
IV. 

De Kiesreohtparagraaf in het Hervormings0 

program ma der Liberale Unie. 1)

De Liberale Unie kondigde in haar circulaire van 

Januari 1900 het voornemen aan, de Kiesrechtpara
graaf in haar Hervormingsprogramma te herzien. 

Het Bestuur schreef in die circulaire o. m. : 
"Resumeerende verklaren wij ons: 
I. Ten aanzien der mannen, voor algemeen kiesrecht der

meerderjarige ingezetenen, tevens Nederlanders, - be
houdens bovenvermelde uitsluitingen." 

Uitgesloten worden in dat schrijven: 

"zij, aan wie bij rechterlijke uitspraak het kiesrecht 
is ontzegd; 

,,zij, die in gevangenschap of hechtenis zijn; 
"zij, die als verpleegden in een krankzinnigengesticht 

zijn opgenomen ; 
"zij, die bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het 

beheer over hunne goederen hebben verloren; terwijl wij, 
wat de bedeelden betreft, van oordeel zijn, dat niet 
altijd bedeeling, in welken vorm of onder welke om-

1) Zie voor het Hervormingsprogramma .Politieke en Sociale 

programma's" (pag. 30 e. v.). 
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standigheden ook, uitsluiting van de uitoefening van het 
kiesrecht moet medebrengen;" 

II. Ten aanzien der vrouwen, voor vrijheid van den ge

wonen wetgever, om het kiesrecht te kunnen verleenen. 
In de Algemeene Vergadering van 2 Juni 1900 werd 

omtrent het kiesrecht het volgende besloten: 
»De Algemeene Vergadedng besluit § 1 van het Her

vormingsprogramma te doen luiden: 

"De Liberale Unie handhavende haar herhaaldelijk 
uitgesproken meening ten gunste eener regeling van de 
kiesbevoegdheid, los van elken band met belastingen, is 
van oordeel, dat ter verkrijging daarvan wijziging der 
artikelen 80, 127 en 143 der Grondwet noodzakelijk 
gebleken is, en dat deze wijziging behoort te geschieden 
in dien zin, dat invoering van het algemeen kiesrecht 
voor mannen en vrouwen mogelijk worde." 

Het Bestuur der Liberale Unie is aldus samengesteld : 
Mr. E. À. Smidt, Vo01·zitter. 

Mr. E. E. van Raalte, Onder-Voor.zitter. 
C. A. Zelvelder, Wn. Secretaris.

Mr. J. Kruseman, Penningmeestet·.

M. Bogaerdt Bzn.
Dr. D. Bos.
D. de Klerk.

Mr. H. J. van Leeuwen.
Herman Snijders.
J. W. 0. Tellegen.
G. E. V. L. van Zuylen.


