaardigde veel te hoog aangeslagen. In den laatsten 
tijd heb ik met groote nauwkeurigheid laten nagaan hoeveel 
tijd er besteed wordt aan de verschillende handelingen, die 
noodig zyn voor het inschrijven van een inlage in de Ryks-
postspaarbank, voor het behandelen van een postwissel, van 
een zaak by den girodienst enz., zoowel op verschillende groote 
als op kleine kantoren. Men is daarbij gekomen tot een zeker 
aantal minuten, dat iedere handeling vereischt en dit aantal is 
vermenigvuldigd met het totale aantal handelingen, dat er voor 
iederen tak in een jaar gebeurt. Zoo is men gekomen tot de 
bedragen, die in de Memorie van Antwoord zijn medegedeeld, 
en die hooger zijn dan men oorspronkelijk raamde, welke hoogere 
bedragen in het vervolg zullen moeten worden vergoed voor 
girodienst, spaarbank en ongevallenverzekering. Voor den ver-
koop van zegels zal verder 9 ton meer moeten betaald worden. 
Dat alles heeft eenigen invloed op het geraamde tekort, maar 
lang niet voldoende om daardoor achterwege te kunnen laten 
de verhooging van het posttarief. Ik herhaal, op het oogenblik 
acht ik het onverantwoord niet over te gaan tot de verhooging 
van de tarieven, met het oog op het groote tekort, dat onver-
mydely'k zal ontstaan, indien wij doorgaan met het oude tarief 
van vóór den oorlog te handhaven. Wij moeten de lijn volgen, 
die overal gevolgd wordt. Iedereen vraagt meer voor zijn diensten 
en ook het bedrijf der posterijen moet voor zyn diensten meer 
laten betalen. 

De beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering gesloten. 


