
VII. 

VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING "VOORUIT

GANG", TE A.MTERDA.M. 1)

(12 April 1901). 

Door het Centraal Bestuur dezer kiesvereenigingen 

is d. d. 12 April 1901 de volgende circulaire verzonden: 

Aan de leden 

der Vrijzinnige Kiesvereenigingen "Vooruitgang". 

Bij de aanstaande periodieke verkiezing van Leden 

der Tweede Kamer der Staten-Generaal, zullen wij 

hebben te praeadviseeren krachtens hetgeen te dier 

zake in art. 9 van ons reglement is bepaald. Zal dit 

praeadvies beantwoorden aan het doel, dan is het ge

wenscht dat de gedragslijn vaststa, die onze Ver

eeniging in de aanstaande verkiezingscampagne 

wenscht te volgen. Wij stellen er daarom prijs op, 

uwe aandacht voor eenige beschouwingen te vragen, 

waarin wij u het standpunt, dat naar onze meening 

1) Ofschoon in deze verzameling voor de programma's van meer locale 
beteekenis geen plaats is, heb ik gemeend, het programma van "Vooruit
gang" te moeten opnemen, omdat het voor de negen districten van Amster
dam de richting tracht aan te geven en dat van Appingedam omdat het 
den nadruk legt op de wenschen van het platteland, zooals ze door die kies
vereeniging worden verstaan. 
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de aangesloten vereenigingen moeten innemen, zul
len aanwijzen. 

De vraag, wier beantwoording de houding onzer 
Vereenigingen moet bepalen, is deze: zull8Il de statu
ten der Vereenigingen, voor zooverre zij in art. 2 de 
beginselen harer leden en in art. 3 de maatregelen 
die op wetgevend gebied krachtens die beginselen 
noodig worden geoordeeld, aanwijzen, aan eene her
ziening worden onderworpen ? 

Op die vraag meenen wij, kan voor hen, die de aan
leiding tot de wording der Vereenigingen in het jaar 
1897 niet uit het oog verliezen en die met ons staan 
op het standpunt destijds ingenomen, het antwoord 
niet moeielijk vallen. 

Bij de oprichting onzer Vereeniglngen ging men 
uit van het denkbeeld, dat wij in onze stad behoor
den bijeen te brengen en te vereenigen, allen, ,,die 
,,in werkelijk vooruitstrevende richting den Staat be
"stuurd willen zien, die, prijs stellende op het behoud 
,, van onze constitutioneele instellingen en vasthou

"dende aan de beginselen der liberale partij omtrent 
,,de groote vraagstukken van den dag eensgezind zijn, 
"en in het bijzonder bereid, krachtig mede te werken 
"tot verheffing en bescherming der intellectueel en 
,,economisch zwakken in onze Maatschappij." 

De beginselen der liberale partij werden door de 
oprichters onzer Vereeniging nader geteekend en in 
art. 2 der Statuten, als de beginselen doOl' de leden te 
belijden, vastgelegd. In art. 3 werden de maatre
gelen aangewezen, waartoe zij, welke die beginselen 
aanvaarden, moeten· medewerken, zonder andere maat
regelen uit te sluiten of het meer of min dringende 
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der wettelijke voorziening op een of ander gebied in 
het bizonder aan te teekenen. 

Onze Vereenigingen kennen dus geen gepreciseerd 
programma van actie, en hebben zich van het uitspre
ken der urgentie van eenigen maatregel onthouden. 

De candidaatstelling bij de verkiezingen in het jaar 
1897 heeft plaats gehad op den grondslag dier ruime 
omschrijving van het beleden beginsel en van hetgeen 
als uitvloeisel dier belijdenis werd gewenscht. Bij de 
keuze van onze candidaten is het mogelijk geweest, 
personen van onderscheiden nuance in staatkundige 
overtuiging binnen de lijnen der vooruitstrevend-libe-' 
rale partij tot candidaten onzer Vereenigingen te 
proclameeren en hebben wij onze candidaten in de 
meeste districten zien zegevieren. Als volksvertegen
woordigers hebben zij krachtig en veelal eendrachtig 
medegewerkt tot het treffen van maatregelen, door 

ons destijds noodig en nuttig geoordeeld. 
Die uitkomst bevestigt ons in de overtuiging, dat 

eene nadere omschrijving der beginselen, zooals die 
in uwe Reglementen zijn omschreven, alsnog niet 
wordt vereischt en dat èn uit de formuleering der 
beginselen èn uit de keuze der candidaten, de rich
ting en het oogmerk onzer Vereenigingen met zeker

heid is aan te wijzen. 
Wanneer wij aan het einde van het vierjarig par

lementair tijdvak de lijst raadplegen der maatregelen, 

tot wier totstandkoming moesten medewerken allen, 
die de beginselen beleden door onze vereeniging gesteld, 
dan blijkt het, dat onze leden juist hebben gezien in 

de aanwijzing van het bereikbare en de gekozenen 
hebben verstaan, wat gij bereikt wildet zien. 
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Allereerst zij U in herinnering gebracht, dat in dit 
vierjarig parlementair tijdvak, in onze wetgeving het 
beginsel van den leerplicht en dat van den persoon
lijken dienstplicht zijn vastgelegd. 

Voor de bescherming van verwaarloosde kinderen 
is gezorgd door de Kinderwetten ; de Kamers van 
Arbeid zijn tot stand gekomen. De verplichte ver
zekering van arbeiders tegen de gevolgen van onge
lukken is door de Ongevallenwet geregeld. Ter be
vordering van de volksgezondheid zullen de Gezond
heidswet en het weldra waarschijnlijk tot wet te 
verheffen Ontwerp-Woningwet uitnemende diensten 
bewijzen. De belangen van Handel en Nijverheid 
werden door verbetering van verkeerswegen, de ver
betering van het Noordzeekanaal en de bevordering 
van den aanleg van vele tramwegen, gediend. Indië 
ontving eene nieuwe Mijnwet en een verbeterde Rech
terlijke Organisatie. 

Ziedaar maatregelen, die door U in uwe Statuten 
noodig werden genoemd en die allen in een viérjarig 
tijdvak genomen, dat tijdvak rijker aan vrucht op 
parlementair gebied gemaakt hebben, dan eenig tijd
vak van gelijken duur in onze parlementaire geschie
denis der laatste jaren. 

Zullen wij U nu in overweging geven, die maat
regelen, als verkregen, uit het artikel 3 uwer Statuten 
te schrappen ? 

Wij meenen ten stelligste u te moeten adviseeren 
zulks niet te doen. 

Vooreerst teekenen zij de richting, die wij in het jaar 
1897 wilden gaan, den weg, waarop wij ook nu nog 
willen voortschrijden. En voorts is op hetgeen ver ' ' 
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kregen is, naar onze meening, zooals uit de formu
leering onzer wenschen volgt, nog verder voort te 
bouwen. 

De wet op den leerplicht vordert nadere regeling 
van het her halingson derwij s en maatregelen ter harer 
uitvoering. 

De wet op den persoonlijken dienstplicht moet ge

volgd worden door eene regeling onzer levende strijd
krachten, waardoor de vervulling van dien plicht, in 
verband met de vereischte weerkracht, zoo weinig 

drukkend mogelijk zal gemaakt moeten worden. 
Naast de Kamers van Arbeid behoort eene regeling 

van het arbeidscontrakt te worden gesteld. 
De Ongevallenwet moet door eene uitbreiding van 

den verzekeringsplicht worden gevolgd, in dien zin, 
dat ook de voorziening tegen de geldelijke nadeelen 

van invaliditeit en ouderdom voor minvermogenden 

met medewerking van den Staat worde gezorgd. 
Al is dus veel verkregen en wordt met dankbaar

heid èn aan het initiatief der Regeering èn aan de 
medewerking der Staten-Generaal gedacht, tot het 

erlangen van algeheele uitvoering der door U ge

wenschte maatregelen blijft nog veel te doen. 

Wij denken, naast hetgeen noodig is tot voortzet

ting van den aangevangen arbeid, in de eerste plaats 

aan de verstrekking op ruime schaal van vak- en 
ambachtsonderwijs, aan de regeling der arbeids- en 

rusttijden, aan de dringend noodige herziening der 

armenwet, aan de verbetering van den rechtstoestand 

der gehuwde vrouw, aan het tot stand komen der 
voor Indië voorbereidende regelingen betreffende comp

tabiliteit, decentralisatie en opleiding van ambtenaren. 
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Het ontgaat ons niet, dat ook andere onderwerpen, 
naast de maatregelen in uwe Statuten genoemd, in 
de vierjarige periode, die wij tegemoet gaan, aan de 
orde zullen moeten worden gesteld. In het bijzonder 
achten wij het noodig hier op de algemeen als noodig 
erkende herziening en uitbreiding onzer administratieve 
rechtspraak te wijzen. Zeer zeker behoot t <le hand 
aan het werk te worden geslagen tot betere regeling 
van de onteigening ten algemeenen nutte, terwijl 
herziening der successie-belasting, als middel tot ver
sterking onzer financiën overweging verdient. Ook de 
herziening onzer handelswetgeving mag niet langer 
achterwege blijven. Wij ontkennen niet, dat er ook 
nog andere maatregelen zouden zijn aan te wijzen, 
die een plaats behooren te erlangen onder hetgeen 
spoedig verwezenlijkt moet worden. 

Maar wij vragen U, moet thans het artikel 3 uwer 
Statuten alleen tot aanvulling met datgene wat nog 
als gewenscht wordt erkend, niet herzien? Of acht 
gij met ons, dat ook zonder die aanvulling zij, die 
bij instemming met onze beginselen en onder erken
ning der juistheid van hetgeen als uitvloeisel dier 
beginselen in uwe Statuten werd terneergeschreven, 
zullen gekozen worden, ons doel zullen verstaan, naar 
uwen wensch zullen arbeiden ? 

En zal aldus de zelfstandigheid der gekozenen, om 
over de urgentie van hetgeen moet worden gedaan, 
over de aanneembaarheid van hetgeen ter beoordee
ling wordt aangeboden, niet beter worden verzorgd, 
dan indien wij in een gespecifieerd programma de on
derwerpen aangeven die aan de orde moeten komen en 
den voorrang van enkele dier onderwerpen aanwijzen? 

Politieke en sociale programma's. III. 4 
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Wij aarzelen geen oogenblik wanneer wij U in 
overweging geven, art. 3 der Staten niet te herzien, 

niet aan te vullen, doch alleen de noodzakelijkheid 
uit te sprek6n, dat de arbeid op wetgevend gebied 
naast herziening van hetgeen ter bevordering van 

handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart noodig 
is, in hetgeen ter ontwikkeling onzer koloniën ge

daan moet worden en in hetgeen bij een beleidvol 
beheer der financiën onder verdeeling der financieële 
lasten naar draagkracht, niet mag worden verzuimd, 
vooral gericht zij op het betrachten van sociale recht
vaardigheid, op het treffen van maatregelen tot ver
heffing en bescherming der intellectueele en econo
misch zwakken in onze Maatschappij. 

Wij mogen er trotsch op zijn, dat de maatregelen 

die getroffen zijn, overeenstemmen met hetgeen door 
U in het jaar 1897 noodig werd geacht, wij mogen 
er ons in verheugen, dat hetgeen niet werd afgedaan 

voor een gedeelte reeds is voorbereid, wij mogen 
daarnaast op goeden grond de verwachting stellen, 
dat de vervulling van Uwe wenschen, zooals zij wor
den omschreven in Uwe Statuten, binnen het vier

jarig tijdvak, dat nu zal aanbreken, haar beslag zal 
erlangen. 

Wordt dit door U beaamd, dan is de richting, 

waarin gij den parlementairen arbeid mver afgevaar

digden wenscht, voldoende geteekend, dan zijn Uwe 
wenschen duidelijk genoeg geformuleerd, dan kan door 

bekwame mannen gezamenlijk, ook al bestaat tusschen 
hen eenig verschil van inzicht, worden gearbeid tot 

het bereiken van het door U gewenschte doel. 
Wij mogen dit advies niet besluiten, zonder U onze 
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meening te doen kennen over een onderwerp, dat in 

Uwe Statuten niet is aangeroerd. Wij bedoelen de 

regeling van het kiesrecht. 
In den gedachtengang van de opstellers uwer Sta

tuten in het jaar 1897 paste het over dit onderwerp 

geen besliste meening uit te spreken. Zij, en gij met 
hen, stelden zich op het standpunt dat na de tot 

stand gekomen grondwetsherziening en daaruit voort
vloeiende kieswetgeving, al werd deze door velen 

onzer ook niet als de beste oplossing beschouwd, 
allereerst de gekozenen door het nieuwe kiezerscorps 

hunne krachten hadden te beproeven aan de oplossing 

der vraagstukken van sociaal-politieken aard op wet
gevend gebied. Thans zijn de uitkomsten van dien 

arbeid bekend en thans zou de vraag kunnen rijzen, 

of die uitkomsten van dien aard zijn, à.at reeds nu 

verdere uitbreiding van het kiezerspersoneel noodza

kel�ik is. 
Van eenigen drang Uwerzijds tot behandeling dezer 

vraag, tot het uitspreken van een oordeel, is ons 
niets gebleken. 

Anderen, buiten onze Vereenigingen, hebben echter 

gemeend, dat het oogenblik gekomen is, om de kies

recht-uitbreiding in hunne politieke programma's op 
te nemen, of, voor zooverre zij reeds daarin voor

kwam, de urgentie van deze regeling te verkondigen 

en den candidaten den Bisch dier urgentie-erkenning 
op te leggen. 

Tegenover dien door enkele partijen noodig gekeur

den eisch tot kiesrecht-uitbreiding, tegenover den in 
de laatste maanden, korten tijd voor den stembus

strijd, geformuleerden eisch van urgentie-erkenning, 
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mogen onze Vereenigingen, naar ons oordeel, hare 
meening niet verzwijgen. 

Zij behooren, naar het ons voorkomt, duidelijk uit 
te spreken, dat zij zeer zeker tot finale regeling van 
het kiesrecht willen medewerken, doch eerst dan, 
wanneer omtrent die regeling meer overeenstemming 
is verkregen. 

Zij moeten in het licht stellen, dat thans noch ten 
opzichte der grenzen aan het kiezerscorps bij finale 
regeling te stellen, noch omtrent de al of niet invoe
ring van evenredig kiesrecht en het te dezer zake 
aan te nemen stelsel, noch omtrent de toekenning 
van kiesrecht aan vrouwen eene wel gevestigde over
tuiging bij de meerderheid der vrijzinnige kiezers 
bestaat. 

Zij hebben rekening te houden met de aanzienlijke 
uitbreiding van het aantal kiezers, verkregen door de 
in dit vierjarig tijdvak tot stand gekomen herziening 
van de kieswet, en door de bepalingen betreffende de 
examen-kiezers door de Regeering vastgesteld. 

Zij hebben er op te letten, dat verdere uitbreiding 
van het kiesrecht naar veler oordeel, ook van hen 
die thans de urgentie van dien maatregel bepleiten, 
niet mogelijk is, dan nà Grondwetsherziening. 

Zij behooren te bedenken, dat eene Grondwetsher
ziening, zonder; mogelijk bedenkelijke gevolgen voor 
de handhaving der vooruitstrevend-liberale beginselen, 
zooals wij die belijden, in de gegeven omstandig
heden niet in de eerste jaren, althans niet in het 
aanbrekend vierjarig tijdvak, uitvoerbaar zal zijn. 

En dan kan het antwoord op de vraag, of gij uwe 
Statuten met de uitbreiding_ van het kiesrecht, als 
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een door U nu reeds gewenschten maatregel, zult 

aanvullen, niet twijfelachtig zijn. 

Wij althans wenschen den parlementairen arbeid 

in het komende vierjarig tijdvak, niet door den sto
renden invloed van eene grondwetsherziening te 

schaden. 

Wij wenschen, dat het vraagstuk der finale rege

ling eerst aan de orde kome, wanneer bij onze partij

genooten eene wel gevestigde overtuiging wordt aan

getroffen omtrent de noodzakelijkheid dier uitbreiding 

en in groote trekken de omvang vaststa van de vraag

stukken, die er mede samenhangen en de oplossing, 

die zij in 's lands belang moeten erlangen, aangewe

wezen zij. 

Vindt deze meening bij U instemming, dan zullen 

wij aan haar vasthouden bij het advies. dat wij U bij 

den aanvang van den stembusstrijd zullen voordragen. 

Wij zullen dan verder voortwerken in den geest, 

die bij het Crntraal-Comité in het jaar 1897 heeft 

voorgezeten en het zal onze Vereenigingen mogelijk 

zijn candidaten aan te bevelen, die niet altijd eens

gezind zullen zijn omtrent de beste oplossing van 

alle vraagstukken, die gij aan de orde wenscht, maar 

die onze gezindheid, onze bedoeling, onze wenschen 
voldoende verstaan, om U te waarborgen, dat gij in 

hen mannen zult vinden aan wie gij uw stem kunt 

geven en die naar uw wensch in de richting waarin 

gij de oplossing dier vraagstukken noodig acht, zul

len arbeiden. 

Zekerheid behoort dan echter te bestaan, d.at zij 

de spoedige bevrediging der behoefte naar betere toe

standen niet in gevaar zullen brengen door een drij-
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ven naar eene onvoorbereide en in het eerste vier

jarige tijdvak niet bereikbare Grondwetsherziening. 

Bovendien zult gij dan Uwe aandacht in het bij

zonder kunnen vestigen op hen, die, met inachtne

ming van de hierboven gestelde eischen, bij instem

ming met uw Reglement, de beste waarborgen leve

ren, dat hun parlementaire arbeid zegenrijk zal zijn 
voor de ontwikkeling van het Nederlandsche volks

bestaan, voor den bloei van handel, nijverheid scheep

vaart en landbouw. 
Verder zal er dan door u op kunnen worden gelet, 

dat onze candidaten de nooden der groote gemeenten 

verstaan en dat zij in het bijzonder de plaats, die de 

hoofdstad in ons Vaderland behoort in te nemen, 
beseffen en de beteekenis van de nijverheid, den han

del en de scheepvaart van Amsterdam, voor de volks

welvaart van ons geheele land naar waarde weten 

te schatten. 

Het Centraal Comité der negen Vrijzinni(Je 

Kiesvereenigingen "Vooruitgang". 

Dr. H. F. R. HUBRECHT, Voorzitter. 

JAeOB ZEEHANDELAAR. 

W. F. BIJVOET JR. 

J. H. VRANCKEN. 

G. A. LOEFF. 

W. J. GEERTSEMA. 

J. C. SCHOGT.

MR. H. P. VAN HEUKELOM.

JACQUES DEEN, Secretaris.

Amsterdam, 12 April 1901. 
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