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wet van 1848 is dus aantoonbaar onjuist. Dat blijkt ook
uit de parlementaire aanloop naar de Kieswet van 1850.

Bij de parlementaire behandeling van een ontwerp-
Kieswet in 1849 en 1850 bleek een aanzienlijke minder-
heid van de Tweede Kamer het weduwenkiesrecht te
willen behouden. Zij wees erop dat afschaffing in som-
mige streken van Nederland zou betekenen dat aanzien-
lijke huishoudens niet meer vertegenwoordigd zouden
zijn in de gemeenteraad.7 De meerderheid vond het ech-
ter niet juist dat een weduwe kon beslissen of het kies-
recht al dan niet aan één van haar zonen werd overdra-
gen. “Het ligt toch niet in den aard der zaak, dat het
kiesregt van de bijzondere willekeur eener vrouw zou
afhangen, en dat deze naar willekeur aan eenen kiesge-
regtigde diens kiesregt zou kunnen ontzeggen.”8 Met de
invoering van de nieuwe Kieswet van 1850 kwam zo
een einde aan een praktijk die decennialang niet als pro-
blematisch was ervaren en nog door de Grondwet van
1848 werd toegestaan: de toekenning van het kiesrecht
aan weduwen en de uitoefening ervan door één van haar
zonen. Gezinnen met aan het hoofd een weduwe waren
sindsdien niet langer vertegenwoordigd.

Gezinskiesrecht en het belastingstelsel na 1850

De herziene Grondwet van 1848 bepaalde dat de Twee-
de Kamerleden gekozen werden door de meerderjarige
ingezeten Nederlanders die voor een bepaald bedrag in
de directe belastingen waren aangeslagen. Volgens deze
Grondwet leek het kiesrecht een individueel karakter te
hebben. Er werd immers met geen woord gerept over het
gezin als basis voor de toekenning ervan. De Kieswet
van 1850 bepaalde echter dat de aanslagen van de ge-
huwde vrouw en van de kinderen bij die van de man
werden opgeteld, zodat het kiesrecht verkregen werd op
grond van het familievermogen. Wij duiden dit hierna
aan als gezinskiesrecht. In het eigentijdse spraakgebruik
werd de nadruk echter gelegd op het feit dat het kies-
recht werd uitgeoefend door het mannelijke gezinshoofd
en sprak men van gezinshoofdenkiesrecht.

Deze spanning tussen Grondwet en Kieswet werd in
juni 1850 aangekaart door G.W. Verweij Mejan, afge-
vaardigde van het kiesdistrict Leiderdorp. Hij vroeg zich
af of het kiesrecht wel werkelijk individueel was. Indien
het een persoonlijke hoedanigheid was dan moest de
kiezer zelf aan de censusvereisten voldoen zonder hulp
van vrouw en kinderen. Hij wilde deze praktijk nog wel
door de vingers zien, maar onaanvaardbaar vond hij dat
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In de geschiedschrijving over het Nederlandse kies-
recht in de negentiende eeuw wordt vaak van een aan-
tal aannames uitgegaan. Twee van deze aannames
houden wij in deze bijdrage tegen het licht. De eerste
betreft de veronderstelling dat het kiesrecht in deze
periode alleen aan mannen werd toegekend.1 De twee-
de aanname betreft de veronderstelling dat het kies-
recht in de negentiende eeuw een liberaal, individueel
karakter had waartegen de confessionelen met hun or-
ganisch gezinshoofdenkiesrecht tevergeefs storm lie-
pen.2 Bij beide aannames kunnen een aantal vraagte-
kens worden gezet.3

Vrouwenkiesrecht tussen individueel
en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919

Gezinskiesrecht en weduwenkiesrecht, 1815-1850

Na de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden
streefde de regering van Willem I ernaar het stemrecht
zoveel mogelijk aan “alle de gezeten Burgers, aan alle
hoofden van huisgezinnen” te doen toekomen.4 De
Grondwet bepaalde zelf niets over het kiesrecht, maar uit
de stedelijke en provinciale kiesreglementen blijkt dat
weduwen ook tot de gezinshoofden werden gerekend. Zij
werden derhalve eveneens op de kiezerslijsten geplaatst.

Er bestaat dan ook weinig twijfel over dat weduwen
kiesrecht bezaten. De uitoefening daarvan was echter
voorbehouden aan mannen. Het verzoekschrift van de
weduwe A. Keijzer uit november 1848 toont dat duide-
lijk.5 Zij vroeg de burgemeester “het haar toekomende
kiesregt” aan haar zoon over te dragen. Deze formulering
werd ondersteund door het stedelijk reglement van Den
Haag, de woonplaats van weduwe Keijzer, waarin werd
bepaald dat weduwen hun kiesrecht konden laten uitoefe-
nen door één van hun zonen. Deze overdracht kon op elk
moment door de weduwe weer worden ingetrokken.6

Het interessante aan de casus Keijzer is dat deze be-
trekking heeft op de eerste verkiezingen onder de herzie-
ne Grondwet van 1848. Deze Grondwet was nog steeds
van kracht toen de Hoge Raad in 1883 het verzoek van
Aletta Jacobs afwees om op de Amsterdamse kiezerslijst
te worden geplaatst. De Hoge Raad betoogde ter onder-
steuning van deze beslissing dat het niet in de bedoeling
van de grondwetgever kon hebben gelegen dat vrouwen
kiesrecht zouden bezitten, ook al werden ze volgens de
tekst niet uitgesloten. Deze interpretatie van de Grond-
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deze regel ook zou gelden voor echtparen die niet in ge-
meenschap van goederen waren getrouwd.9 De kritiek
van Verweij Mejan was een consequente uitwerking van
het principe van individueel kiesrecht, maar hij kreeg
geen bijval. De Tweede Kamer wilde de politieke rech-
ten toch niet zo strikt individueel interpreteren als de
Grondwet suggereerde.

Dat het kiesrecht eerder een gezinskiesrecht was dan
een individueel kiesrecht is niet zo vreemd aangezien
een groot deel van het maatschappelijk leven het gezin
als uitgangspunt nam. Zo stond de man volgens het Bur-
gerlijk Wetboek van 1838 aan het hoofd van het gezin.
Hij was het hoofd van de echtvereniging en oefende de
vaderlijke macht uit. Hij had als enige zeggenschap over
de gemeenschap van goederen.10 Betekende die zeggen-
schap ook dat hij dat vermogen tot het zijne kon rekenen
en op grond daarvan kiesrecht verkreeg? Dan zou het
kiesrecht inderdaad persoonlijk zijn, maar zo eenvoudig
was het niet. Aanslagen betrekking hebbend op de goe-
deren van de kinderen of de echtgenote werden op hun
naam uitgeschreven en niet op die van de man. De Kies-
wet bepaalde niet voor niets dat de man “geacht” werd
die aanslagen te betalen, niet dat hij daarvoor ook daad-
werkelijk moest zijn aangeslagen. Het belastingstelsel
was eveneens voor een belangrijk gedeelte gebouwd op
het gezin. Bij een van de belangrijkste directe belastin-
gen, de personele belasting, werd de eigenaar, hoofd-
huurder of hoofdbewoner van een huis aangeslagen en
dat waren doorgaans mannen die gezinshoofd waren.
Volgens een opgave van de regering uit 1885 waren bij-
na alle kiesgerechtigden tevens hoofd van een gezin.11

Het individuele kiesrecht uit de Grondwet bleek in de
praktijk toch vooral een fictie.

Gezinskiesrecht en vrouwenkiesrecht na 1850

Tijdens de behandeling van het Kieswetontwerp van
1850 werden concepten als ‘individueel kiesrecht’, ‘ge-
zinshoofdenkiesrecht’ of ‘organisch kiesrecht’ nauwelijks
gebruikt. Ook over vrouwenkiesrecht werd, buiten de af-
schaffing van het weduwenkiesrecht, weinig gesproken.
Dat veranderde in de eerste decennia na de inwerkingtre-
ding van de Kieswet van 1850 nauwelijks. Af en toe
werd er wel op gewezen dat de Grondwet en de Kieswet
vrouwen niet uitsloten van actief en passief kiesrecht. Zo
verscheen in 1849 een ingezonden stuk in de Arnhem-
sche Courant waarin ongetrouwde jongedames werden
opgeroepen zich verkiesbaar te stellen.12 In de Middel-
burgsche Courant verscheen in september 1868 een stuk
waarin de schrijver betoogde geen reden te weten waar-
om ongetrouwde vrouwen die aan de censusvereisten
voldeden niet op de kiezerslijst zouden kunnen worden
geplaatst.13 Toch waren dit uitzonderingen. De discussie
kwam pas echt op gang tijdens de grondwetsherziening
van 1887 toen het kabinet-Heemskerk (1883-1888) een

staatscommissie instelde tot herziening der Grondwet.
Het was het begin van een vier jaar durende discussie
over onder andere de grondslagen van het kiesrecht. In
deze discussie, waarvan we hier slechts een samenvatting
op hoofdlijnen kunnen geven, bleek onder andere dat een
zeer grote groep Kamerleden geporteerd was voor het ge-
zinshoofdenkiesrecht. De voorstanders bleken onder alle
politieke stromingen te vinden; van radicale liberalen als
S. van Houten en B.H. Heldt tot conservatieve antirevo-
lutionairen als jhr. A.F. de Savornin Lohman.

De aanhangers van gezinshoofdenkiesrecht beschouw-
den, in de woorden van Van Houten, de maatschappij
niet als een massa individuen, maar “als eene organische
vereeniging, waarvan de gezinnen de samenstellende
eenheden zijn”.14 Het organisch kiesrecht dat Van Hou-
ten propageerde, was gebaseerd op het idee dat het kies-
recht moest aansluiten bij de natuurlijke ordening van de
maatschappij. Voor veel tijdgenoten vormde het gezin
de basis van deze ordening. Wanneer het gezinshoofd
een stem uitbracht, dan waren in deze opvatting alle ge-
zinsleden in die stem vertegenwoordigd. Vanwege de
centrale plaats van het gezin in deze opvatting werden
de termen gezinshoofdenkiesrecht en organisch kiesrecht
vaak als synoniemen gebruikt. 

Van Houten begreep onder algemeen kiesrecht het al-
gemeen kiesrecht van gezinshoofden, wat een heel ande-
re definitie was dan de voorstanders van algemeen indi-
vidueel kiesrecht hanteerden.15 Hoewel er vermoedelijk
een Kamermeerderheid voor gezinshoofdenkiesrecht
was, kreeg het geen plaats in de Grondwet. De opvattin-
gen over de precieze invulling daarvan liepen te veel uit-
een. Sommige Tweede Kamerleden wilden alle gezins-
hoofden kiesrecht geven, andere alleen degenen die aan
een censusvereiste voldeden en weer andere Kamerleden
verschilden van mening of ongetrouwde, zelfstandig wo-
nende mannen ook kiesrecht moesten krijgen.

Verzoekschrift van de weduwe A. Keijzer uit Den Haag om het haar
toekomende kiesrecht over te dragen aan haar zoon, 1848. 
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Een ander geschilpunt betrof de vraag of binnen het ge-
zinshoofdenkiesrecht weduwen kiesrecht zouden krij-
gen. Van Houten en Heldt waren hiervan voorstander,
maar ook De Savornin Lohman.16 Hoewel weduwen-
kiesrecht een consequente uitwerking van het gezins-
hoofdenkiesrecht betekende, vormden de voorstanders
een duidelijke minderheid. Zij stuitten op wat historica
Marianne Braun noemde de “onzichtbare Wet op de
Sekse”.17 Voor de meerderheid van de Tweede Kamer
was vrouwenkiesrecht, in welke vorm dan ook, onbe-
spreekbaar. Dat de herziene Grondwet van 1887 vrou-
wen categorisch uitsloot door het woordje “mannelijk”
aan de vereisten toe te voegen, lag dan ook in de lijn der
verwachtingen. Na de grondwetsherziening van 1887
leken de kaarten dus geschud: mannelijk individueel
kiesrecht. Bij de uitwerking van de grondwetsbepalingen
in een nieuwe Kieswet bleek dat echter op het punt van
het individuele karakter niet het geval te zijn. Ondanks
de niet mis te verstane bepaling over de beperking van
het kiesrecht tot mannen dook in een van de ontwerpen
toch het weduwenkiesrecht weer op.

De ontwerpkieswet van Tak van Poortvliet 

In september 1892 diende J.P.R. Tak van Poortvliet een
wetsontwerp in dat de Kieswet van 1850 moest vervan-
gen. Hij stelde voor dat iedere man die in zijn eigen on-
derhoud en dat van zijn huisgezin kon voorzien, het
kiesrecht zou ontvangen. Hoewel “onderhoud van zijn
huisgezin” anders zou doen vermoeden, was hier vol-
gens Tak geen sprake van gezinshoofdenkiesrecht, om-
dat het zijn van huisvader geen criterium was.18 De be-
zwering van Tak van Poortvliet mocht niet baten. De an-
tirevolutionaire leider Abraham Kuyper reageerde en-
thousiast. De voorgestelde regeling kwam volgens hem
dicht in de buurt van het gezinshoofdenkiesrecht.19 In de
Tweede Kamer poogden twee antirevolutionaire leden
het wetsontwerp nog meer te enten op het gezinshoofd-
enkiesrecht door voor te stellen dat men als hoofd van
een huisgezin moest voorzien in het eigen onderhoud en
in dat van het huisgezin. Een van deze leden, AE. Baron
Mackay, vond de toevoeging vanzelfsprekend. Wie an-
ders dan een gezinshoofd kon immers het gezin onder-
houden?20 Dat gezinshoofdenkiesrecht had de Antirevo-
lutionaire Partij (ARP), de partij van orthodox-protestan-
ten, al in 1888 in het Program van Actie vastgelegd.
Aanvankelijk gold het alleen voor mannen, maar in 1891
was de uitsluiting van vrouwelijke gezinshoofden uit het
partijprogramma verwijderd.21 Ook weduwen kwamen
sindsdien voor kiesrecht in aanmerking, maar daar was
dan wel een grondwetswijziging voor nodig.

De discussie rond het wetsontwerp van Tak van
Poortvliet laat zien dat, hoewel het gezinshoofdenkies-
recht bij de grondwetsherziening van 1887 was verwor-
pen, veel Tweede Kamerleden dat via de achterdeur van

de Kieswet alsnog probeerden te realiseren. Vanwege de
Grondwet, waarin het kiesrecht als individueel was ge-
definieerd, werd de term gezinshoofdenkiesrecht zoveel
mogelijk vermeden. Kuyper daarentegen, die op dat mo-
ment geen zitting in de Kamer had, had er minder moei-
te mee het beestje bij de naam te noemen.

De Kieswet-Van Houten

Het wetsontwerp van Tak van Poortvliet haalde het niet,
waarna zijn opvolger Van Houten een nieuwe poging
waagde. Van Houten bleef trouw aan zijn oude opvattin-
gen over het gezin als de grondslag van het kiesrecht en
poogde ook de weduwe weer een plekje te geven. Omdat
de Grondwet vrouwen uitsloot, kon dat slechts op indi-
recte wijze. Hij stelde daarom voor de aanslag van de
weduwe te laten gelden voor de zoon.22 Voor de minister
stond het gezinsvermogen centraal en niet het individuele
vermogen van de man. Het was dan ook geen verrassing
dat de bepaling bleef gehandhaafd dat de man geacht
werd de aanslag van zijn vrouw en kinderen te betalen.

Naar aanleiding van de weduwenbepaling ontspon zich
een interessante discussie. De Savornin Lohman verklaar-
de zich tegen het overdragen van de kentekenen (de crite-
ria waaraan de kiesgerechtigde moest voldoen) van de we-
duwe aan de zoon en diende een amendement in waardoor
de weduwen uit het ontwerp zouden verdwijnen. Kuyper
was verbaasd. Wanneer Lohman tegen het overdragen van
kentekenen was, waarom stemde hij dan in met de over-
dracht van de belastingaanslag van een getrouwde vrouw
naar haar man, zelfs als ze op huwelijkse voorwaarden
waren getrouwd? Dat gebeurde al sinds 1850 en ook nu

Spotprent op de vraag wie binnen het antirevolutionaire gezins-
hoofdenkiesrecht het gezinshoofd is, door Albert Hahn, 1907. 
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verzette de Tweede Kamer zich daar niet tegen. Waarom
was er dan wel verzet tegen de overdracht van de weduwe
naar de zoon, zo vroeg Kuyper zich af.23 Kuyper herhaal-
de hier in grote lijnen de kritiek die Verweij Mejan in
1850 al had geformuleerd: het Nederlandse kiesrecht was
niet individueel, maar gebaseerd op het gezin.

De linkse partijen omarmen het individueel kiesrecht

Binnen het gezinshoofdenkiesrecht konden hooguit we-
duwen en ongehuwde zelfstandig wonende vrouwen voor
kiesrecht in aanmerking komen. Getrouwde vrouwen vie-
len altijd buiten de boot. Er kon immers maar één per-
soon gezinshoofd zijn en dat was de man. Naarmate het
streven naar vrouwenkiesrecht zonder onderscheid naar
burgerlijke staat door meer politieke partijen werd over-
genomen, betekende dat ook een versterking van het plei-
dooi voor individueel kiesrecht. Algemeen vrouwenkies-
recht en individueel kiesrecht gingen hand in hand. Het
pleidooi voor algemeen vrouwenkiesrecht werd vanaf
1890 door de ene na de andere linkse partij overgeno-
men. In 1892 nam de Radicale Bond vrouwenkiesrecht
op in haar programma. De sociaaldemocraten ijverden er
sinds 1897 voor en de Vrijzinnig Democratische Bond
(VDB), de opvolger van de Radicale Bond, bepleitte het
sinds haar oprichting in 1901. Bij de meer gematigde 
liberale partijen Liberale Unie en de Bond van Vrije 
Liberalen (BVL) bleven langer bezwaren bestaan die
geënt waren op een organische opvatting van kiesrecht.24

In 1913 gingen de VDB, Liberale Unie en BVL met
een gemeenschappelijk programma de verkiezingen in. In
het ‘propagandaboek’ van de vrijzinnige concentratie, zo-
als het samenwerkingsverband bekend stond, werd het ge-
zinshoofdenkiesrecht een kunstmatige beperking van het
algemeen mannenkiesrecht genoemd. Dat algemeen man-
nenkiesrecht werd nu door alle drie de partijen omarmd.
Wat betreft het vrouwenkiesrecht wilden ze voorlopig niet
verder gaan dan het wegnemen van de grondwettelijke
belemmering. Tegen algemeen vrouwenkiesrecht werden
allerlei bezwaren aangevoerd, zoals de geringe behoefte
aan kiesrecht onder vrouwen, maar organische bezwaren
ontbraken.25 De vrijzinnigen hadden het gezinshoofden-
kiesrecht en andere vormen van organisch kiesrecht bij
het afval gezet. Naarmate het streven naar vrouwenkies-
recht na 1900 meer steun verwierf onder de liberalen, ver-
dwenen de organische kiesrechtopvattingen.

Organisch kiesrecht als exclusief confessioneel domein

Na het van kracht worden van de Kieswet-Van Houten in
1896 duurde het enkele jaren voordat de voorstanders
van gezinshoofdenkiesrecht weer van zich lieten horen.
Die voorstanders behoorden nu vrijwel uitsluitend tot de
confessionelen. In oktober 1907 nam de deputatenverga-
dering van de ARP een resolutie aan waarin gesteld werd

dat in de Grondwet moest worden vastgelegd dat de
grondslag van het kiesrecht niet individualistisch maar
organisch was. Uitgangspunt was het gezinshoofdenkies-
recht waarbij onvolledige gezinssamenstellingen ook als
gezin werden gezien, zodat alleenstaande mannen en we-
duwen als gezinshoofd konden gelden.26 In 1916 werd
deze opvatting in het partijprogramma vastgelegd.27

Bij de katholieken bestonden meer openingen voor
vrouwenkiesrecht. De Algemeene Bond van Roomsch-
Katholieke Kiesvereenigingen sprak zich in 1908 uit
voor gezinshoofdenkiesrecht, maar dat betekende geen
principiële afwijzing van vrouwenkiesrecht. De bond
achtte dat namelijk niet in strijd met de kerkelijke leer-
stellingen, maar vond de tijd er nog niet rijp voor.28 On-
der de katholieke tegenstanders van vrouwenkiesrecht
ontspon zich in 1909 een interessante discussie over de
vraag of individueel dan wel gezinshoofdenkiesrecht het
beste slot op de deur was tegen vrouwenkiesrecht.29 Een
prominent woordvoerder van de organische opvatting, de
socioloog Ch. Raaymaker S.J., verkondigde de opvatting
dat gezinshoofdenkiesrecht de meest solide slagboom
was. Ook als weduwen het kiesrecht kregen, zouden ze
dat niet als vrouw ontvangen, maar als gezinshoofd. Vol-
gens de pater leidde individueel kiesrecht onvermijdelijk
tot algemeen mannen- én vrouwenkiesrecht. Iedereen die
als individu geen kiesrecht had, werd niet vertegenwoor-
digd en streefde dus ook naar kiesrecht. Bij gezinshoofd-
enkiesrecht werden alle gezinsleden zonder kiesrecht ver-
tegenwoordigd door het gezinshoofd. De redactie van het
katholieke dagblad De Tijd zag daarentegen het indivi-
dueel kiesrecht als het beste middel om het vrouwenkies-
recht te weren. De redactie zag kiesrecht als een instru-
ment om geschikte van ongeschikte kiezers te onder-
scheiden. Aangezien de man geroepen was om een rol te
spelen in het openbaar staatkundig leven als man, was hij
wel geschikt en de vrouw niet, omdat haar roeping daar
niet lag. Het weduwenkiesrecht leidde volgens de redac-
tie juist wel tot vrouwenkiesrecht, omdat de meeste tijd-
genoten de weduwe niet als gezinshoofd zouden zien

Betoging voor het verkrijgen van algemeen 
vrouwenkiesrecht 1916.
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maar als vrouw. De vraag zou dan naar voren komen
waarom een onontwikkelde weduwe wel kiesrecht kreeg
en een ontwikkelde ongetrouwde vrouw niet. 

De discussie in katholieke kring over het weduwenkies-
recht laat zien dat het niet goed mogelijk was om onder-
scheid te maken tussen de weduwe als gezinshoofd en als
vrouw. Samen met de kwestie betreffende zelfstandig wo-
nende mannen riep het organisch gezinshoofdenkiesrecht
zoveel vragen op, dat steeds meer confessionelen zich tij-
dens de grondwetsherziening van 1917 neerlegden bij de
invoering van algemeen individueel mannenkiesrecht. De
financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onder-
wijs woog voor hen zwaarder dan de vraag welke vorm
het kiesrecht moest hebben.30 Daarmee was de organische
kiesrechtgedachte begraven en verdween een belangrijk
principieel bezwaar tegen algemeen vrouwenkiesrecht.

Vrouwenkiesrecht tussen individueel 
en gezinskiesrecht

Tot de invoering van het algemeen mannenkiesrecht in
1917 was het kiesrecht in Nederland een gezinskies-
recht. De belastingaanslagen van alle gezinsleden wer-
den opgeteld waarna het kiesrecht aan het gezinshoofd
werd verstrekt. Tussen 1815 en 1850 behoorden hiertoe
ook de vrouwelijke gezinshoofden, hetgeen in de prak-
tijk op een weduwenkiesrecht neerkwam. Naarmate de
negentiende eeuw voortschreed, werden vrouwen steeds
verder uit het kiesrecht verwijderd. De Kieswet van
1850 maakte een einde aan het weduwenkiesrecht en de
grondwetsherziening van 1887 voegde het woordje
“mannelijk” aan de vereisten toe. Toch kwam met name
het weduwenkiesrecht bij elke wetsvoorstel over een
hervorming van het kiesrecht ter sprake, omdat tot in de
jaren 1890 een meerderheid van de Kamer geporteerd
was voor organisch kiesrecht. Die meerderheid kwam
wel tot uiting in de bepalingen in de Kieswet, maar niet
in de Grondwet. Het bleek namelijk niet mogelijk om
overeenstemming te bereiken over een eenduidige defi-
nitie voor gezinshoofdenkiesrecht in de Grondwet.

Algemeen vrouwenkiesrecht en gezinshoofdenkiesrecht
gingen niet samen, omdat er maar één hoofd van het ge-
zin kon zijn en dat was de man. Alle getrouwde vrouwen
zouden dus binnen het gezinshoofdenkiesrecht geen kies-
recht krijgen. Voorstanders van algemeen vrouwenkies-
recht moesten dus afscheid nemen van het idee van orga-
nisch kiesrecht. Dat gebeurde vanaf de jaren negentig
vooral onder de linkse partijen. De invloed van de femi-
nistische kiesrechtbeweging was daarbij van groot belang.
In 1913 hadden alle linkse partijen afscheid genomen van
het organisch kiesrecht, zodat voorstanders alleen nog on-
der de confessionelen waren te vinden. Hoewel de meeste
confessionelen verklaard tegenstander waren van vrou-
wenkiesrecht, bleken ze grote moeite te hebben met het
formuleren van een alternatief. De organische kiesrecht-

gedachte leverde zoveel praktische complicaties op, dat
veel confessionelen er uiteindelijk maar vanaf zagen. Met
de invoering van algemeen individueel mannenkiesrecht
in 1917 was zodoende een belangrijk principieel obstakel
voor vrouwenkiesrecht uit de weg geruimd. ///
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