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Mededeeling van ingekomen stukken. Wijziging tier Kieswet (211).

(Voorzitter e. a.)
een, betreffende verhooging van de pensioenen der reeds
gepensionneerde onderwijzers, van den voorzitter en den
secretaris van het hoofdbestuur van het Ncderlandsch Onderwijzers Genootschap, te Amsterdam;
een, betreffende het ontwerp van wet tot regeliug der grondbelasting, van burgemeester en wethouders van Rotterdam;

92 8te VERGADERING.
VERGADERING VAN VRIJDAG 9 MEI 1919.
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.)

Ingekomen: 1*. verzoekschriften; 2°. een verklaring van
adhaesie. — Voortzetting der behandeling en aanncming van het voorstel van wet van den heer Marchant
c. s. tot wijziging der Kieswet. — Behandeling en
aanneming van verschillende ontwerpen van wet. —
Verslag uitgebracht over een verzoekschrift.

Voorzitter: de heer Fock.
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 89 leden, te weten:
de heeren Swane, Rugge, Smeenk, van de Bilt, Beuraer,
Weitkanrp, van der Voort van Zijp, Poels, H . G. M. Hermans,
Wintermans, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, van AYijnbergen, Deckers, de «Tonge, van Schaik, Haazevoet, Visser van
IJzendoorn, de Geer, Engels, Heemskerk, van der Molen,
Stulemeijer, Wijnkoop, van Ravesteijn, Marchant, van
Ryckevorsel, Kolkman. Kolthek, J . ter Laan, Kuiper, van
Doorn, Gerhard, van Veen, Otto, Kruyt, Duys, Niemeijer,
Schouten, Lely, A. P . Staalman, Bakker. Schaper, mevr.
Groeneweg, en de heeren Helsdingen, Reijmer. Schokking,
L. M. Hermans, Ossendorp, van Zadelhoff, Duymaer van
Twist, van Rappard, Zijlsti-a, de Montc ver Loren, Rutgers.
Ketelaar, de Groot, Albarda, Nolens, Kleerekoper, de
Muralt, Sannes, Colijn, de Savornin Loliman, Troelstra, van
Dijk, de Wilde, Teenstra, Ter Hall, Bongaerts, van Rijzewijk, van de Laar, Kooien, Treub. HugenLoltz. Oud, Dresselhuys, de Buisonjé, Bulten, Rink, Bos, van Vuuren, van
Beresteyn, de Zeeuw, Loeff, van den Tempel, Snoeck Henkemans. Heijkoop, K. ter Laan,
en de heeren Ministers van Binnenlandsche Z;tken, v«u
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financien en
van Waterstaat.
Do notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
De A'oorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn
ingekomen:
1°. de volgende verzoekschriften:
een, betreffende het ontwerp van wet tol wijziging der wet
tot regeling van het lager onderwijs (salarissen onderwijzers), van den voorzitter en den secretaris van het hoofdbestuur van het Nederland sch Onderwijzers Genootschap, te
Amsterdam;
een, betreffende het ontwerp van wet tol wijziging der
Gemeentewet en van de wet op de Inkomstenbelasting 1914.
van kerkvoogden der Nederduitsche Hervormde Gemeente van
Beek-TJbbergen;
Handelingen der Staten-Generaal. — 1918—1919. — II.

een. van J. Schonewille, t© Nijmegen, betreffende de willekcurige wijze waarop door sommige compagnieseommandonten rekening wordt gehouden met de belangen van gedemobiliseerde militairen en houdende verzoek aan de gedemobiliseerden zooveel mogelijk te gemoet te komen bij het
solliciteeren naar een burgerbetrekking.
Deze adressen zullen worden gesteld in handen der
betrokken Commissiën;
2 \ een verklaring van adhaesie aan het adres van den
raad der gemeente Nieuwe Niedorp, betrekkelijk het doen vervallen van de classificatie der gemeenten in het ontwerp van
•net tot regeling van het, lager onderwijs (salarissen onderwijzers), van den raad der gemeente 't Zandt.
Deze verklaring wordt voor kennisgeving aangenomen;
Aan de orde is de behandeling van:

I. het Voor«tel van wet van den heer Marchant c.«.
tot wijziging der Kieswet (211).
De algemeene beraadslaging wordt hervat.
De heer Schokking: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer
het bij dit wetsvoorstel de vraag gold van een daad van hof felijkheid tegenover een aantal vrouwen die het politieke sternrecht begeeren, meen ik voor de bekoring van aan een vrouwelijke wensch te kunnen voldoen, gevoelig genoeg te zijn en
zou ik daarom zonder meer mijn stem aan dit voorstel geven.
Maar al hoop ik in de enkele opmerkingen, die ik over dit
voorstel wil maken, geen oogenbhk onhoffelijk te zijn tegenover het schoone geslacht — deze qualificatie zal, in onderscheiding van de mannen als het sterkere, immers nog niet
als een onhoffelijkheid worden beschouwd — het geldt bij
dit voorstel een hoogst belangrijke vraag voor de verdere
ontwikkeling van ons volksleven. Niet slechts voor de samenstelling van het Parlement, maar ik zeg met nadruk: voor de
verdere ontwikkeling van ons volksleven. En dan aarzel ik
niet het uit te spreken dat ik de beantwoording van die vraag
uiterst moeilijk vind in verband met den tijd van overgang
waarin wij ons op verschillend levensgebied, ook op dat van
den Staat, bevinden. Hierin ligi al aanstonds aangeduid dat
ik behoor tot hen die geenszins alle waarde ontkennen van de
argumenten, welke de voorstanders van het vrouwenkiesrecht
doen hooren, maar die de bezwaren daartegen toch zeer
ernstig gevoelen en overwegend achten.
Wanneer ik het kiesrecht beschouwde als een natuurrecht
dat ieder individu toekwam, dan zou er geeu aarzeling mogen
zijn, dan moest, welke de gevolgen daarvan ook mochten
wezen, tot onmiddellijke en volledige invoering van het
vrouwenkiesrecht worden medegewerkt.
Ook wanneer ik het eens was niet wat gisteren door een
van mijn geachte partijgenooten is gezegd, alsof de vrijmaking door Christus van de vrouw als onmiddellijk arf*ument zou moeten gelden voor de toekeuning van het kiesrecht. zou ik to*t die conclusie komen. Doch dit acht ik onjuist
en kortheidshalve wil ik met de enkele tegenspraak op dit
punt volstaan.
De voorstellers huldigen intusschen blijkens hun verklaring
in de Memorie van Antwoord evenmin het stelsel van liet
natuurrecht, on grond waarvan liet kiesrecht moet worden
toegekend, maar zij brengen de m a g op liet plan van het
belang der gemeenschap. Nu heb ik in zeker opzicht geen
bezwaar hen on dien wee in de heonideelinn" van het onderwerp te volgen, indien daarbij dan slechts niet enkel mei
nuttigheidsargumenten, maar ook met beginselen gerekend

2236
92ste VEBGADERING. — 9 MEI 1919.
211.

Voorstel van wet van den heer Mar chant c.s. tot wijziging der Kieswet.

(Schokking.)
wordt. Doch dan wordt juist de moeilijkheid van het onderwerp ontmoet, want dan kan ik de vraag, die wij thans behnndelen, onmogelijk losmaken uit het verband, tint zij heeft
met de positie van de vrouw in het leven in het algemeen.
Zal de deelneming van de vrouw aan het publieke leven,
geheel op gelijke wijze en in dezelfde mate als de man, aan
de ontwikkeling van ons volksleven — want daarom gaat
het — ten goede komen, of zal dat niet het geval zijn? Op
die vraag, aldus gesteld, kan ik vooralsnog geen bevestigend
antwoord geven in eerstgenoemden zin. Daarbij ga ik er van
uit, dat de normale plaats voor de vrouw is in het gezin, en
in al dien arbeid, die met het gezinsleven samenhangt, ook
dien arbeid naar buiten die juist het gezinsleven sterken of
het gemis daarvan vergoeden kan.
Hierin ligt voldoende aangewezen, dat er peen sprake van
is de vrouw te willen opsluiten. Integendeel, maar ook in
den arbeid naar buiten worde rekening gehouden met haar
bij zonderen aanleg en eigenaardige deugden.
Voor zoover ons n a c h t medelid mevrouw Groeneweg ook
met betrekking tot het rukken van de vrouw uit haar gezin
sprak van muffe argumenten, van redeneeringen die 20 jaar
geleden in den Achterhoek werden gehoord, had zij m. i.
toch wat minder laatdunkend over dat bezwaar moeten
spreken. Dit was slechts mogelijk door een voorstelling van
de uitoefening van het kiesrecht te geven, die ik lichtvaardig
moet noemen. Of wat is het anders, als gevraagd wordt: wat
beteekent het nu, driemaal in de vier jaar naar de stembus
te gaan, gesteld o. a. tegenover het vele naar de kerk gaan
van de vrouw, dat door de tegenstanders van het vrouwenkiesrecht niet bestreden wordt?
Ik zal niet te lang bij die redeneeiïng stilstaan, maar hier
komt een opvatting van de uitoefening van het kiesrecht voor
den dag, die wel het stemmenaantal vermeerdert, maar daaraan te gelijk bijna alle beteekenis ontneemt. Indien het eenvoudig hierop neerkwam, driemaal in de vier jaar een gang
naar het stembureau te maken en een kaart in de bus te doen,
dan zou het niet de moeite waard zijn een halve minuut aan
deze zaak te verspillen. Maar die opvatting kan, mag en wil
ik niet huldigen. Neen, de uitoefening van het kiesrecht vordert heel wat meer, zij legt de vrouw allerlei arbeid op, dien
zij niet dan tot schade van het gezin verrichten kan.
Men zegge hier niet: die slappe, oppervlakkige uitoefenening komt ook bij den man voor. Alleen indien men dit wil
rechtvaardigen, zou het een argument zijn; maar er moet
juist zoo sterk mogelijk op worden aangedrongen, dat de uitoefening van het kiesrecht met bewustheid geschiedt, dat er
politieke kennis worde verkregen.
De vraag is gewettigd: wie zullen de leiding geven, wanneer aan de vrouwen net kiesrecht wordt toegekend? Zullen
dat de vrouwen doen, die haar gezin verzorgen en daarvoor
al den tijd noodig hebben? Zoo neen, dan gevoelt men onmiddellijk de beteekenis van het bezwaar, dat niet alleen van
practischen, maar ook van principieelen aard is. Wordt niet
nu reeds, naar ik meen in alle kringen, erkend, dat de uitbreiding van het kiesrecht aan een behoorlijke samenstelling
van het Parlement niet ten goede is gekomen ? Waar wij dan
hier staan voor een zoo groote uitbreiding van het kiesrecht,
raag wel even de vraag naar voren worden gebracht: wie zullen straks de leiding geven bij de uitoefening van het kiesrecht
door de vrouw? Vooral in verband met de hooggestemde verwachtingen, welke hier en daar van de invoering van het
vrouwenkiesrecht worden gekoesterd, krijgt die vraag een
groote beteekenis. De vrouw zal moeten deelnemen aan de
vergaderingen der kiesvereenigingen, aan de propaganda, in
één woord, zij zal moeten worden gebracht op het terrein van
de politiek in zijn gonseken omvang, een terrein dat m. i.
niet bepaald het meest geschikte is voor de vrouw om er zich
te bewegen.
Er ia met name door mevrouw Gi'oeneweg — en ik meen
in dit geval aan de argumenten door haar naar voren gebracht
de meeste aandacht te moeten geven — ter verdediging van
dit wetsvoorstel ook hierop de nadruk gelegd, dat de mannen
behoefte hebben aan den arbeid van de vrouw. Ik ontken niet,
dat er behoefte is aan den arbeid der vrouw, al zeg ik liever

voor ons volk dan voor de mannen. 'Maar ik vraag: welke
arbeid? En dan is mijn antwoord: arbeid, dien de vrouw
alleen als zoodanig kan maar ook moet geven, zal er in het
gemeenschappelijk leven van den dusgenaamd productieven
arbeid werkelijk genoten kunnen worden. In dezelfde mate
als er vooruitgang is geweest wat de productie betreft, is het
leven niet gelukkiger geworden, niet op een hooger peil gekomen, integendeel is het achteruitgegaan. Meer en meer
wordt er gevraagd om hulp van staatswege, ten einde te voorzien in de opvoeding van jongeren en ook van ouderen; om
maatregelen, die de tuchteloosheid zullen tegengaan. Een
voortdurende uitbreiding van staatszorg, die het gevolg is
van een feilelijken toestand, welke van dien aard is, dat de
handen wel moeten worden uitgestoken, zal het in ons maatschappelijk leven niet al te zeer terugloopen, en een al verder
gaande demoralisatie van groot en klein voorkomen worden.
Waar daaromtrent eigenlijk eenstemmigheid heerscht — niet
over de middelen, om daaraan te gemoet te komen, maar over
het verschijnsel, dat ik noemde — zoo meen ik, dat er in dit
verband alle reden is, om hierop de aandacht te vestigen en
de vraag te doen: wordt de arbeid, die in deze te verrichten
is, niet natuurlijker, beter en doeltreffender verricht door
sterking van het gezinsleven, door de moeder te laten in en
terug te geven aan het gezin en haar daarvan niet nog meer
t vervreemden? Ik weet wel, dat men dit niet bedoelt. Er'.s
zelfs gezegd, dat het de bedoeling is om het gezinsleven juist
door het toekennen van het vrouwenkiesrecht te versterken.
Maar als het hierbij nu niet om fantastisch spreken, doch om
de realiteit te doen is, meent men dan, dat met een bstere
verzorging van het gezinsleven gepaard kan gaan een door de
moeder zoodanig deelnemen aan het politieke leven als een
rechte uitoefening van het vrouwenkiesrecht onderstelt eu
vraagt. Ik leg daarop te meer nadruk omdat ik mij wil aansluiten bij hetgeen mevrouw Groeneweg heeft gezegd over da
behoefte aan geestelijke verzorging in het gezin. Vrij uitvoerig heeft zij uiteengezet, dat er onderscheid is tusschen het
moederschap in de dierenwereld en dat bij de menschen. Juist,
maar die geestelijke verzorging vraagt dan ook een eigen
omgeving, een die voortdurend verzorgd wordt, wat zeggen
wil, dat de moeder is het middelpunt van het gezin. Dat zij
er te vinden is niet alleen wanneer de kinderen klein zijn of
in de wieg worden gelegd, maar ook wanneer zij ouder worden
en de behoefte aan gezelligheid grooter is.
Nu meen ik geen oogenblik, dat daaraan door het niet verleenen van het kiesrecht zonder meer wordt voldaan. Neen,
daarvoor is allerlei opbouwende arbeid noodig. Daartoe reken
ik ook zeer bepaald de opleiding van de vrouw, een verdere
oplossing van het woningvraagstuk e. d., welke_ ik slechts
noem om den gedachtengang aan te geven, maar in dien gedachtengang moet dan ook alles worden tegengegaan wat de
vrouw in het vervullen van haar hooge taak belemmert. En
nu vrees ik, dat de uitoefening van het vrouwenkiesrecht in
dit opzicht geen gunstige, maar een ongunstige werking zal
hebben. Dit niet met betrekking tot de uitoefening van het
kiesrecht op zich zelf. maar in verband met de opvatting van
de positie van de vrouw in het algemeen.
Er is voorts opgemerkt geworden, dat het toch wel wat
vreemd is, dat wii, mannen, bepalen hoe de positie der vrouw
zal zijn: dat dit aan de vrouw moet worden overgelaten.
Welnu, Mijnheer de Voorzitter, er is reeds op gewezen, dat
allerminst kan worden beweerd, dat de vrouwen als geheel
genomen in ons land het kiesrecht vragen. Ongetwijfeld, er
19 een groot aantal, dat mede ten gevolge van de propaganda,
waarvoormen rilen eerbied kan hebben, het kiesrecht begeert,
maar dat beperkt zich in hoofdzaak tot een zeer bepaalden
kring. Door een van degenen, die hier aan de rechterzijde voor
het vrouwenkiesrecht gepleit hebben, is het uitgesproken, dat
de vrouwen zullen gedwongen moeten worden aan de uitoefening van het kiesrecht deel te nemen in haar belang en in
dat van de gemeenschap. Inderdaad, wanneer er een referendum ware gehouden, zou ik niet weten wie de uitslag meer
in het gelijk zcu stellen: de voorstanders of de anderen. I n
elk geval is er aanleiding om te zeggen: als de vrouwen haar
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positie moeten bepalen, luister den niet slechts naar enkele,
maar naar alle vrouwen!
Maar bovendien, deze positie wordt niet enkel uitgemaakt
bij meerderheid van stemmen. Ik althans neem het standpunt
niet in, dat de beoordeeling daarvan bloot moet afhangen
van de uitspraak der meerderheid. Deze positie wordt aller«erst bepaald door hoogere beginselen, gelijk wij die kennen
uit de Schrift, die merkwaardigerwijze naar de natuur verwijst en ergens zegt: leert de natuur zelf niet, dat de vrouw
een andere plaats hoeft in te nemen dan de man? Hoogere
beginselen, waarover tusschen mannen en vrouwen saam verschil bestaat. Het verschil over de beginselen, en in verband
daarmee over de positie van de vrouw, loopt niet langs de lijn
tusschen de beide seksen, maar door de seksen heen. Men kan
hier niet zeggen: de mannen zijn er tegen en de vrouwen
zijn er voor. Zoowel mannen als vrouwen zijn er voor en zijn
er tegen.
Dit wordt te veel voorbijgezien door hen, die van de invoering van het vrouwenkiesrecht verandering in de politieke
opvattingen en verhoudingen verwachten. Zoowel aan de
uiterste rechterzijde, bij monde van den heer van W\jnbergei), als aan de uiterste linkerzijde, bij monde van den heer
Kruyt, verwacht men winst van de invoering van het vrouwenkiesrecht. Dat is dunkt mij wal het beste bewijs, dat
zij niet veel verandering in de politieke verhoudingen zelf
zal brengen. De vrouwen staan dan ook waarlijk niet anders
tegenover de onderscheidene levensbeginselen dan de maunen. In de meeste gevallen s-taat de vrouw er nog meer gepassionneerd tegenover dan de man.
Uit dit oogpunt sta ik ook een beetje anders tegenover
de waardeering van het argument, dat de m m zich meer /.on
laten leiden door het verstand, de vrouw meer door het govoel dan mevrouw Groeneweg. In het algemeen is er in onzen
tijd «en overheersching vnn het sentiment, met name onder
de massa, een overheersching die wel verklaarbaar is, maar
toch niet zonder bedenking. Dat wordt wel het best gevoeld
wanaeer men rustig bij elkaar zit en spreekt, want dan is
het oordeel van lieden van verschillende groepen vaak zoo
gannch anders dan het geluid, dat uit die groepen opgaat.
Ik ben niet tegen sentiment, ook niet tegen sentiment in de
politiek, maar de verhouding waarin het staat tot het verstand, is toch niet onverschillig, allerminst in het politieke
ieven.
Mevrouw Groeneweg heeft een oogenblik over den drang
naar het vrouwenkiesrecht in verband met den oorlof? gesproken. Zij noemde dien oorlog wel niet de schuld vaji den
man, daar het kapitalistische stelsel de schuldige moest heeten, maar zij voegde daaraan toch toe: ik begrijp niet, hce
de mannen na ai het gebeurde nog zulk een hoogen toon
durven aanslaan. De heer Rink maakte Let veel erger en
sprak zonder meer uit, dat de schuld van den oorlog gezocht
moet worden in de bloot mannelijke samenstelling van de
Parlementen. Indien dit waar was, en door een enkele verandering daarin alle gevaar voor oorlog in de toekomst kon
worden weggenomen, zou er misschien niemand in de Kamer
zijn, die meer dan ik zou wenschen mede te werken aan de
invoering van vrouwenkiesrecht. Maar de feiten, ook uit den
tijd van den oorlog, leveren allerminst het bewijs voor die
stelling. Indien niet alleen gelet wordt op de uitvoerders,
maar ook op de drijvende krachten tot een of andere daad,
individueel en massaal, dan is het de vraag, of er in de
schuld ook aan den oorlog veel verschil tusschen de mannen
en vrouwen te vinden zou zijn.
Trouwens, hoe is het gisteren nog met zoovele woorden uitgesproken door den heer Kruyt, dat, waar het den binnenlandschen oorlog betreft, waartoe opgewekt wordt, de vrouwen
niet in de achterhoede staan, maar zij het met haar groot
sentiment zijn, die er de leiding aan geven. In dit opzicht
is de schuld dan ook waarlijk niet minder bij de wouw dan
bij den man.
Dat men toch ook niet meen*, alsof de vrouw enkel door
en in liet Parlement invloed zou oefenen. Ik wil ten missta
gaarne erkennen, ook in deu parlementaireui arbeid den

invloed van mijn vrouw te ondergaan, die niet in het Parlement zit en aan de samenstelling daarvan nog geen deelnam.
Bij de politieke toast zou ik mij haast veroorloven te
zeggen, die wij gisteren van den Leer Rink Ie hooren
kiegen over het afgedreven zijn van de oorlogswolken, nu
het vrouwenkiesrecht in aantocht was, vroeg ik my onwiU
keurig af, of hij, misschien andere donkere wolken ziende
aandrijven, nu inderdaad meende die door het vrouwenkiesrecht van de lucht te kunnen houden.
Het is slechts de vraag, waardoor het gevoel wordt geleid,
welke de beginselen zijn, die verstand en gevoel leidetn.
Daarin ligt een punt van veel grooter beteekenis, ook voor
hetgeen onder de volkeren omgaat, dan de uitoefening van
het vrouwenkiesrecht.
Intusschen, ik ga daarop niet verder in, om de hoofdzaak,
waarom het gaat, in het oog te blijven houden, n.1. of het
vrouwenkiesrecht de beste toepassing, het meest gewenscht©
gebruik is van de juist aan de vrouw eigen hooge deugden,
die voor een gezonde volksontwikkeling niet kunnen worden
gemist.
Ik erken een moeilijkheid in het feit, dat er zijn gehuwde
en ongehuwde vrouwen, en in zooverre gevoel ik iets voor
het argument, dat gebezigd is Apor den hoer van Schaik en
ook door den heer van de Laar, toen deze sprak over de
maatschappelijke harmonie, die zou vorderen, dat de vrouw
het kiesrecht krijgt, waar zij in allerlei maatschappelijke
betrekkingen is.
In het Voorloopig Verslag vinden wij diezelfde opmerking
gemaakt, en liet is ook een van de argumenten, die door den
nestor van de partij, waartoe ik de eer heb te behooren, bij
de herziening van de Grondwet reeds naar voren zijn £ebracht. Ik meen echter, dat zich het abnormale naar het normale meet schikken, niet omgekeerd. Tndien het normale
voor mij lag in de winkeljuffrouwen en de vrouwen ir allerlei
betrekkingen, zooals de heer van de Laar daarover sprak,
zou ik meenen met hem de consequentie uit de erkenning
daarvan te trekken, die liem tot een voorstander van het
wetsontwerp maakt, maar zij is mijns inziens naar den verkeerden knnt getrokken. Ik voor mij toch zie het normale
in de positie van de vrouw in het gezin, met al hetgeen
daartoe behoort, en daarmee samenhangt, ook de arbeid naar
buiten, zooals ik dit in het begin heb aangeduid.
A'u zou men kunnen zeggen: schakel dan de gehuwde vrouw
uit. Er zijn er, die het vrouwenkiesrecht willen invoeren,
maar met uitzondering van de gehuwde vrouw.
Al kan ik deze gedachte begrijpen, zoo zou ik toch met dit
denkbeeld niet kunnen meegaan, om de eenvoudige reden,
dat indien men de vrouw toelaat tot de stembus en haar dus
laat deelnemen aan de samenstelling van de Volksvertegenwoordiging, niet zij moeten worden uitgesloten, die het best
in staat zijn een juiste keuze te doen. Met alle waardeering
voor de ongehuwde vrouw, wil het mij toch voorkomen, dat
het huwelijk da beste levensles is voor man en vrouw beiden.
Het is om die reden, dat ik mij bij toekenning van het
kiesrecht aan de vrouw tegen de uitzondering voor de gehuwde
vrouw zou moeten verklaren.
Te meer, omdat het aan de positie van de gehuwde vrouw
een schijn van minderheid zou geven ten opzichte van de
ongehuwde.
Mevrouw Groeneweg heeft gezegd, dat vele vrouwen het
niet kunnen helpen, dat zij ongehuwd blijven, omdat er nu
eenmaal zooveel meer vrouwen dan mannen zijn. Ik heb, om
niet te uitvoerig te worden, de statistieken dienaangaande
niet medegebracht, maar laat het getal mannen wat kleiner
zijn dan het getal vrouwen, dan verklaart dit toch niet alleen,
dat er zooveel vrouwen ongehuwd blijven, want dit vindt voor
geen gering deel zijn oorzaak in het feit, dat er zooveel
mannen zijn, die niet trouwen.
Wat zien wij uu intusschen? Dat juist in de kringen, die
het verleenen van het kiesrecht aan de vrouw het sterkst voorstaan, de grootste drang is, om d« gehuwde vrouw op gelijke
wijze in den arbeid te laten als de ongehuwde. Er zullen zich
nog wel eens gelegenheden voordoen om op den schadelijken
invloed daarvan te wijzen, maar dit wil ik toch nu reeds
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zeggen, dat dit eeu premi* wordt op het hebben van geen, of
althans een zoo klem mogelijk gezin. Ook dit is een overweging voor mij om mij tegen liet verkenen van het kiesrecht
aan de vrouw te verklaren, omdat ik vrees, dat het den drang,
om het onderscheid in den arbeid van de gehuwd© en de
ongehuwde vrouw kleiner te maken, zal versterken.
Verder is aangevoerd de anomalie van het bestaan van het
passieve kiesrecht en het gemis van het actieve.
Voor een deel wil ik ook die erkennen, maar ook slechts
voor een deel.
Vooreerst komt de invoering van het passieve kiesrecht van
de vrouw niet voor mijn verantwoording.
Maar wij hebben het nu eenmaal, en nu wil ik er aan
herinneren, hoe mevrouw Groeneweg er de aandacht op
gevestigd heeft, dat straks meerdere vrouwen in de Provinciale Staten zitting zullen hebben, die ook zullen deelnemen
aan de verkiezing van de leden der Eerste Kamer.
Dit bewijst, dat het gemis van het actief vrouwenkiesrecht
volstrekt geen verhindering is om ook de vrouw in de publieke
colleges te brengen.
Maar nog eens, al zon in dit verband een anomalie erkend
moeten worden, die komt niet voor mijn rekening.
Een enkel woord moet ik nog zeggen, Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de rede van den heer van Wijnbergen.
Inderdaad, wanneer ik over het vrouwenkiesrecht dacht als
die geachte afgevaardigde, dan zou ik mij daartegen veel
sterker verklaard hebben dan ik nu wensch te doen. Een zoodanig opportunistisch standpunt kan ik niet innemen. Ook
meen ik, dat dit niet zonder gevaar is. De geachte afgevaardigde troost zich met de gedachte, dat. als de verwachtingen
welke hij er bepaaldelijk van koestert niet vervuld worden,
deze kiesrechtregeling niet de laatste zal zijn. Dit is, naar
het mij voorkomt, een opvatting die geen recht laat wedervaren aan de continuïteit in ons staatkundig leven, waarop
wij toch bedacht behooren te zijn.
Ik weet natuurlijk wel, dat het werk hetwelk wij hier doen
voortdurend voor wijziging vatbaar blijft en wijziging zal
behoeven. Maar wanneer wij staan voor een regeling, als
thans in behandeling is, moeten wij haar zien, zooals wij
hopen, dat zij voortdurend blijven zal.
De heer van "Wijnbergen wil een beroep op de vrouw doen,
die hij anders veel liever thuis zou laten, om deel te nemen
aan de samenstelling van het Parlement, om daardoor te
beter recht, orde en godsdienstzin te handhaven.
Nu acht ook ik de beteekenis van het Parlement allerminst
gering, maar zou toch willen vragen, of hier geen overschatting is van het parlementarisme. en het gevaar van voorbij
te zien, hoe allereerst recht, orde en godsdienstzin moeten
versterkt worden.
Al begrijp ik de redeneering, ik kan haar daarom niet
volgen.
Ik weet wel, dat de heer van Wijnbergen die versterking
ook door andere middelen wil, maar hij is in gebreke gebleven
om aan te toonen, dat het deelnemen van de vrouw aan de
verkiezingen geen schade zal doen aan den invloed, die juist
van het gezin moet uitgaan.
In dit opzicht staan wij als Protestanten wel eenigszins
anders dan de Roomsch-Eatholieken, daar wij als Protestanten er prijs op stellen ten volle een eigen meening te
vormen en niet zooveel aan kerkelijke leiding kunnen overl a t e n . M a a r het bezwaar blijft toch tegen zijn redeneering.
Wij hebben toch niet voor de consequentie van een verkeerde gedachte te zorgen, zooals de heer van Wijnbergen
met een zekere scherpte naar voren heeft gebracht, dat het
hier geldt de uitwerking van de liberale gedachte, van de
Fransohe revolutie.
Ik laat de juistheid daarvan op het oogenblik in het
midden; ik meen dat er wel degelijk ook van het kiesrecht
zooals wij het thans hebben, een andere opvatting dan de
liberale mogelijk is. Maar ik wijs thans op het bedenkelijke
van de verdediging, die wij van den heer van Wijnbergen
gehad hebben. Zelfs de aanhangers van een stelsel trekken
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niet altijd de consequentie, denkende aan het bekende: Jeder
Konsequenz führt zum Teufel, maar hoe dan, als wij tegenstanders daarvan zijn? Neen, Mijnheer de Voorzitter! Ik
meen dat het veiliger is naar het beginsel, zooals dat gezien
wordt, te oordeelen. En nu spreek ik rondweg uit, dat indien
het vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd, ik slechts hopen wil
dat het niet alleen aan de samenstelling van het Parlement,
maar ook aan ons volksleven ten goede zal komen. Maar voor
het oogenblik kan ik die verwachting niet deelen in verband
met wat ik juist van de vrouw allereerst voor den opbouw en
de steviging van ons maatschappelijk leven verwacht.
Hoe de heer Rink gisteren zeggen kon dat de tweede reden
ter verklaring van den drang naar het vrouwenkiesrecht was
dat wij tijdens den oorlog hebben gezien welke onbaatzuchtige
medewerksters de vrouwen waren, is mij een raadsel. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet onhoffelijk zijn tegenover een
geacht medelid, maar dat de oorlog ons dit heeft geleerd_ —
ik zou zeggen, dat wisten wij toch wel en juist de overtuiging
van dat onbaatzuchtige van de vrouw is een der redenen die
ons weerhouden om te zeggen dat de vrouw alleen ten volle
tot haar recht kan komen als zij deelneemt aan de uitoefening van het kiesrecht.
Maar al ware dit allos anders, zoo is er ten slotte nog een
punt dat eigenlijk voor mij de deur dicht doet. Dat is het
feit van den stemplicht, welke in de Grondwet is opgenomen
en die bij invoering van het vrouwenkiesrecht haar dwingen
zal aan de uitoefening daarvan deel te nemen.
Nu is er gezegd door mevrouw Groeneweg: Die stemplicht
is reeds geslagen. Maar de heer Staalman heeft daaromtrent
uitgesproken, dat de laatste verkiezingen hebben geleerd, dat
andere maatregelen zullen moeten genomen worden. Ook ik
meen. dat wel gebleken is, dat met betrekking tot dien stemplicht het laatsts woord nog niet is gesproken. Maar wij staan
vcor het feit, dat hij thans in de Grondwet is opgenomen,
zoodat zijn niet-inveering voor de vrouw niet bij amend©ment kan worden voorgesteld.
Hier is een groote moeilijkheid; want indien de vrouwen
geroepen worden aan de verkiezing deel te nemen, zullen zij
zeker, waar het belnng van land en volk dit vordert, zich niet
terughouden, maar velen zullen het als een consciëntiebezwaar gevoelen, daartoe gedwongen te zijn en rekenschap
te moeten geven van haai* wegblijven. Men stelle zich wel
voor, dat dit ook voor de vrouwen nog wat anders is dan voor
de mannen, dat zij bij het wegblijven van de stembus de
reden zullen moeten opgeven waarom zij verhinderd waren.
Of men er bij de samenstelling van de Grondwet aan gedacht
heeft, dat het vrouwenkiesrecht spoedig zou worden ingevoerd, waag ik haast te betwijfelen. In elk geval meen ik,
dat ook hierin een ernstig bezwaar tegen de invoering van
het vrouwenkiesrecht gelegen is.
De heer de Savorilin I.ohman: Mijnheer de Voorzitter!
Na de warme rede, die wij zooeven gehoord hebben van den
spreker die mij is vooraf gegaan en die behoort tot de groep
van politieke vrienden, waartoe ik zelf behoor, is het mij niet
bijzonder iiaii^enaam thans een rede te houden, die daarvan
op nog al belangrijke punten afwijkt, maar dat neemt niet
weg, dat ik mij er over verheug, dat ook deze spreker weer
het l>ewijs heeft geleverd, dat in onze groep wel leiding is,
maar toch het individueele lid in deze Kamer vrij blijft om
te spreken en te stemmen nnar eigen overtuiging en niet naar
een partijbesluit.
Nu hebben dp heeren Staalman en Kruyt gezegd, dat lietgeen hier gesproken wordt of gesproken zal worden vóór deze
wet gaat buiten het volk, voor zoover dit orze beginselen is
toegedaan, maar daarin hebben de heeren zich totaal vergist
en ik zal dat even met de feiten aantoonen. In de eerste
plaats herinner ik er nan, dat ik als lid der staatscommissie
tot herziening van de Grondwet, waarvan de Minister Heemskerk het presidium had. warm het vrouwenkiesrecht heb verdedigd. Ik vestig daarop te meer de aandacht, omdnt daaruit
blijkt, dat de verdediging van dat recht, door mij pprsoonlijk
althans, volstrekt niet samenhangt met hetgeen hier altijd
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verteld wordt in verband met de onderwijsquaestie, alsof wij
a l k e n geweest zijn vóór do wijziging van <irt. 80 of vóór de
mogelijkheid van het invoeren van het vrouwenkiesrecht, m e t
het oog op de Onderwijswet, want, toen ik in genoemde staatscommissie voor vrouwenkiesrecht en voor algemeen mannen*
kiesrecht heb gestreden, was er volstrekt van een dergelijke
onderwijscommissie en van een bevrediging, zooals die l a t e r
is gekomen, geen sprake, Jk heli deze s a a i altijd geheel op
zich zelf beschouwd en doe dat nog. Ik wen se h niet ons recht
op de vrije school te koopen door een instelling te verdedigen
van zoo groot gewicht als deze, waartegen ik principieel bezwaar zou hebben.
Maar wij hehhcu ook — de staatscommissie heeft biunenskamers gewerkt — in de partijvergadcringen, welke wij hnuden onder den naam van het Nationaal Comité, wel degelijk
deze quaestie besproken. Ik heb de notulen nog eens expreslijk nagezirm om niet alleen op mijn geheugen af te g a a n .
Eerst hebhen wij een vergadering gehad op 26 Mei 1916 en
veivolgens een voortzetting daarvan op 2 Oetoher 1916. I n
deze vergaderingen was ik tegen het kiesrecht voor de gchuwde vrouw, doch ik was daartegen alleen uit vrees voor benadeeling van het gezinsleven. H e t debat is toen geresumeerd
door den voorzitter van de v e r g a d e r i n g , den tegenwoordigen
Minister van Onderwijs, en in de notulen wordt dat a l d u s
geresumeerd als het gevoelen van de aanwezige leden: ,.onze
beginselen verzetten zich niet tegen de toekenning van kie«r e c h t «an de ongehuwde v r o u w " . Over de vraag, of de geh u w d e vrouw moest worden uitgesloten, bestond in die verg a d e r i n g groot verschil van gevoelen, m a a r in elk geval heeft
d e v e r g a d e r i n g uitgesproken, dat h. i. onze beginselen zich
niet. verzetten tegen de toekenning van kiesrecht aan de ongeh u w d e vrouw. H e t is voor ons geen boginselqmestio, nis wij
er voor of tegen zijn, m a a r meer een f|iinestie van utiliteit, een
zaak, welke wij in verband met de bestaande omstandigheden
moeten beoordeelen.
Die v e r g a d e r i n g had plaats op den 2den October en op 18
October heb ik hier in de K a m e r — en Ast hadden de heeren
K r u y t en Staalman kunnen weten — het vrouwenkiesrecht
beslist verdedigd, en daartegen is niet gereageerd, door
n i e m a n d onzer, behalve door den heer van I d s i n g a , die intusSfihen niet in de e l u b v e r g a d e r i n g was geweest waarin over
die zaak gesproken was geworden.
E n ook tijdens de verkiezingen is n i e m a n d —ofschoon h e i
geheele volk kon weten wat het gevoelen was van de club —
daartegen oj gekomen. D e heer Sohokking is noch in de kiesv e r g a d e r i n g gev.ee. t, noch in de club, want hij was toen geen
K a m e r l i d , m a a r ik wil alleen m a a r aantoonen. dat deze zaak
wel degelijk van allo kanten en volkomen vrij van alle politieke overwegingen besproken i s ; ik heb toen zelfs nooit het
a r g u m e n t Behoord da* dit voor ons bij do verkiezingen n u t t i g
kon zijn. Integendeel, ik heb zelf destijds gezegd, wat ik n u
niet meer zeg, dat wanneer de gehuwde vrouw ook zou moeten
medestemmen, ik d a n . wat e r ook van kwam, zou zijn tegen
toekenning van kietrecht aan de vrouw.
I!-: kom nu tot een tweede p u n t . o m d a t vooral de heer Staal*
m a n met bijzondere warmte opgekomen is om te betoogen dat
d e anti-rcvohitionnaire beginselen niet gedoogen aan de
vrouw het kiesrecht toe te kennen. Ik zal zeer in het kort
resnmeeren wat steeds door ons bij gelegenheid van de laatste
grondwetsherziening is gezegd op dit p u n t . De geheele a n t i l e v o l u t i o n n a i r e partij g a a t uit van het beginsel, d a t het kiesrecht niet is een aan ollen toekomend recht. D a t hebben wij
altijd principieel beweerd. H e t kiesrecht is n a a r onze m e e n i n g
een a t t r i b u t i e f recht, dat moet toegekend worden in verband
m e t de maatschappelijke behoeften en toestanden. Daarom
gevoelen wij niets voor een beroep op do rechten der vrouw,
evenmin als wij ons ter verdediging van kiesrecht ooit hebben
beroepen op het recht van den m a n om te stemmen. D i e voorstelling ligt geheel buiten de onti-revolutionnaire beginselen.
Daarom is het ook niet waar, zooals de sociaal-democraten an
vrijzinnig-democraten en a n d e r e heeren het voortdxirend voorstellen, als zouden wij uit angst voor die heeren hebben
toegegeven.
H a n d e l i n g e n der Staten-Generaal — 1918—1919. — I I .

De heer M a r c h a n t : D a t heeft geen
ooit gezegd.

vrijzinnig-democraat

Do heer de S a v o r n i n L o h m a n : Des te beter. Maar in ieder
geval hebben de sociaal-democraten herhaaldelijk gezegd,
dat wij eigenlijk toegegeven hebben aan hun d r a n g en dat
het aan hen t e danken is dat eindelijk de mannen en de vrouwen algemeen kiesrecht krijgen. \Vel heb ik menigmaal in
mij zelf g e d a c h t : als die heeren er zoo voor zijn, zijn wij
dan wel op den goeden w e g ; als het van dien kant komt moeten wij voorzichtig wezen, en het is ook heel natuurlijk, d a t
wij zien van welken kant iets komt.
De heer S c h a p e r : Dat heeft u uw geheele leven ook gedaan.
De heer de S a v o r n i n L o h m a n : I k kijk waar iets vandaan
komt om te weten of ik in goed gezelschap ben. I k hoor
zeggen, d a t zoo iets beneden mij zou zijn. M a a r dat is het
niet. H e t is de toepassing van het spreekwoord: Dis moi q u i
tu h a n t e s et j e te dirai q u i tu es. of, zooals een ander spreekwoerd zegt: vermijd de verkeerde gezelschappen.
De heer S c h a p e r : H e t algemeen kiesrecht is door uw streven e r gekomen.
De heer de S a v o r n i n L o h m a n : Neen, veel meer door het
streven van dr. K u y p e r . Die heeft het meest er aan toe gedaan onder ons. veel meer dan de heer Schaper en al zijn
vrienden. D r . K u y p e r is degeen geweest, die het meest heeft
g e d a a n om ons over te brengen in het stelsel, dat wij tegenwoordig hebben.
W i j zeggen dus, dat niet iedereen het recht heeft om t e
stemmen — dat is de grond, waarop dikwijls het algemeen
kiesrecht wordt verdedigd —. m a a r wij keeren die stelling
niet om door te zeggen: dus m a g er nooit algemeen kiesrecht
zijn. D a t m a g , wanneer de omstandigheden dat meebrengen,
zeer wel, m a a r clan moet dat zijn in het algemeen belang,
doch niet omdat iemand persoonlijk recht heeft op het stemrecht. D a t is een stelling, die ik hier herhaaldelijk heb verdedigd, en ik geloof, dat het ook de stelling is, die het meest
overeenkomt met hetgeen Groen van P r i n s t e r e r heeft voorgestaan. M a a r de heer K u y p e r heeft wel getracht een meer
algemeen kiesrecht te krijgen dan ooit Groen van P r i n s t e r e r
heeft verdedigd, m a a r d a t te brengen in den vorm v a n het
organisch kiesrecht. Hij heeft gemeend dat te kunnen vinden
door het huismanskiesreoht. H e t algemeen huismanskiesrecht
echter is geen organisch kiesrecht, wanneer aan die huislieden toegevoegd worden de niel-huislieden. De heer K u y p e r
heeft, toen hij met dat •organisch kiesrecht begon, ook verdedigd het meervoudig kiesrecht, waardoor ook eenigszins
rekening werd gehouden met de maatschappelijke groeppn ;
m a a r dat alles heeft hij zelf losgelaten bij het wetsontwerpTak van Poortvliet, waarin van huismanskiesrecht geen spoor
te vinden is. Ook heeft hij toen den z.g. .,staart 1 ' afgesneden,
die de invoering van een meervoudig stemrecht beoogde.
Alzoo heeft de heer K u y p e r zelf het individualistisch kiesrecht helpen invoeren.
De beer S t a a l m a n heeft gezegd : wij hebbeu het individuaIjstisch kiesrecht niet a a n v a a r d . Dat hebben wij wel g e d a a n .
D r . K u y p e r heeft, toen hij het meervoudig kiesrecht losliet
pn aan de huislieden toevoegde de niet-huislieden, het eigen
stelsel dat hij vroeger had verdedigd, gesaboteerd. H e t algemeen kiesrecht leeft nog alleen in, de hersenen, n i e t in do
p r a c t i j k ; in de hersenen nl. van sommigen ter b e v r e d i g i n g
van h u n intellectueel» oonseientie. *
N u is het gevolg hiervan de u i t b r e i d i n g ook tot de vrouwelijke i n d i v i d u e n , voor zoover dit althans in staatkundigen
zin wenschelijk is.
H o e ia het algemeen kiesrecht van mannen o n t s t a a n ?
W a a r o m hebben wij althans er voor g e s t e m d ' Niet o m d a t
wij h e t op zichzelf zoo mooi vonden, maar eenvoudig o m d a t
wij niet anders dan willekeurige grenzen voor de l>eporking
meer konden vinden. L a n g z a m e r h a n d hebben wij moeten
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toegeven dat die Iwpei^king niet ruim genoeg was; die is
verzet en wederom verzet en zoo zijn vanzelf de beperkingen
verdwenen omdat er geen goede beperkingen te vinden waren.
En zoo moeten wij, dunkt mij, ook doen niet het vrouwenkiesrecht. Ik wm er niets op tegen hebben voor het vrouwenkiesrecht een beperking in te voeren, b.v. ten opzichte van
den leeftijd. Ik zou willen beginnen de vrouwen toe te laten
op b.v. 30-jarigen leeftijd, maar het voorstellen van een
amendement in dien geest zou alleen zijn de Kamer ophouden,
het zou als niet-aannemelijk worden beschouwd en ik heb
geen lust mijn tijd daaraan te besteden.
AVij kunnen geen behoorlijke grenzen vinden om zekere
groepen van vrouwen van de stembus af te houden en daarom
nemen wij het algemeen kiesrecht.
De lieer Staalman heeft zich ook beroepen op Gods Woord,
hij zeide: daarvoor moeten wij ons buigen. De heer Smeenk,
voorstander van dit wetsvoorstel, heeft gezegd: ik buig mij
daarvoor ook, maar hij zeide er bij, m.i. te recht, dat omtrent
dit punt Gods Woord geen uitspraak bevat, die zou dwingen
tot verzet tegen een wet als deze. Nu zegt men: het behoeft
niet precies te staan in een tekst in den Bijbel, de geest van
dat Woord is een voldoende aanwijzing. Ik wil er aan herinneren dat in de vergaderingen van het Christelijk Nationaal
Comité waarvan ik straks sprak, vier predikanten of gewezen
predikanten aanwezig waren die allen waren voor de toekenning van het kiesrecht aan de vrouw. Zij waren dus van
oordeel dat de geest van de Schrift eer daarvoor dan daartegen is.
Natuurlijk moeten wij echter ook zelf nagaan wat de heeren
hebben aangevoerd bij hun meening dat op grond van de
Schrift wij ons zouden moeten verzetten tegen deze wet. De
heer Staalman heeft gezegd: de man is het hoofd van het
gezin. Dat is zoo, dat behoort ten minste zoo te zijn. De man
is het hoofd van de familiegemeenschap, hij behoort het hoofd
in huis te zijn.
Maar niet daar buiten: hem is niet van Godswege opgelegd
den Staat te regeeren. Wanneer men zegt: indirect wel, wijs
ik er op, dat in de Schrift verschillende vrouwen voorkomen,
die met Gods wil aan het hoofd gestaan hebben van Israël
en dus wel degelijk geroepen waren tot regeeren. Als op dit
punt Gods Woord in onzen tegenwoordigen tijd nog bindt,
bero?p ik mij op die vrouwen. E r kan dus geen sprake van
zijn dat, wanneer wij ook de vrouwen toelaten tot de stembus,
de opdracht gesplitst wordt, die van Godswege aan den huisman is gegeven.
Iets anders zou het zijn, wanneef in onze wet werd aangenomen een gezinshoofdenkiesrecht. Dan zou men kunnen
zeggen: van het gezin is alleen de man het hoofd, de vrouw
moet clan natuurlijk zwijgen, — zij behoort dat ten minste
te doen. Wij hebbeu hier echter het individueele kiesrecht,
en deze bedenking heeft dus, dunkt mij, met het gezinsleven
als zoodanig niets te maken.
De wederzijdsche verplichtingen van den man en de vrouw
zijn trouwens bij ons wettelijk geregeld, elk der echtgenooten
blijft volgens die regelen zooveel mogelijk vrij en zelfstandig,
de vrouw blijft zelfs veel vrijer en zelfstandiger dan mevrouw
Groeneweg dat eergisteren heeft voorgesteld, en men gaat op
die lijn steeds voort de vrouw nog zelfstandiger te maken
wat aangaat haar bezittingen. Reeds nu heeft de vrouw die
vermogen bezit volgens de wet — niet volgens de practijk,
maar dat is eigen schuld — een groote vrijheid van beschikking over eigen goed, en de wetgever is, gelijk de heeren
weten, door verschillende bepalingen voortgegaan haar zelfstandigheid op financieel gebied te versterken. I n het
arbeidershuisgezin is eigenlijk de vrouw de Minister van
Financiën. Met het oog daarop zou men zelfs kunnen zeggen,
dat de vrouwen eerder dan de man geroepen zijn hier haar
gevoelen uit te spreken, maar gelukkig hebben wij hier niet
alleen met belastingen te maken.
Het is om deze reden, dat ik meen, dat er voor ons antirevolutionnairen geen principieel bezwaar bestaat tegen toekenning van het algemeen kiesrecht aan de vrouwen.
Men heeft gezegd — en niet ten onrechte — dat er hier
weinig animo is en derhalve zou men met dezen maatregel J

nog wat moeten wachten. Ik heb zelf, toen ik indertijd over
deze zaak het woord voerde, hetzelfde gezegd als de heer
Schokking: indien een referondum gehouden werd, zouden
waarschijnlijk de voorstanders van het vrouwenkiesrecht een
kleine minderheid uitmaken. Maar met het mannenkiesrecht
was liet precies zoo. Toen wij aan de uitbreiding daarvan
arbeidden, waren er in deze Kamer ook tal van leden die
zeiden: daar geeft niemand wat om. Maar toch, wanneer de
menschen het eenmaal hebben, vinden zij het wel aardig en
willen zij het niet meer kwijt raken. Niemand wil gaarne het
kiesrecht kwijt zijn, ofschoon 20, 30 jaar geleden veel
mannen zeiden: laat ons maar stilletjes thuis, en er ook mi
nog veel mannen zijn die tot het uitoefenen van het kiesrecht
niet zijn te bewegen of men moet hen niet alle macht en dikwijIs minder goede middelen halen om hen naar de stembus
te krijgen.
Ook is het een feit, dat sedert het nieuwe artikel in de
Grondwet staat, tal van vrouwen, die vroeger van de zaak
niet wilden weten, toch thans er veel voor gevoelen.
Ik wil de Kamer verder niet ophouden met bijzonderheden
die nog zijn aan te voeren tot aanbeveling van het vrouwenkiesrecht, maar mijn vrienden die meenen, dat hierover
mijnerzijds nog niet genoeg gezegd is, verwijzen naar hetgeen
ik zelf in 1916 in deze Kamer gezegd heb en dat te vinden
is op de bladz. 142 en 474 der Handelingen van dat jaar.
Ik erken echter, dat er één groot bezwaar is, d. i. de steinplioht. Er zijn vrouwen — daarin heeft de heer Schokking
volkomen gelijk — die tot dusverre consciëntiebezwaren heblien. Men maakt zich niet altijd gemakkelijk los van zekere
meeningen die in onze gedachte, zij het ook slechts schijnbaar,
samenhangen met de beginselen waaraan wij ons gebonden
achten. Veel vrouwen hebben zich in het hoofd gesteld, dat
de vrouw als zoodanig, uit haar aard, zich buiten de politiek
moet houden, en nu komt de wet en zegt: gij moet.
Een tweede bezwaar is de ontwrichting van het gezin. Het
doet mij genoegen, dat dit punt zoo goed uiteengezet is door
de heeren Schokking en de Wilde, die veel beter dan mevrouw
Groeneweg en een paar andere leden hebben begrepen,
waarom het hier te doen is. Niet om een paar maal naar de
stembus te loopen. Ook zullen de vrouwen in het algemeen,
wanneer zij eenmaal het kiesrecht hebben, zich niet zoo bijzonder op de politiek toeleggen, want in dat opzicht zijn de
vrouwen niet veel anders dan de mannen. Maar er zijn onder
de vrouwen zeker ook voortreffelijke, en juist die besten zullen
zich wel degelijk op de politiek toeleggen, d. w. z. zij zullen
zich bemoeien met de bestudeering van politieke vraagstukken. Zij zullen moeten weten bijv. waarom men sociaaldemocratisch is of niet; een ieder zal voor zich moeten nagaan
bij welke partij zij zich zal moeten voegen. En nu vraag ik:
kunnen de vrouwen uit den arbeidersstand dat werk verrichten zonder haar eigen huisgezin te schaden, zoolang zij kinderen hebben die zij moeten opvoeden ? Ik hoor dat rondom
mij betwisten. Ik wil mij beroepen op een feit, dat mij juist
te binnen schiet.
Een zeer flinke vrouw, dia niet meer dan twee kinderen,
dus een betrekkelijk klein gezin, had, dat zij van '9 morgens
vroeg tot 's avonds laat uitstekend verzorgde, hield bijzonder
veel van lezen. Zij vertelde mij, dat zij doorwerkte tot
's avonds 11 uur, waarna zij tot 's nachts 2 uur voor haar
genoegen ging zitten lezen in ernstige boeken. Daar zij
merkte, dat zij dat op den duur niet kon volhouden zonder
het gezin te schaden, heeft zij ten slotte de boeken eenvoudig
opgeborgen. Dat is een voorbeeld, genomen uit het leven van
een vrouw, die slechts voor twee kinderen had te zorgen, die
haar gezin vooruit wilde brengen, die van een gewoon werkmansinkomen moest rondkomen en daarvan zelfs wist over
te houden. Wanneer nu een dergelijke vrouw zich op politiek
zou moeten toeleggen, clan beweer ik, dat zij het daarvoor
vereischte werk niet zou kunnen verrichten dan ten nadeele
van haar gezin. Een man komt niet in die omstandigheden en
leidt een geheel ander leven, maar een vrouw behoort in haar
gezin te zijn.
Ik ben ook overtuigd, dat de beste oplossing van de vele
moeilijkheden in het sociale leven zou zijn, gelijk de heer
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Schokking reeds opmerkte, een verbetering en verhooging van
het gezin. Daarmede zal men moeten beginnen.
Nu stelde ik mi.j voor, dat de vrouwen, wanneer zij het kiesrecht hebben gekregen, hetzelfde zullen doen wat de mannen
gedaan hebben, nl. politieke partijen vormen. Het vormen
van een zoodanige partij vereiseht evenwel zeer veel arbeid
en uithuizigheid, en wanneer de vrouwen vrouwenpartijen
willen vormen, zou ik zeggen: laten wij de vrouwen liever
niet in die moeilijkheid brengen; laten wij liever de gehuwde
vrouwen van het kiesrecht uitsluiten.
Van verschillende zijden is mij evenwel gezegd, dat het
zoo niet zou toegaan, want dat de vrouwen zich meestentijds
zullen voegen bij de bestaande partijen. Indien dat zoo is,
vervalt inderdaad een groot deel van mijn bezwaar. Want in
den regel zullen de vrouwen zich dan aansluiten K" de partij
van dengene, met wien zij gehuwd is, en die haar van vele
zaken op de hoogte zal kunnen brengen.
Het is daarom alleen dat ik over mrjn bezwaren ben heengestapt. Ook verschillende andere wierpen mij tegen: het
faat toch niet aan dat de dienstbode wèl stemrecht heeft en
s> gehuwde vrouw, bij wie zij dient, niet.
Het komt mrj echter ook nog voor, dat men wel degelijk
eau de vrouw gelegenneid moet geven om. wanneer zij
bezwaren neeft, ontleend aan de consciëutie of aan 'de verplichtingen die sij meent te moeten vervullen in haar gezin,
zich te onttrekken aan den stemplicht. _ a t kan heel eenvoudig worden gevonden — niet door een amendement voor
te stellen, doch, en ik hoop dat de Minister van Binnenlandsche Zaken mij daarop wel zal willen antwoorden — op
d(- volgende wijze. Het is een feit, dat het Nederlandsche
volk de wetten, die door de eigen Volksvertegenwoordigers
zijn aangenomen, nu en dan zelf saboteert. Men heeft met
bijna algemeeae stemmen den stemplicht aangenomen, maar
het Nederlandsche volk heeft gezegd: Wij stoien er ons niet
eau, en ook de ambtenaren, die met de uitvoering zijn beiast, hebben dat gedaan. Het gevolg is, dat men straffeloos
thuis blijft en de grondwetsbepaling een bv potting is geworden. Het is ook inderdaad feitelijk onmogelijk, bij de omslachtige wijze, waarop de politiezaken bij ons worden behandeld, zulk een groote massa menschen te vervolgen. Eén
van beide: of men moet bij de a.s. grondwetsherziening den
stemplicht uit de Grondwet nemen (wat mij zeer zou spijten),
ö: men moet invoeren een procedure, die het mogelijk maakt
te zorgen, dat die verplichting wordt nagekomen. Welnu,
dat kan heel eenvoudig geschieden door een afzonderlijke
procedure in te stellen voor deze vervolgingen. Het 0 . M.
zou een massa zaken in één zelfde dagvaarding kunnen ver.
eenigen, waarin dan slechts kort staat: Gij hebt als kiezer
niet gestemd, gij hebt geen behoorlijk excuus, gij krijgt zooveel boete, ' t welk dan aangeteekend wordt op een registeT,
en welke boete direct kan worden betaald, en daarmee uit.
Indien de kiezer uit luiheid thuis is gebleven, wordt hij al
voldoende gestraft door een gang naar den kantonrechter.
Het zou kunnen gebeuren als in Engeland met de dagelijks
voorkomende overtredingen. Maar dat schijnt in Nederland
niet mogelijk te zijn, omdat wy nog vastzitten aan de oude
traditie, dat alles bij geschrifte moet geschieden. Zulk een
bijzondere procedure zou tevens een zeer gcerlo stap zijn tot
invoering van een betere behandeling van de politie-overtredingen in het algemeen. Dat zou* zeer eenvoudig
kunnen geschieden en men zou dan in die afzonderlijke wet
kur.nen bepalen, dat het beroep op consciëntiebezwaar of op
bezigheden in hot gezin is een weitig excuus, waarop dan
vrijspraak of straffeloosheid volgt. De gehuwde vrouw, dit»
dat wenscht, kan dan zeggen: ik meen ; in het belang van
mrjn gezin, dat ik mij niet met de politiek kan bemoeien.
Mrjnheer de Voorzitter! Ik kan thans geen voorstel doen,
deze zaak is niet aan de orde; maar ik hoop dat de Regeering in elk geval er toe zal willen medewerken dat er een
einde kome aan hetgeen thans bestaat, n.1. dat een ieder
den spot drijft met een bepaling van de Grondwet.
De heer Heemskerk: Mijnheer de Voorzitter! Ten einde
de debatten te bekorten was ik niet voornemens mij in deze

(Heemskerk e. a.)
discussie te mengen, aangezien ik het in hoofdzaak eens b e t
niet hetgeen de heer de Wilde in het midden heeft gebracht.
Ik arht net echter noodig voor de ontwikkeling van het kies»
recht in de toekomst iets recht te zetten van hetgeen de heer
de Savornin Lohnvin heeft gezegd. Deze geachte spieker
heeft als zijn 4 meening geuit, dat de anti-reyolutionnaire
partij, onder de leiding van dr. Kuyper, indertijd door zich'
aan te sluiten bij de wet-Tak van Poortvliet er toe heeft medegewerkt om aan ons land het individueele kiesrecht te schenken. Naar mijn overtuiging is dit historisch onjuist. Het
individneele kiesrecht bestaat in ons land sinds 1814, daaraan is in beginsel nooit iets veranderd en het is, bij de laatste
grondwetsherziening, door de aanneming van het amendement van den heer Troelstra, welke ik betreur, in de Grondwet vastgevroren. Wanneer dat amendement verdwijnt, kan
uit het bestaande kiesrecht, en ook uit het vrouwenkiesrecht,
nog altijd een organisch kiesrecht zich ontwikkelen, in dien
zin, dat het kiesrecht bovendien worde toegekend aan de
kinderen en voor hen uitgeoefend door dengene, die de vaderlijke macht uitoefent.
Ik wensch dus te weerspreken de meening van den heer de
Savornin Lohman, dat de toekomst van het organisch kies»
recht voor altoos zou zijn afgebroken.
De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! De voorstellers
van dit wetsontwerp hebben zich niet te beklagen over de ontvangst die het heeft gevonden. Het was reeds een bemoedigend verschijnsel, toen bij de kleine schermutseling, die aan
de behandeling voorafging, de heer Nolens ons kwam mededeelen, dat de aanneming van het wetsvoorstel verzekerd was.
De heer Nolens kon het weten.
Het is wel merkwaardig, waar vroeger het vrouwenkies»
recht met zooveel tegenstand te kampen had, dat thans vele
sprekers, die men vroeger tot de tegenstanders mocht rekenen,
zich zoo beijverd hebben voor de verdediging en getwist hebben over de vraag, wie de warmste voorstander is van het
vrouwenkiesrecht en wie het langst voorstander er van is
geweest.
Onder deze ijveraars voor dit wetsvoorstel mag ik meV
bijzondere vreugde begroeten onzen nestor in deze Kamer,
die met zoo jeugdig vur.r de goede zaak heeft verdedigd. Heb
was weer lust hom te hooren, en het was ook een lust hem
protest te hooren aanteekenen tegen ouderwetsche tradities.
Waar de zaak van dit wetsvoorstel aldus goed staat, is dit
reeds een reden, om de beantwoording van de verschillende
sprekers zoo kort mogelijk te doen zijn. Korte behandeling
zal ook zijn naar den zin van de vrouwen. Immers, het is
meermalen voorgekomen, dat men de vrouwen heeft verweten,
dat zij te veel praten, welk verwijt steeds is teruggewezen
naar de leden van deze Kamer, die veel te veel notionalen tijd
besteden om de zaken te behandelen.
Wij moeten kort zijn, ook op historische oogenblikken, te
meer nu de historische oogenblikken in dezen tijd aan de orde
van den dag zijn.
Hoe is de stand van het kiesrechtvraagstuk?
Er is gespreken inzonderheid door den heer van Wijnbergen van het liberale stelsel van kiesrecht, dnt hier in NederIand van kracht zou zijn, en alsof het algemeen kiesrecht van
dat liberale stelsel de consequentie zou zijn. Het komt mij
voor, dat deze opvatting minder juist is. Het liberale kiesrechtstelsel kende het kiesrecht toe aan de individuen, die
daarvoor geschikt werden geacht. Zoo hebben wij in het begin
gehad het censuskiesrecht, dat gnandeweg is uitgebreid met
andere kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken
welstand. Het algemeen kiesrecht daarentegen il principieel
iets anders, en daaraan tegengesteld. Men zoekt als voorstander van het algemeen kiesrecht niet de geschikte individuen
uit, doch men ziet het volk als geheel, en vraagt zich af,
op welke wijze het geheele volk het best zal zijn te vei'tegen*
woordigen. En dan kan men antwoorden: öf door algemeen'
kiesrecht, dat is iets concreets, iets grijpbaars, öf door organisch kiesrecht, dat is, gelijk de heer de Savornin Lohman
zooeven nog opmerkte, öf heizelfde als algemeen kiesrecht,
öf het ia iets ongrijpbaars, toekomstmuziek, geschikt voor eet
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peroratie in de redevoering van den heer van Wijn bergen, zij zal zijn het antirevolutionnair plechtanker. De vrouw, zooeschikt ook voor een eigen-sta ndpunt-redevoering van den even te hoog en te rein voor de practijk ren het politiek leven,
eer Staalman, geschikt ook als Christelijke reserve voor den zal dat leven komen zuiveren.
heer Smeenk.
Dat alles is toch zoo niet gekomen door de revolutie! Als
Mijnheer de Voorzitter! 'Do oplossing, die in Nederland
ik het goed heb onthouden, wad de mensch zondig, cok vóór
aanvaard is, is die van het algemeen kiesrecht, en deze oplos- de revolutie.
sing geldt ook voor het vrouwenkiesrecht. Men kan niet door !
Neen, de beer van Wijnbergen moet den liberalen dankhet algemeen kiesrecht van de mannen een andersoortig kies- | baar zijn, dat zij hem, gelijk hij meent, öezv redding uit den
recht voor do vrouwen heen weven, hetzij men dit organisch j nood der tijden hebben gebracht.
noemt of met een anderen naam. Dat is een onmogelijkheid.
De heer van Wijnbergen is ook, medegeslcept door de beIs dus eenmaal het principe van vrouwenkiesrecht gewonnen, I koring van het liberale beginsel, in zijn voordeel veranderd.
dan blijft geen andere conclusie dan algemeen vrouwenkies- Vernamen wij niet, dat in eiken kring, althans onder de
recht. De heer Staalman kan dus niet in ernst beweren: ik , vrouwen, de Christelijke tradities, zooals In''' het uitdrukt,
wil wel vrouwenkiesrecht, maar geen algemeen vrouwen- nog nawerken, zelfs hier aan de linkerzijde?
kiesrecht. De heer Staalman moet zeggen: ik wil geen alge- j
Het is te begrijpen, dat de heer van Wijnbergen, eenmaal
meen vrouwenkiesrecht, en daarom in ' t geheel geen vrau- | zoozeer ia verrukking gekomen voor het algemeen vrouwenwenkiesrecht.
kiesrecht, dat hij verwerpt, vergeet, dat hij dit de ellendige
Het principe van het vrouwenkiesrecht is intusschen reed* consequentie van de liberale misère genoemd heeft. Hij zegt:
gewonnen.
niet alleen zou langer uitstel onrecht zijn, doch het onrecht
Reeds hij de laatste grondwetsherziening is de mogelijk- van uitstel is reeds veel te lang geleden; ja, Cort van der
heid geopend om de vrouw het actief kiesrecht toe te ken- Linden had het bij de grondwetsherziening reeds dadelijk
nen en is de vrouw verkiesbaar gesteld. Dit was — de heer moeten geven. De heer van Wijnbergen acht het zelfs onbevan Wijnbergen heeft het volkomen te recht opgemerkt — grijpelijk, dat hij het toen beeft nagelaten.
de overwinning van het vrouwenkiesrecht en de rest was
Hoe nu? Waren er dan niet, die bij die grondwetsherzieslechts een quaestie van tijd. Aangezien sedert het einde van ning de gelegenheid openden om het algemeen vrouwenkiesden oorlog de tijd zooveel sneller gaat dan vroeger, is ook recht in de Grondwet vast te leggen? En hebben de Roomschhier het eindpunt eerder .bereikt, dan men tijdens den oorlog ; Katholieken, inclusief de heer van Wijnbergen, het niet
had verwacht.
afgewezen? De toestand was zelfs zoo, dot de RoomschIn dit debat stonden de heeren van Wijnbergen e. a. tegen- Katholieken de beslissing daarover in de hand hadden. Indien
over de heeren Staalman en de Wilde, bij wie zich zoo even , Cort van der Linden van die groep van de Kamer zeker ware
de laatste spreker heeft aangehaakt.
geweest, dan had reeds thans het algemeen vrouwenkiesrecht
De heer van Wijnbergen is hier opgetreden als groot- UI de Grondwet gestaan.
opportunist, de heer Staalman is opgetreden als groot-begin
De heer van Wijnbergen was met zijn verwijt bij Cort van
selman en de heer de Wilde als gematigd begiuselnian. Het der Linden aan het verkeerde adres; hij moest bij zijn eigen
gevaar van de beide uitersten, van het uiterste opportunisme leiders wezen. Zij waren destijds nog niet „liberaal" genoeg.
en \an het uiterste beginselstandpunt, ia bij beide sprekers . Het is niet ridderlijk, dat aan den heer Cort van der Linden
gebleken.
te verwijten. Wellicht wil de heer van Wijnbergen zijn
De heer van Wijnbergen is geen voorstander van vrou- repliekranteoen gebruiken oin deze zaak op te helderen en aan
wenkiesrecht; toch is hij vóór dit ontwerp.
te toonen, dat hij niet al te opportunistisch geweest is.
Dit is op zich zelf niet onredelijk. Een geheelonthouder
De heer Staalman daarentegen is de groot-beginselman.
bij voorbeeld kan een glas champagne drinken, om over een
Hij zal als antirevolutionnair en als democraat, in twee
uiterste kracht in zijn hartwerkiug heen te komen, maar die qualiteiten dus, verzet bieden, zich zco beslist mogelijk vergeheelonthouder zal niet den lo! van de alcohol gaan bezin- zetten, tot het uiterste, zooals hij het tragisch genoemd heeft,
gen. Dit doet de heer van Wijnbergen. Hij is geen voor- omdat hij niet verwijfd is, omdat hij man is, omdat hij is de
stander van vrouwenkiesrecht, omdat men de vrouw, natuur- i stoere Calvinist, die staat voor het eeuwig beginsel.
lijk uit eerbied vcor de vrouw, niet moet betrekken in den !
Wat is dat beginsel en wat verbiedt het? Het beginsel is
piactisehen politieken strijd, maar hij is wel voorstander
dit: God heeft den man gesteld als hoofd van het gezin. De
van dit ontwerp, omdat liet is opgetrokken op den grondslag vrouw is hem gehoorzaamheid verschuldigd. E r mag naast
van het nu eenmaal geldende liberale stelsel, waarvan hy
hem geen tweede autoriteit worden aangesteld. H e gezin
meent, dat bet c?n consequentie is.
spreekt, denkt en handelt alleen door den persoon van het
Ik heb reeds vermeld, dat deze 'juahficatie van ons kies- : gezinshoofd. Wie aan de vrouw of aan de dochter uit het
reehtstelsel. naar mijn meening, niet juist is. Doch ik laat gezin het kiesrecht geeft, rukt het gezin uiteen; hij doet een
dat daar. Deze quaïificatie moet den geachte» _ spreker de poging tot verkrachting van den plicht des mans, hem door
gelegenheid geven om te doen gevoelen: w " zitten in de
God opgelegd.
liberale misère, wij Eoomseh-Katholieken zouden het geheel
Ik wil trachten mij van de telastelcgging van deze poging
anders gedaan hebben, maar de grondwetsherziening is nu
tot verkrachting te zuiveren.
eenmaal onder liberale leiding tot stand gekomen.
Men kan, als ik, het antirevolutionnair beginsel verwerpen
Zij zijn door den heer Cort van der Linden tut de impasse en toch dat beginsel begrijpen en eerbiedigen. Het komt mij
geraakt, waarin bet huismanskiesreciit — de heer de Savornin j vcor. dat de geachte spreker zijn eeuwig beginsel averechts
Lohman heeft er zooeven nog aan herinnerd — hen had
in toepassing brengt. Al is een beginsel eeuwig, de toepassing
gebractit. Zij konden het algemeen kiesrecht noodgedwongen
en
de uitwerking moeten verschillen bij wijziging van de
aanvaarden, omdat bet. werd voorgesteld door eert liberaal
I
omstandigheden.
Sedert den aanvang onzer jaartelling is er
Kabinet. Daarvoor was geen uitruiling met de onderwijs»
I in de wereld en cuder het mensehdom veel veranderd. De
ïegeling nobdig.
. .
,. . , .
heer Staalman past hei eeuwig beginsel toe, alsof hij nog
Dit was voor de heeren een fortuintje, en zi.i hebben er ! leefde
onder de Romeinen. Met zijn opvatting mag hij zich
jrebruik van gewaakt. Maar ditmaal was de houding van I verbeelden
zuiver Christelijke beschouwing te hebben
den heer van Wijnbergen ai zeer eigenaardig. Hij neeft zoo ; geleverd vaneen
het
huwelijk en liet gezinsleven, doch he: is een
volkomen zijn (reed geassimileerd aan den liberalen ge- caricatnnr. De verhouding
tnsschen echtelieden ia zijn voordachtengang, dal hij daarin geheel is opgegaan. Het veor- I stelling van gehoorzaamheid
de vrouw aan den man
neetelde vrouwenkiesrecht is niet af te wijzen, omdat de maakt het huwelijk als innigstevan
levensgemeenschap
vrouw onvoldoende ontwikkeld is — de vrouw is zeer hoog lijk: de vrouw is, sonlang zij beft naast den man, eenonmogeslavin,
ontwikkeld: ook niet omdat het verdeeldheid zal brengen
in het n a i n — de eenheid ia het gezinsleven zal er niet een machine, een onderworpene, zij verliest haar menschefijkonder lrjden; dit niet alleen, maar de vrouw, toegerust met lieid, haar vrije geestesleven. Zoodanige opvatting van het
het'kiesrecht, zal de fundamenten van den Staat bevestigen; huwelijk beleedigt de vrouw door haar die plaats aan te
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wijzen, en zij beleedigt den man door hem te dwingen haar
op die plaats te houden. Om in do taal van den geachten
spreker te spreken: zijn voorstelling verkracht het geestelijk
leven van de gehuwde vrouw. En in zijn eigengerechtigheid
veroorlooft bij zich dan nog, te smalen op hen die deze
caricatuur van het huwelijk verwerpen!
Ik mag vragen: wat
verbeelden die mannen zich J.^Sh, wanneer zij eenmaal zich
antirevolutionnair noero m i
Gods wil is, dat de vrouw, ook al is zij gehuwd, erkend
blijft als een persoonlijkheid en niet als zoodanig wordt uitgewischt door den man. Ik beklaag het gezin, waarin de man
zich tegenover zijn levensgezellin moet beroepen op haar
plicht om hem te gehoorzamen. Dat huwelijk heeft opgehouden te zijn wat het zijn moet: een vereemging van man
en vrouw tot de innigste levensgemeenschap.
De heer de Wilde verklaart het beginsel juister. De heer
Lohman is hem op dat pad «evolgd. Maar het beginsel zoo
verklarende als de heer de Wilde het doet, had hij ook den
heer Lohman moeten volgen, want dan staat het eeuwig beginsel niet meer aan het vrouwenkiesrecht in den weg.
De geachte spreker heeft het voorbeeld genoemd van
mevrouw Boissevain, die bedankt heeft voor een mandaat in
deze Vergadering, omdat zij te veel kinderen had op te
voeden. J a , dat was verstandig van die vrouw en elke vrouw
die veel .kinderen heeft op te voeden vindt in deze Vergadering haar plaats niet. Maar ook een man die in de maatschappij een drukken werkkring heeft op ander gebied, vindt
hier niet zijn plaats. Indien mevrouw Boissevain had gezegd: Omdat ik zooveel kinderen heb, is mij de publieke zaak
onverschillig, laat ik de behandeling daarvan aan de mannen
over, dan had hij sterk gestaan. Maar hij kiest als voorbeeld
een van die vrouwen, die bij elke gelegenheid toonen, dat de
publieke zaak haar juist meer dan menig ander ter harte
gaat. Neen, dan is juister het eenvoudig woord, dat ons medelid de heer Bakker heeft gesproken: in Christus is de vrije
ontplooiing van de vrouw naast den man mogelijk geworden.
Maar zien wij liever, wat de heer Staalman ons in de plaats
wil geven: kiesrecht van vrouwelijke gezinshoofden, mannen»
plaatsvervangsters en ongehuwde vrouwen met zelfstandige
maatschappelijke positie.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar in de eerste plaats verkrijgt men, dit vermengende met algemeen vrouwenkiesrecht,
niet naar het beginsel van gezinshoofden een staatsrechtelijk
monstrum; in de tweede plaats krijgt men, dit denkbeeld
voor de vrouwen uitwerkende, alle misère van het huismanskiesrecht voor het vrouwenkiesrecht terug. De geachte afgevaardigde heeft van een fiasco gesproken. Fiasco hebben de
zijnen gemaakt met hun huismanskiesrecht en hun „hoofden
van onvolledige gezinsformaties". Of is hij dat vergeten?
Hebban zij zich soms bij het algemeen mannenkiesrecht neergelegd, omdat het organisch huismanskiesrecht zoo voortreffeliJK uitvoerbaar was? Neen, de heer de Savornin Lohman
had gelijk, toen hij zeide: de groote propagandist voor het
algemeen kiesrecht is aan de rechterzijde Kuyper geweest met
zijn huismanskiesrecht. Of hebben zij dat gedaan, omdat het
organisch huismanskiesrecht was verschrompeld tot een holle
en voor toepassing niet vatbare leuze?
Ik zal niet in details treden, maar wat de geachte afgevaardigde gemakkelijk met een paar woorden voor het vrouwenkiesrecht aangeeft, is een niet te verwezenlijken denkbeeld.
Wie hier met zoo iets komt is onder de huidige omstandigheden tegen alle vrouwenkiesrecht.
De geachte afgevaardigde heeft alweer het argument doen
hooren: de vrouwen, met name de arbeidersvrouwen, begeeren het kiesrecht niet. Hij zal wel willen toegeven, dat de
verwijzing naar de publieke tribune, waar hii, toen hij zijn
rede opstelde, voor zijn verbeelding geen arbeidersvrouwen
heeft gezien, een slecht argument is. Het argument: zij begeeren het niet, is gebruikt bij elke uitbreiding van het
mannenkiesrecht en altijd door de conservatieven. Ik heb
hier een klein citaatje van 23 Juni 1892. Toen was in deze
Kamer aan het woord de heer Bool, vrij-liberaal, conservatief. De heer Visser heeft bezwaar tegen het voorvoegsel
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,,vrij"; om hem niet onaangenaam te zijn wil ik zeggen: de
heer Bool was liberaal zonder eenig praedicaat.
,,Het is toch mijne innige overtuiging, dat, wanneer
men daaromtrent bij ons volk een plebisciet kon houden,
de belangstelling in een meer uitgebreid kiesrecht zou
blijken meer het doel te zijn van sommige leiders van
kiezers, dan van het volk zelf, en eene verpletterende
meerderheid zich zou verklaren voor eene betere en meer
rechtvaardige verdeeling onzer belastingen."
Die verpletterende meerderheid onder het volk is er altijd
geweest tegen elke uitbreiding van het kiesrecht.
Maar zelfs al begeert het een minderheid, zelfs al begeerde
het geen enkele vrouw, dan zou het moeten worden ingevoerd
omdat het de Volksvertegenwoordiging verbetert.
De geachte afgevaardigde ontkent dit en zegt: ,,in de
mannen van Nederland leeft geen andere geest dan in de
Trouwen."
Waarom bepleit hij dan het kiesrecht voor vrouwelijke
gezinshoofden en voor maatschappelijk zelfstandige vrouwen?
/ij begeeren het immers niet en de Volksvertegenwoordiging
wordt er niet beter van! Indien in de vrouwen geen andere
geest leeft dan in de mannen, waarom zal dan het gezin
voor het kiesrecht van de vrouw worden uiteengerukt ? Hij
erkent het zelf in de moot in het Voorloopig Verslag, waaruit
hij citeert als de zijne: mannen hebben nu eenmaal geheel
andere gaven, neigingen en eigenschappen dan vrouwen.
De geachte afgevaardigde heeft mij verweten dat de
Memorie van Antwoord los heengeloopen is over solide
argumenten van het Voorloopig Verslag. In § 2 van het Voorloopig Verslag staat:
.,De natuur der vrouw brengt mede dat haar plaats
is in het gezin."
Wij hebben hierover lange redevoeringen gehoord en zeker,
de juistheid is niet te ontkennen, maar de vraag is: brengt
het kiesrecht haar van die plaats af?
Dat is de vraag, die onzerzijds ontkennend wordt beantwoord. En als daarop volgt: „toekenning van kiesrecht is
met de roeping der vrouw niet in overeenstemming", dan
vraag ik op mijn beurt: wat beteekent dat ? De geachte afgevaardigde heeft zelf gesproken van gemeenplaatsen. Ik
geloof dat wij hier een gemeenplaats hebben zonder beteekenis.
Als het wetsvoorstel de antirevolutionnaire beginselen
kwetst, moeten daarvoor toch steviger argumenten worden
aangevoerd dan de heeren Staalman, de Wilde en Schokking
hebben gegeven. Hun beginsel is eeuwig, maar hun beginsel
is ook universeel. Het vrouwenkiesrecht blijkt voor belijders
van datzelfde beginsel in Amerika, Engeland en de Scandinavische landen aannemelijk te zijn. Is het dan niet wat belachelijk, dat de heeren hier in Nederland optreden als de
eenige gepatenteerde vertolkers van dat eeuwige beginsel?
De voorstellers gaan uit van de gedachte, dat de democratie, d. i. de zelfbeschikking van het volk over zijn regeering,
haar verwezenlijking vindt door een Volksvertegenwoordiging, tot do samenstelling waarvan het ceheele volk medewerkt. Dat kan zijn in een abstract stelsel van organisch*'
vertegenwoordiging; het kan ook zijn in een stelsel van vertegenwoordiging dat wij thans hebben en dat in mijn oog niet
is wat men noemt individualistisch, noch liberaal, noch
revolutjonnair. Men zal, in de uitwerking van een tot dusver
alleen in abstractie levend stelsel van organische vertegenwoordiging, voor dezelfde vraag worden gestold van vrouwenkiesrecht: ja dan neen. Ik zal mij er niet in verdiepen. Ik
merk slechts op, dat de heer van Wijnbergen niet de organischo vertegenwoordiging kan stellen tegenover een kiesrecht
van de vrouw.
'
Toen de heer Troelstra uitsprak, daH: iedereen weet, wat de
heer van Wijnbergen onder organische vertegenwoordiging
verstaat, heb ik reeds bij interruptie opgemerkt, dat ik het
niet wist. Do geachte afgevaardigde vermaande mij toen, do
studie te maken, die hij had gemaakt. Doch ik durf beweren,
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«lat hij het evenmin weel. Bedeelde de lieer van Wijnbergen
overeind blijft, erkent het ook: de vrouw moet het kiesrecht
het huisnianskiesreclit:' Stellig niet. Want daarin ligt de
hebben, als zij maar niet zich heeft gesteld onder de geesteMaag van het vrouwenkiesrecht Ie dicht vooi de lianu. V> - lijke voogdij, die naar het eeuwig beginsel over haar wordt
doelde hij de samenstelling der Volksvei tegen woordiging op
uitgeoefend door den lieer des huizes.
den grondslag van maatschappelijke groeien, bedrij f/.groq>ïn
Waarom moet de vrouw het kiesrecht hebben? Het is zoo
en andere, alleen niet politieke groepen? In eoncreten vorm
helder en mooi gezegd in de hooge redevoering van den heer
zal hij dit stelsel niet voor licb zien: hoe zou hu anderi kunvan Sehaik. Hij had zijn rede niet door ongemotiveerde uitnen reeenen, (lat hij daarbij ann het vraagstuk betreffende
vallen moeten ontsieren. Hij had niet moeten spreken van
de medewerking vau de vrouw ontkomen zou!
een jengeltoon en van stemvee. Indien het is zooals hij het
ziet, dat en de Volksvertegenwoordiging èn de vrouw on hei
Da vrouw ja baar erkenning in het, publieke leveu komen
gezin zullen worden verhoogd door het medeleven van de
opeixhen. Men kan dien eisch door (teen stelsel ontloopen.
vrouw in de publieke zaak, zouden dan deze waarheden alleen
Do eisch moe»; onder elk ïtelael worden ingewilligd. Onder
het thans geldende s*tehcl van vertegenwoordiging openbaart' kunnen worden gezien en erkend door den man? Dan beteekent de onverschilligheid van de vrouwen, die hij meent te
de eisch zich als die van algemeen vrouwenkiesrecht.
mogen constateeren, een aanklacht tegen de mannen, die in
Het verhangt mij, dat de waarde van dat kiesrecht in dit
dien kring de leiding hebben, een verwijt ook tegen de onyerdebiet algemeen is eikend door wie zich vóór het wetsontwerp
schilligen, dat zij niet uit eigen aandrift zich het juiste
verklaarden.
De heer T roel.tra gaf zijn verbazing — het scheen een ver- inzicht hebben verworven.
De eisch van het vrouwenkiesrecht spruit niet voort uit
heugde verbazing te zijn — te kennen over de waardeering,
de onhoudbare bewering, dat de vrouw van geest, van
voor het vrouwenkiesrecht aan den dag gelegd door den heer
denken, van levensbeweging, van plichten gelijk zou zijn
Kruyt namens de revolutionnaire fractie. Dit getuigde, zoo
aan den man, of gelijk zou moeten zijn; dit streven zou voor
meende hij, van gebrek aan helder politiek inzicht. Plet moge
de samenleving verderfelijk wezen; neen, die eisch spruit
mij op mijn l>eurt worden veroorloofd, bij het uitspreken
voort juist uit de erkenning, dat de vrouw anders is dan de
van mijn voldoening over liet feit den heer Troelstra zelf in
mijn hulde te begrijpen. Hij begroet met blijdschap het vrou- man. Juist daarom is een volk niet vertegenwoordigd, indien
de vertegenwoordigers hun mandaat ontleenen uitsluitend
wenkiesrecht als symptoom der democratie, hoewel de vrouaan mannelijke kiezers, indien de vrouw haar invloed niet
wen door anderen in het vuur worden gebracht als hulpkan doen gelden, niet mede kan controleeren de wijze waarop
troepen tegen de revolutie. In zijn toespraak tot den heer
dit mandaat wordt vervuld.
Kruyt stelde hij de keuze tusschen óf revolutie öf aanvaarding
Op dezen invloed komt het aan.
van het algemeen vrouwenkiesrecht. Het scheen wel eens,
De heer Staalman, waar hij de stellers van de Memorie van
dat onder de wereldschokkende gebeurtenissen, onder de
Antwoord meende te moeten bekapittelen, toonde dat hij deze
opeenvolging van historische oogenblikken, zijn waardeering
Memorie van Antwoord verkeerd had gelezen. Hij citeerde
voor het kiesrecht h.a<l geleden; dat de democratie, die iiaar
de zinsnede:
doel midert langs wettigen weg, verschoppeling was geworden,
stiefkind, slechts kunnende rekenen op subsidiaire genegen, .Integendeel juist van dit groote verschil is het geheid. Het heeft mij daarom verheugd, de oude liefde ditmaal
volg, dat de samenstelling der Volksvertegenwoordiging
weder te zien opvlammen. Het wereldgebeuren bevestigt mij
door mannen alleen een ondeugdelijk middel is om den
meer en meer in de overtuiging, dat wij de wettige democratie
geest van het geheele volk in zijn vertegenwoordiging
met hand en tand moeten verdedigen; dat op haar hooge waarte doen leven."
de, op haar onmisbaarheid de volle aandacht van het volk moet
worden geconcentreerd ; dat haar voorstelling als een minderen zeide: gij zelf voorspelt dat de invoering van het
waardige ideologie het volk verwijdert van het doel om in vrouwenkiesrecht niet ten gevolge zal hebben, althans onvolle vrijheid te beslissen over de wijze waarop het zal worden
middellijk, het binnentreden van een groot aantal vrouwen
geregeerd.
in de Volksvertegenwoordiging. Heeft de geachte afgevaardigde dan niet begrepen dat ,,de samenstelling door mannen '
Het vrouwenkiesrecht is voor de bereiking van dit doel
onmisbare voorwaarde. Het geldt hier meer dan een vraag alleen het oog heeft op de kiezers, die de Volksvertegenwoordiging samenstellen, en dat, indien wij badden willen
om recht voor de sekse; het is een eisch van de democratie.
zeggen wat hij meende dat hij ons in den mond kon leggen,
De heer de Savornin Lohman heeft zooeven gezegd: van
het juiste standpunt ter zake van het kiesrecht kan men niet wij zouden hebben geschreven: ,,de samenstelling der Volksvertegenwoordiging uit mannen alleen" ?
t
spreken van de erkenning van een recht. Hij zal mij echter
Neen, het komt hierop aan, dat de mannen of de vrouwen,
moeten toegeven, dat ik het toch bij het rechte eind heb,
wanneer ik zeg, dat onder het thans geldende stelsel de uit- die hier zitten, hun mandaat moeten ontvangen nit de
sluiting van het kiesrecht door de viouw als een onrecht handen ook van de vrouwelijke kiezers.
De heer Staalman heeft gezegd: dat hier niet te rechter
wordt gevoeld. Het vrouwenkiesrecht is niet een middel om
tijd aan de orde komt de herziening van wettelijke bepalin*
macht te veroveren voor een klasse of voor een sekse. Daarom
gen, die een gruwel zijn voor de vrouwen, ligt niet daaraan,
bepalen de voorstellers zich tot het vrouwenkiesrecht alleen.
Zij willen deze zaak niet laten vertroebelen door speculaties dat de vrouwen het kiesrecht niet hebben, maar aan de
„politiek". Er is een kern van waarheid in wat de geachte
betreffende partijvoordeolen. Zij wenschen geen andere vraagafgevaardigde zeide. Maar wanneer de vrouwen eenmaal het
stukken hier doorheen te halen. Zij willen slechts uitgesproken
zien, dat der vrouw het kiesrecht behoort te worden toege- kiesrecht hebben, zullen zij wel zorgen, dat dit soort politiek,
dat Staalman bedoelde, op een einde loopt. Men zal eens
kend op gelijken voet als de man het thans heeft.
Het kiesrecht is ook niet een middel om de geesten vrij te zien, wanneer eenmaal de vrouwen het kiesrecht hebben en
maken van invloeden, die zij op zich laten inwerken. Dit ons mandaat, en dus ook liet mandaat van den heer Staalnian. afhangt ook van de vrouwelijke kiezers, hoe snel de
bereikt men noch door toekenning van kiesrecht noch door
heer Staalman de grieven en bezwaren zal gaan begrijpen,
het opleggen van bepaalde regeeringsstelsels of economische
die de vrouwen hebben tegen het Xederlandsche Parlement.
systemen. Daarvoor dient de propaganda, die ieder in volle
Het is niet in de eerste plaats noodig, dat de belangen vau
vrijheid moet kunnen voeren naar zijn eigen denkbeelden.
de vrouwen hier besproken worden door vrouwelijken mond.
Het kiesrecht dient om een zuivere vertegenwoordiging te
Het spreekt vanzelf, dat een verstandige vrouw eerder zal
verkrijgen van het volk.
kiezen een ervaren man dan een onervaren vrouw. Alleen de
Die zuivere vertegenwoordiging verkrijgt men niet, zoolang
feministen onder de vrouwen, de echte feministen, zeggen:
"men aan de vrouw het stemrecht onthoudt.
liever een onervaren vrouw dan een ervoren man; maar dat
Dit gevoelen alle sprekers, ook de tegenstanders. De heer
is onder de vrouwen een kleine minderheid.
Staalman, de moedige man, die in den stroom manmoedig
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De beer de Wilde schrijft die verwaarloozing toe aan een
andere omstandigheid: de vrouwen denken daarover verschil*
lend in verschillenden kring.
Zeker, maar denken zij wel in eiken kring? Er zijn politieke
partijen, waarbinnen de stem der vrouw niet eens mag worden
gehooid. Men acht daar de vrouw te hoog om over die dingen
te denken. Totdat zij, in den drang van het leven, het slachtoffer wordt van die wettelijke bepalingen, waarover zij nooit
heeft mogen denken. Dan komen — leent de Wilde de gevallen niet uit de practijk? — die hevige botsingen voor,
die de vrouw opeens in opstand brengen tegen de wet, die
zij niet hebben gekend, zoolang zij zich van haar onderworpenheid haast met bewust waren. Het zijn die levenservaringen, die zoo menige vrouw de oogen hebben geopend. Het
is aan die bittere levenservaringen goeddeels, dat de beweging
tot vrijmaking van de vrouw, tot invoering van het kiesrecht,
haar kracht heeft ontleend.
Ziet op die vrouwen niet neer, lacht ze niet uit! Tracht
liever de oorzaken te kennen, waaruit haar strijdlust, haar
offervaardigheid, haar taaie volharding is voortgekomen!
Meenen de heeren, dat de excessen van de suffragette» zijn
toe te schrijven aan baldadigheid P Dat de Engelsche vrouwen den hongerkuur ondergingen uit lust om zich aan te
stellen ?
De heer Kruyt schreef het toe aan angst, dat de beweging
voor het vrouwenkiesrecht plotseling zich baan breekt. Hrj
vergist zich. Zoodanige motieven mogen op dit ©ogenblik
mede gelden: de diepe oorzaak waarom de zaak van het vrouwenkiesrecht de overwinning behaalt is deze: dat het een
hooge, een rechtvaardige zaak is. Zooals elke strijd voor
waarheid en recht ten slotte wordt gewonnen, zoo was het
noodzakelijk, dat ook de beweging voor vrouwenkiesrecht
met de overwinning zou worden bekroond.
Laten wij ons verheugen, dat wij de overwinning vieren
juist in dezen tijd. Wij moeten alle krachten inspannen, om
aoor verhoogde voortbrenging veel stoffelijks te produceeren,
dat is vernield. Maar bovenal noodzakelijk is, dat veel moreele verwoesting worde hersteld. Daartoe zal, ook in het
iublieke leven, de zin voor het ideëele den arbeid moeten
eiden. De intrede van de vrouw in het publieke leven moge
hieraan bevorderlijk zijnl

f

De Voorzit ter: Het komt mij voor. dat de zaak voldoende
is toegelicht. Ik stel dus voor de algemeen© beraadslaging
te sluiten.
Daartoe wordt besloten.
Beraadslaging over art. I, luidende:
„1. In artikel 1 der Kieswet vervalt het woord „mannelijke".
2. In artikel 9 der Kieswet vervalt het woord „mannelijke".
3. In artikel 54 der Kieswet wordt voor het woord „mannen" gelezen „personen"."
De Voorzitter: Op artikel I is ingekomen een voorstel
van den heer Troelstra en 12 andere leden (Stuk n". 8), strek.
kende om in te voegen in artikel I, na alinea 1:
„ l a . In de artikelen 1 en 2 der Kieswet wordt voor het
woord ,,vijf" gelezen: „drie".
De voorstellers noemen dit voorstel een amendement op
artikel I van het voorstel van wet dat thans aan de orde is,
maar het komt mij voor, dat het zeer twijfelachtig is of
het inderdaad een amendement is. Het voorstel van wet da,t
in behandeling is, strekt tot het verleenen van het kiesrecht
aan de vrouw, en het strekt uitsluitend daartoe. Het schijnt
mij nu toe, dat het voorstel van de heeren Troelstra c.s.,
dat strekt om de leeftijdsgrens ook voor de mannelijke kiezers
te veranderen, niet kan zijn een amendement op het eenipr
artikel van dit voorstel van wet, omdat het tot het voorstel

(Voorzitter e. a.)
van wet niet in eenig verband staat. De voorstellers zouden,
om hun wensch verwezenlijkt te zien, een initiatief»voorstel
moeten indienen, want hetgeen zij wenschen is een nieuw
voorstel naast bet voorstel van wet, dat thans in bebandeling is. Ik meen dus, dat dit voorstel als amendement niet
toelaatbaar is.
De heer Troelstra: Mijnheer de Voorzitter! Het is aan
de voorstellers van het amendement wel duidelijk geweest,
dat indien het amendement werd aangenomen, ook een wij.
ziging zou moeten worden voorgesteld in de considerans van
dit wetsontwerp en wij hebben met belangstelling afgewacht,
of de eerste onderteekenaar zich bereid zou verklaren daartoe
mede te werken. Het is ons evenwel gebleken uit de redevoe»
ring van den heer Marchant, dat de voorstellers meenen hun
voorstel niet tot een wijziging ook van de leeftijdsgrens te
moeten uitbreiden.
Bij dien stand yen zaken kan ik moeilijk ingaan tegen uw
opmerkingen. Wij zullen nagaan, in hoeverre het ons gewenscht voorkomt een initiatiefvoorstel te dien opzichte in te
dienen. Ik trek om die rekenen het amendement in.
De Voorzitter: Aangezien de heer Troelstra zijn voorstel
heeft ingetrokken, is de vraag, of bet als amendement toelaatbaar is, niet mieer aan de orde.
De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Wij staan
voor deze moeilijkheid — het is alleen een quaestie van vorm
— dat indien het amendement van den heer Beumer niet
mocht worden aangenomen, het opschrift van het eerste
artikel zal moeten worden „Eenig artikel".
De Voorzitter: Het komt mij voor, dat het er heel weinig
toe doet. of het artikel luidt: Artikel I, dan wel: Eenig
artikel. In ieder geval heb ik krachtens het Reglement van
Ord de bevoegdheid om artikel I te wijzigen in: „Eenig
artikel".
De beraadslaging wordt gesloten en het artikel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
De Voorzitter: Door den heer Beumer is een amendement;
ingediend (stuk n°. 7), strekkende om een nieuw artikel I I
aan het wetsvoorstel toe te voegen, luidende:
„Deze wet treedt in werking met ingang van den Is ten
Januari 1922."
Wenscht de heer Beumer dat amendement toe te lichten P
De heer Beumer: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter!
De Voorzitter: Dan is het woord aan den heer Beniner.
De beer Beumer verkrijgt het woord tot toelichting van
zjjn amendement en zegt: Manheer de Voorzitter! Voor zoover het veroorloofd en mogeln'k is zich nier over het lot van
een wetsontwerp uit te laten, kan men zeggen, dat, indien
heden of de volgende week dit voorstel in deze Kamer zal
zjjn aangenomen, in 1920 de kiezerslijsten met de namen van
verscheidene vrouwen zullen prijken. Volgene het door mij
voorgestelde amendement zou dit eerst in 1922 het geval
wezen.
Om een misverstand te voorkomen, deel ik even mede,
da-, de indiening van dit amendement geen gevolg is van het
feit, dot ook naar mjjn meening een ongeluk altijd vroeg
genoeg komt.
Er bestaat bjj mq een veel ernstiger bezwaar tegen de inwerkingtred ing der wet in 1920. Dit bezwaar vloeit voort uit
het feit, dat naar sommiger meening, indien het kiesrecht
is uitgebreid, onmiddellijk het kiezerskorps, dat aldus een
belangrijke vermeerdering heeft ondergaan, de gelegenheid
moet nebben zich uit te spreken, d.w.z. dat naar dien gedachtengang in 1920 een ontbinding der Tweede Kamer zou
moeten volgen. En, Mijnheer de Voorzitter, niet alleen een
ontbinding van de Tweede Kamer, maar ook van de Provin-
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ciale Staten en de gemeenteraden, die dezer dagen vernieuwd
zjjn of worden. D.w.z. dat aanneming van het vooretel, zon.
der dat mijn amendement daarin is opgenomen, boteekent,
dat wfl nog eens lustig drie verkiezingscampagnes te gemoet
gaan. Dit Komt my voor niet gewenscht te zn'n, in het bijzonder wat betreft de ^erkiezingen voor de Tweede Kamer.
Een ontbinding toch geeft een vertraging in de afwerking
van het programma, dat de Regeering ontworpen heeft; in
de afwerking ran den wetgevenden arbeid, dien het Kabinet
Doopt tot stand te brengen. Een dergelijke vertraging, naar
mijn meen ing volkomen ongemotiveerd, zou ik betreuren.
Op ontbinding der Kamer is aangedrongen in het weekblad
De Vrijzinnig-Democraat
van 23 November 1918, waarin
gezegd wordt, dat in afwijking van het voorstel-Marchant
niet in 1922 de vrouwen eerst in do gelegenheid zouden
moeten worden gesteld het kiesrecht uit te oefenen, maar
dat zjj onmiddellijk na de invoering van het vrouwenkiesrecht, dus na wijziging van de Kieswet, de gelegenheid daartoe zouden moeten ontvangen. Gelijk ik reeds zeide, behoort,
naar het mij voorkomt, die ontbinding achterwege te blijven.
Oorspronkelük was dat ook het standpunt van den geachten
afgevaardigde en van de medeleden zijner fractie, die dit
ontwerp hebben ingediend, een standpunt, dat ook is aanvaard door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. In het
maandblad van die organisatie van 15 April 1918 komt een
artikel voor van de presidente der vereeniging, die daarin
schrijft, dat het wenschelijk is, om in het eerste jaar, waarin
de nieuwe Kamer zitting heeft, een voorstel te behandelen
tot invoering van het vrouwenkiesrecht, omdat het tot stand
brengen van een dergelijke wijziging tegen het einde van de
vierjarige periode de vrouwen in groote ongelegenheid zou
brengen. Indien een dergelijke wet eerst in net 4de jaar tot
stand kwam, zouden de vrouwen plotseling voor een groote
verkiezingsactie komen te staan en de gemeentebesturen in
zeer korten tijd de kiezerslijsten moeten verdubbelen. Hierdoor zal dan onvermijdelijk verwarring moeten komen.

belangrijke vertraging van onze werkzaamheden. Daarom heb
ik dit amendement ingediend. Ik erken, dat er een bezwaar
aan is verbonden, hierin gelegen dat zij, die staan op het
standpunt van den heer van Wijnbergen, die de vrouwen van
solide natuur en van goede beginselen ten spoedigste invloed
willen doen uitoefenen op de verkiezing, in moeilijkheden
komen. Wanneer de Regeering voor 15 Mei 1922 bij een
conflict tusschen het Kabinet en de Kamer aan H . M. de
Koningin zou adviseeren om de Tweede Kamer te ontbinden,
dan zou bij aanvaarding van mijn amendement op de samenstelling van de nieuwe Kamer door de vrouw. n geen invloed
worden geoefend. Ven mijn standpunt is dat volstrekt niet
erg, omdat ik het vrouwenkiesrecht liever niet zie tot stand
komen dan wel en, wanneer het tot stand komt. het liever
later in werking zie treden dan vroeger. Maar ook afgescheiden daarvan geloof ik, dat het gewenscht is het amendement
aan te nemen. Men moet mijns inziens over het genoemde
bezwaar heenstappen, omdat men anders het grootere bezwaar
als het ware uitlokt, nl. dat er aandrang en een krachtige
actie komen om de Kamer te ontbinden. Het is tot mijn leedwezen geen gewoonte, dat bij de behandeling van initiatiefvoorstellen van de zijde der Regeering meeningen worden uitgesproken. Ik zou anders zeer gaarne aan den Minister hebben
geviaagd, of hij in dit opzicht een gevestigde opinie op het
oogenblik heeft. Ik geloof dat ik dus geen vraag tot den
Minister moet richten, maar ik zou wel eens van leden der
Kamer willen vernemen of het wel wenschelijk is te sturen
in de richting van hen, die eenvoudig ter zake van het feit,
dat het vrouwenkiesrecht in de wet is nedergelegd, willen
komen tot Kamerontbinding.

,,In bijna alle landen" — zoo gaat de presidente voort
— ,,waar het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, heeft
men dat gedaan op een tijdstip, waarop de vrouwen niet
direct voor een groote verkiezing stonden en overal zjjn
de vrouwen daarvoor dankbaar geweest. Men heeft haar
den tijd gelaten om zich voor te bereiden. Onze vrouwen
zullen gewis ook gaarne een tijd van voorbereiding aanvaarden."
Mijnheer de Voorzitter! Ik erken, dat men aan hetgeen van
die zijde komt niet te veel waarde moet hechten. Ik weet,
dat na dit artikel is gehouden een propagandavergadering
om te protesteeren tegen het feit. dat dit wetsvoorstel niet
gauw genoeg werd behandeld. Wij hebben toen een motie
ontvangen van 19 Februari 1919, waarin wordt srezegd, dat
bij de dames de stellige verwachting was gewekt, dat het
algemeen vrouwenkiesrecht onverwijld in behandeling zou
worden genomen en dat zij in den loop van het jaar 1919 aan
een nieuwe verkiezing zouden kunnen deelnemen. Daarna
hebben zij nog méér haast gekregen, terwijl de heer Troelstra
hoe langer hoe kalmer werd na November! I n het maandblad
van 15 April 1919 werd gezegd, dat het geduld van de
vrouwen al te zeer op de proef wordt gesteld en de lieflijke
vraag volgt daarop: Is er werkelijk een revolutie noodig om
de heeren aan hun belofte te herinneren? Ik heb aan die
vriendelijke meisjes niets beloofd! Ik vind het schandelijk,
dat men probeert op die wijze een voorstel in behandeling te
krijgen; maar ik laat dit verder voor rekening van haar, die
'op deze wijze willen medewerken om haar goeden invloed in
het staatsbestuur tot uiting te doen komen.
Mijnheer de Voorzitter! Hoe het zij, ik kan mij met de
argumenten, die zijn aangevoerd om terstond dit vrouwenkiesrecht in werking te stellen en den invloed van de schrijfsters van deze stukken en van haar die de srenoemde motie
hebben aangenomen, meer daadwerkelijk te doen zijn dan op
het oogenblik het geval is, niet vereenigen. Ik zie in een
Kamerontbinding, die mij volkomen noodeloos voorkomt, een

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Bongaerts, Duymaer van Twist, van Wijnbergen en Zijlstra, en
maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit.
De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! Men kan zich
bij de aanneming van dit wetsvoorstel drieërlei positie
denken. In de eerste plaats deze, dat wanneer het wet geworden is, de Regeering zoo spoedig mogelijk zal overgaan
tot ontbinding van de Staten-Generaal, ten einde de medewerking van de vrouwen te verkrijgen voor de verkiezing
van nieuwe. Dat „zoo spoedig mogelijk" beteekent in den
zomer van 1920, want vooraf zullen de kiezerslijsten moeten
worden opgemaakt in het begin van dat jaar. Een tweede
standpunt is dat, hetwelk de voorstellers bij hun oorspronkelijk voorstel hebben ingenomen: men overweegt, dat het
optreden van de vrouwen bij de verkiezingen in elk verband
eischt een organisatie; dat de vrouwen dus gelegenheid
moeten hebben om zich op de uitoefening van het verkregen
staatsburgerrecht voor te bereiden, zoodat het wenschelijk is,
met ingang van 1 Januari 1922 de nieuw© wet in werking
te doen treden, opdat de vrouwen meestemmen bij de volgende
periodieke verkiezingen. Dit was het oorspronkelijke voorstel,
dat de heer Beumer met zijn amendement opnieuw in het
leven wil roep.'n. Dan zou dus de vrouw bij de eerstvolgende
periodieke verkiezingen voor het eerst aan de stemming deelnemen.
Waarom zijn de voorstellers daarvan teruggekomen?
Omdat zij meenen, dat een middenweg de juiste is. Ik meen
te mogen zeggen, dat geen sterveling in deze Kamer er aan
denkt, aan te dringen op ontbinding van de Staten-Generaal
zoo spoedig mogelijk, nadat dit voorstel wet zal zijn geworden. Ik meen ook te mogen zeggen, dat de Regeering
niet voornemens is, dat te doen en eindelijk is ook de heer
Beumer, de vooretoüer van het amendement, ons komen
mededeel' u, dat mevrouw Jacobs, de leidster van de groote
vrouw.™ kiesrechtbeweging in Nederland, van dezelfde
mep'iing is. Wij liggen dus voor drie ankers en dan moet
m n wel buitengewoon bevreesd zijn voor de Nederlandsche
meisjes", zooals de heer Beumer het uitdrukt, wanneer
men zegt: die drie ankers zijn mij nog niet genoeg, ik wil in
de wet zelf een vierde vastgelegd hebben, opdat zij niet met
succes een actie kunnen gaan voeren om de Kamers
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te doen ontbinden. Ik leg er den nadruk op, dat tegen een
revolutionnaire actie van de meisjes, die de heer Beniner
vreest, wettelijke bepalingen niet baten. Als zij revolutie
willen maken, doet het er niet toe of een amendement van
den heer Beumer in de wet is opgenomen, ja dan neen. Het
wenschclijkst schijnt mij, dat de heer Beumer zijn amendement terugneemt en dat hij tracht van die nachtmerrie over
beweging onder de Nederlandsche vrouwen af te komen. En
waarom? Omdat het mij abnormaal schijnt, dat, indien om
andere redenen de Kamer vóór 1922 mocht worden ontbonden,
men voor zich heeft liggen een wet, waarin is uitgedruk .:
de vrouw behoort het kiesrecht te hebben, en men te gelijker
tijd een verkiezing houdt uit anderen hoofde, waarbij de
vrouw niet mag medewerken.
Dat schijnt mij staatsrechtelijk verwerpelijk. De heer
Beumer met zijn fijn staatsrechtelijk gevoel zal dat met mij
eens zijn. De heer Beniner is wel is waar tegenstander van
vrouwenkiesrecht, maar wanneer eenmaal is uitgesproken
door de wet, dat de vrouwen het kiesrecht behooren te hebben,
zal hij, als goed antirevolutionnair, zich daaraan onmiddellijk onderwerpen, en dan moet het hem tegen de borst stuiten,
dat er een verkiezing zou kunnen plaats hebben, waarbij de
vrouwen niet mogen meewerken, terwijl er een wet ligt, die
uitspreekt, dat aan de vrouw het kiesrecht ten onrechte is
onthouden. Daarom geloof ik, dat wij den juisten middenweg
bewandelen, indien wij het voorstel laten, zooals het is en
geef ik den heer Benmer in overweging, zijn voorstel in te
trekken.

herziening zoo snel verliep, dat men meende de verkiezing
daarover te moeten houden vóór 15 Mei 1922, ook dan zouden
de vrouwen niet kunnen meestemmen. Het komt mij voor
dot voor die beide gevallen de heer Beumer. het vrouwenkiesrecht eenmaal aanvaard zijnde, geen bezwaar zou hebben,
dat de vrouwen meestemmen. Ik geloof daarom, dat hij verstandig zou doen, zijn amendement niet te handhaven, temeer,
waar hem dit gemakkelijk is gemaakt door de ruiterlijke
verklaring van den heer Marchant, dat niet zal worden aangedrongen op een ontbindingsverkiezing na de totstandkoming van dit wetsvoorstel.

De heer de Geer: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne
met een enkel woord motiveeren, waarom ik aan het amendement van den heer Beumer mijn stem niet zal geven.
Voorop stel ik, dat mijn inziens aanneming van dit wetsvoorstel niet impliceert, dat onmiddellijk daarna Kamerontbinding behoort, te volgen, om het vrouwenkiesrecht effectief ie maken. Integendeel, nu een grondwetsherziening voor
de deur staalt, waarop Straks nieuwe verkiezingen zullen moeten volgen, pleit alles er voor, om deze Kamer eenigen tijd
rustig te laten doorwerken. Wanneer wii na aanneming van
dit wetsontwerp tot ontbinding zouden komen, zou zeer waarschijnlijk de nieuw gekozen Kamer binnentiids opnieuw moeten worden ontbonden wegens herziening van de grondwet.
Het doet mij genoegen, da.t de heer Marchant dat zooeven
ook erkend heeft. Hij sprak daarbij, dunkt mij. in een eenigs«ins anderen toon dan in de Memorie van Antwoord, waar
staat:
,,De mogelijkheid is dan opengesteld, onmiddellijk na
het inwerking treden van de wet de Kamer te ontbinden.
De ondergeteekonden zouden daartegen geen bezwaar
hebben. Bepaald geboden achten zij deze onmiddellijke
ontbinding staatsrechtelijk n i e t . "
Met dit laatste ben ik het volkomen eens. maar de voorafgaande zinsnede acht ik in dit verband minder gelukkig.
Helt komt mij bovendien voor, dat er ook mor. el geen bezwaar is, om ondanks de uitbreiding van het k:*?zerskorps
thans door te werken, omdat op het oogenblik gcon groote
vtaagsüukkem aan de orde zijn, waarbij de vrov.ven een
grooter onmiddellijk belang kunnen hebben dan de mannen,
— ook gesteld dat er in 't algemeen zulke vraagstukken zijn,
wo,t ik voor mij ontken.
Het tot stand komen van deze wet behoort dus niet te leiden
tot Kamerontbinding. Maar ik meen. dat dit geldt onverschillig of men een uitsteltermijn in de wet opneemt ja dan
neen. Het niet opnemen van een uitsteltermijn dwingt formeel allerminst, tot het houden van nieuwe verkiezingen.
En wanneer dit zoo is, vraag ik mii af: waarom zou men
een uitsteltermijn opnemen ? Gesteld eens, dat door een of
ander politiek conflict, dat altijd komen kan. en vooral onder
deze samenstelling van de Kamer zeer wel mogelijk is, een
Kamerontbinding onverwachts intrad, waarom zouden de
vrouwen dan niet mogen meestemmen ? Ook zou het kunnen
gebeuren, al is dit niet zeer waarschijnlijk, dat de grondwets»
Handelingen der Staten-Generaal. — 1918—1919. — I I .

De heer Nolens: Mijnheer de Voorzitter! Het gaat eigenlijk hierom, of, indien dit voorstel wordt aangenomen en,
naar ik hoop, ook aan de overzijde van het Binnenhof wordt
goedgekeurd, om daarna, naar ik met zekerheid meen te
mogen onderstellen, door de Koningin te worden bekrachtigd en zoodoende wet zal zijn geworden, een motief daaruit
zal worden gehaald, om zoo spoedig mogelijk tot Kamerontbinding over te gaan, op grond van het feit, dat thans
een geheele groep personen, die het vroeger niet had, het
kiesrecht heeft gekregen en de Tweede Kamer dan niet meer
uit dat kiezerskorps zou zijn voortgekomen.
Nu moet ik van mijn kant zeggen, dat ik er niet voor zou
zijn, wanneer wij eenmaal een geschenk aan een zekere groep
personen hebben gegeven, want zoo kunnen wij het toch ook
beschouwen, daaraan een bepaling vast te knoopen. dat het
pas over een zekeren tijd zal worden ter hand gesteld.
Er is reeds op gewezen, dat het geval zich zou kunnen
voordoen, dat oni welke andere reden dan ook Kamerontbinding tusschentijds zou plaats hebben en dan zou ik het
buitengewoon onlogisch vinden, wanneer alsdan bij de verkiezingen deze nieuwe kiezers niet tot de stembus zouden
worden toegelaten.
Waar wij nu in de Kamer van verschillende richtingen
de verzekering hebben gekregen, dat het niet in de bedoeling
ligt de Kamer te ontbinden op grond van aanneming van dit
voorstel, zou ik hetzelfde ook gaarne van de Regeering vernemen. Het staat mij voor den geest, dat — ik herinner mij
niet meer bij welke gelegenheid — door de Regeering eenigszins is aangeduid dat er, wanneer vrouwenkiesrecht werd
ingevoerd, geen be: vaar tegen een Kamerontbinding zoude
zijn. Nu weet ik niet in welken zin dit moet opgevat worden,
maar het zou mi -schien wel goed zijn hieromtrent eenige
zekerheid te hebbe-i. voordat over het amendement gestemd
wordt. Hier in de Kamer werd er ook nog op gewezen, dat
van de zijde der Regeering een zeker verband zou zijn gelegd
tusschen de aanneming van dit wetsvoorstel en een Kamerontbinding.
De Regeering zal zich, wat begrijpelijk is, met de behandeling van het wetsvoorstel op dit oogenblik niet willen
inlaten, maar de Kamer zou er toch prijs op stellen om te
weten wat het standpunt van de Regeering te dezen opziebte is.
Ik geloof dat, wanneer mocht blijken dat een dergelijk
oorzakelijk en noodzakelijk verband tusschen in werking
treden van deze wet en Kamerontbinding niet gelegd wordt,
ook niet door de Regeering, dan de voorsteller van het
amendement zeer goed zou kunnen overgaan tot intrekking
van het amendement.
De heer Ru.ys de Beerenbrouck, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Het zij mij vergund met een enkel woord te antwoorden op hetgeen de heer
Nolens gezegd heeft.
Heb ik hem goed verstaan, dan heeft hij gevraagd, of er
naar het oordeel der Regeering verband gelegd moet worden
tusschen een eventueele aanneming van dit wetsvoorstel en
een daarop te volgen ontbinding van de Tweede Kamer der
Sta ten-Generaal.
Zonder nu in te gaan op de houding, welke de Regeering
zal aannemen, indien de Tweede Kamer en de Eerste Kamer
het wetsvoorstel aannemen, kan ik als mijn gevoelen te kennen geven, dat de Regeering zich volkomen de vrijheid voor-
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termijn door afgevaardigden, gekozen door een kiezerskorps
dat geheel anders is samengesteld.
Dit schijnt mij verkeerd, ik heb dat in eersten termijn niet
besproken, maar nu de geachte spreker zich beroept op het
staatsrecht om mij te overtuigen dat het amendement tot
ongewenschte gevolgen kau leiden, wil ik hem verzekeren dat
ik wel daaraan gedacht heb, maar met hem van meening
De heer Nolens: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de vrijverschil.
heid van de Regeering ten aanzien van het punt, dat hier
Evenwel, ik beu te rade gegaan dit amendement, nu zijn
ter sprake gekomen is, in geen enkel opzicht beperken. Het |
goede gevolgen openbaar zijn geworden, in te trekken. Van
sou vergeefsche moeite zijn en vergeefsche moeite tracht ik
alle zijden heeft men aan cle goede bedoeling van het amendemij te besparen. Maar waarom het hier gaat is eenvoudig,
ment recht laten wedervaren, al heeft de heer Duys, die interot' uit hetgeen de Regeering bij een vorige gelegenheid gerumpeert, dit blijkbaar niet begrepen; om die reden, na de
zegd heeft over Kamerontbinding in verband met het tot
duidelijke verklaringen van de heeren Marchant, de Geer en
stand komen en in werking treden van een wet op het. vrouNolens en na de zeer ondubbelzinnige verklaring van den
wenkjesrecht moet afgeleid worden, dat, wanneer dit wetstijdelijken Voorzitter van den Ministerraad, aarzel ik niet het
yoorstel tot stand komt zonder een bepaalden termijn van
amendement in te trekken, omdat anders door kwaadwillige
in werking treden en derhalve op den gewonen tijd in werinterpretatoren uit een eventueele verwerping gevolgen
king treedt, daaruit noodzakelijkerwijs zou moeten volgen
zouden kunnen worden afgeleid, die allerminst in de beeen Kamerontbinding.
doeling hebben gelegen.
Daarop komt het aan en daarop heb ik een antwoord gevraagd, maar nog niet gekregen.
De Voorzitter: Daar het amendement door den heer
Beumer is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beDe heer Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Nu van mij ge- raadslaging meer uit.
De heer van Ravesteijn heeft nog het woord gevraagd,
vraagd wordt nog duidelijker te zeggen wat ik meende reeds
duidelijk gezegd te hebben, kan ik verklaren, dat de Regee- maar daar het amendement ingetrokken is, kan ik hem daarring meent geen verband behoeven te leggen tusschen aan- over het woord niet geven.
neming van dit wetsvoorstel en een daarop te volgen KamerDe beweegreden wordt zonder beraadslaging en zonder
ontbinding. Wordt dus het voorstel aangenomen, dan volgt
daaruit evenmin, dat vóór den zomer van 1922 de heeren naar hoofdelijke stemming aangenomen.
huis gaan.
Het voorstel van wet wordt in stemming gebracht en met
&4 tegen 10 stemmen aangenomen.
De heer Bcunier: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben den
verschillenden leden, die zich over mijn amendement uit»
Vóór hebben gestemd de heeren Marchant, van Ryckegelaten hebben, zeer erkentelijk. In bijzondere mate wil ik vorsel. Kolkman, Kolthek, J. ter Laan, Kuiper, Gerhard,
mijn dank brengen aan den geachten verdediger van dit wets- Otto, Kruyt, Duys, Niemeijer, Lely. Bakker, Schaper, mevr.
voorstel voor de zeer sympathieke wijze, waarop hij bet Groeneweg, de heeren Helsdingen, Reijmer. L. M. Hermans.
amendement bejegend heeft, een vriendelijkheid, die door Ossendorp, van Zadelhoff, van Rappard, Rutgers, Ketelaar,
mij buitengewoon op prijs wordt gesteld. De argumentatie de Groot, Albarda, Nolens, Kleerekoper, de Muralt. Sannes,
van dien geachten afgevaardigde was evenwel niet zoo buiten- de Savornin Lohman, Teenstra, Ter Hall, Bongaerts, van
sporig sterk als zijn vriendelijkheid groot was, want hij
de Laar, Treub, Hugenholtz, Oud, de Buisonjé, Bulten,
meende dat wat ik gaarne wilde, nu al voor drie ankers lag. Rink. Bos, van Vuuren, van Beresteyn, de Zeeuw, Loeff. van
Ten aanzien van één van die ankers, nl. dat hier niemand
den Tempel, Heijkoop, Swane. Rugge, Smeenk. van de Bilt.
ontbinding zou willen, heeft hij zich vergist. De heer de Geer
Weitkamp, Poels, H. G. M. Hermans, de Wrjkerslooth de
heeft reeds aangehaald een zinsnede uit de Memorie van Ant- Weerdesteyn, van Wijnbergen, Deckers. de Jonge, Haazewoord, die blijkbaar een vergissing is, tenzij men moet aan- voet. Visser van IJzendoorn, de Geer, Wijnkoop, van Ravenemen dat het betoog van den geachten afgevaardigde, zoo steijn en de Voorzitter.
juist gehouden, ten deele een vergissing is. Ik had zelf reeds
in mijn eersten termijn gewezen op een citaat uit het bekende
Tegen hebben gestemd de heeren A. P . Staalman, Schok weekblad De V rijzinnig-Democra at, dat inging tegen hetgeen
king, Duymaer van Twist, Zijlstra, de Monté ver Loren. de
de geachte afgevaardigde nu heeft verdedigd als zijn Wilde, Snoeck Henkemans, Beumer, van der Voort van Ziip
meening. Volstrekt gerust kon ik dus niet wezen.
en Heemskerk.
Als bezwaar tegen mijn amendement kan niet worden aangevoerd dat het de invoering van het vrouwenkiesrecht te
De Voorzitter: Thans zou aan de orde zijn het ontwerp van
zeer zou belemmeren en dat het de uitoefening van dit recht wet tot wijziging en aanvulling van de wet tot regeling dei
zou verhinderen, wanneer de Regeering dat wenschelijk mocht brievenposterij enz. (223), maar aangezien de Minister van
oordeelen. Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nooit vernomen Waterstaat heden uit de stad moest, stel ik voor dit ontwerp
dat een wet die is tot stand gekomen niet mag worden ge- eerst Dinsdag a.s. te behandelen en nu over te gaan tot bewijzigd. Al zou dus het amendement worden aanvaard, dan handeling van het ontwerp van wet tot wijziging der Zegelzou onder omstandigheden, hetzij vanwege de Regeering, wet 1917 (381).
hetzij van de zijde van den geachten afgevaardigde, een voorstel kunnen gedaan worden om het artikel er uit te nemen.
De heer J . ter L a a n : Mijnheer de Voorzitter! TJ stelt voor
Ik heb ten slotte nog een opmerking over het zoogenaamd om, waar thans het ontwerp betreffende de brievenposterij
staatrechtelijk deel van het betoog van den heer Marchant. niet kan worden behandeld, het ontwerp tot wiiziging der
Deze zeide namelijk dat het zeer vreemd zou zijn indien, na Zegelwet nu in behandeling te nemen. Het lag en ligt in mijn
aanneming van mijn amendement, vóór het jaar 1922 een bedoeling om op dat ontwerp van wet nog een enkel amenkamerontbinding plaats vond, waarbij dan bij cle nieuwe ver- dement in te dienen, maar ik heb niet kunnen voorzien dat
kiezingen de vrouwen niet zouden kunnen medekiezen. het reeds zoo spoedig aan de orde zou komen, zoodat ik dat
Mijnheer de Voorzitter! Dit is voor mij echter een van de amendement nog niet heb geformuleerd. Ik zou u in verband
redenen, al heb ik die straks niet genoemd, voor mijn amende» hiermede willen verzoeken om ook dit ontwerp nog aan te
ment. Ik acht het namelijk principieel-staatsrechtelijk niet houden.
juist gezien dat er zou tot stand komen een_ grondwets»
herziening,
waarover in eersten termijn is beslist door een
H e r z i e n i n g , w a a r u v e i m e c i s i e u i c i i u u u J* U C J I U I UUUI c ™ :
_^ ~r
...
•,..
. • .,
T j i_ T_ » ibehoudt om, mocht dit wetsvoorstel aangenomen worden, op
elk oogenblik te beoordeelcu, of Knmeroutbinding al dan niet
in het belang van het land is.
Met deze zeer duidelijke verklaring meen ik te kunnen
volstaan.

Kamer, gekozen door de tegenwoordige kiezers, en in tweeden i

De

Voorzitter: Dan stel ik voor ook de behandelmg van
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het ontwerp van wet tot wijziging der Zegelwet uit te stellen
tot na die van het ontwerp van wet tot wijziging en aanviilling van de wet tot regeling der bricvenposterij.
Daartoe wordt besloten.
I I . het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 1914
voor het dienstjaar 1919 (366).
De Voorzitter: In dit ontwerp yan wet is wijziging gebracht na het uitbrengen van het Eindverslag. Ik neem aan,
dat de Commissie van Rapporteurs daartegen geen bezwaar
heeft.
Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;

III. het ontwerp van wet, houdende verklaring van het
algemeen nut der onteigening van eigendommen, noodig
voor het doortrekken van den Benoordenhoutsche-weg te
'sGravenhage tot aan de grens de gemeente Wassenaar
en het verzekeren van eene behoorlijke bebouwing langs
dien weg, alsmede ter bestrijding van werkloosheid (371).
De Voorzitter: In het ontwerp van wet zijn door de
Regeeiïng wijzigingen gebracht na het uitbrengen van het
Eindverslag. Ik neem aan, dat de Commissie van Rapporteurs daartegen 'geen bezwaar heeft.
Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
IV. het ontwerp van wet tot aanvulling van de wet van
15 December 1911 (Staatsblad n°. 706), houdende bepalingen t o t bescherming van mollen en kikvorsehen (382).
De Voorzitter: In dit ontwerp van wet zijn door do
Regeerin<r wijzigingen gebracht na het uitbrengen van het
Eindverslag. Ik neem aan. dat de Commissie van Rapporteurs tegen deze wijzigingen geen bezwaar heeft.

Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
V. het ontwerp van wet tot bekrachtiging van een
krediet door den Gouverneur-Generaal van \ederlandschIndië geopend boven de bcgrooting van NederlandsehIndië voor het dienstjaar 1918 (402).
Dit ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
VI. de ontwerpen van wet, houdende naturalisatie van
W. van de Lucht, F . J . Klarenaar, H. Bokern en J . Kalman
De heer Marchant brengt het volgend verslag uit:
In handen uwer Commissie is gesteld een verzoekschrift
yan Heinrich Bokern, verzoekende zijn zoon te doen deeleu
in zijn nu aanhangige naturalisatie.
De Commissie van Rapporteurs stelt voor dit verzoek ter
griffie te deponeeren ter inzage van de leden.
De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat de Commissie van Ropporteurs geen bezwaar heeft tegen de wijzigingen, d:o na
net uitbrengen van het Verslag in de ontwerpen van wet
zijn aangebracht.
De ontwerpen van wet worden zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
VII.

het ontwerp van wet tot wijziging van de Hooger-

onderwijswet (281).

Het ontwerp van wet wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De vergadering wordt gesloten.

'

