
Eeuw algemeen kiesrecht is wél 
een feestje waard 
Kamervoorzitter Khadija Arib stak een stokje voor de viering van een eeuw algemeen 
kiesrecht in Nederland. Ten onrechte. 
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De parlementaire geschiedenis van Nederland wordt niet gekenmerkt door veel 
fundamentele veranderingen. Maar als er één jaartal belangrijk is sinds de invoering 
van de grondwet van 1848, dan is dat het jaar 1917. Toen werd onder meer het 
censuskiesrecht vervangen door algemeen kiesrecht voor mannen en tegelijk werd 
de basis gelegd voor het toekennen van actief kiesrecht aan vrouwen in 1919. Het is 
niet gek dat er mooie plannen werden gesmeed om 100 jaar algemeen kiesrecht te 
vieren, met een feestelijke start in 2017 en een passende afsluiting in 2019. Maar 
volgens Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib valt er nog niets te vieren in 2017 en 
zij stak er een stokje voor. Heeft zij gelijk? Mijn antwoord is: nee. 

Thorbecke 
De moderne parlementaire geschiedenis van Nederland begon in 1848, toen onder 
leiding van Thorbecke een nieuwe grondwet werd ingevoerd. Hierin was vastgelegd 
dat ministers niet langer primair verantwoording schuldig waren aan de koning, maar 
aan een door het volk gekozen parlement. Het kiesrecht was destijds voorbehouden 
aan een beperkt deel van de bevolking. Slechts 10 procent van de mannen voldeed 
aan de voorwaarde om te mogen stemmen: het betalen van een bepaald bedrag aan 
belasting. Vandaar dat deze vorm van kiesrecht wordt aangeduid als 
censuskiesrecht. In de daaropvolgende decennia werd het belastingbedrag 
aangepast en kregen steeds meer mannen kiesrecht, oplopend tot ongeveer 65 
procent in 1917. Inmiddels kon het kiesrecht ook worden verkregen via bepaalde 
diploma’s, maar voor de meeste kiezers bleef het betalen van voldoende belasting 
de basis van hun kiesrecht. 

Fundamentele punten 
Voor de politieke geschiedenis van Nederland is 1917 een bijzonder belangrijk jaar. 
De grondwet werd destijds op 12 december op drie fundamentele punten gewijzigd. 
Ten eerste werd vastgelegd dat de overheid naast openbaar onderwijs ook bijzonder 
onderwijs zou bekostigen, ofwel scholen op religieuze grondslag. Dat was jarenlang 
een hevig politiek strijdpunt geweest. Ten tweede werd het kiesstelsel drastisch 
gewijzigd: het districtenstelsel werd vervangen door een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. En ten derde werd het censuskiesrecht vervangen door het 
algemeen kiesrecht. Dit was in 1917 nog voorbehouden aan alle mannen van 
minimaal 25 jaar, maar de regel dat het uitsluitend aan mannen toekwam werd uit de 
grondwet gehaald. Daardoor was het relatief eenvoudig om het in 1919 uit te breiden 
tot vrouwen. Overigens konden vrouwen vanaf 1917 al wel gekozen worden (passief 



kiesrecht), waardoor in 1918 Suze Groeneweg als eerste vrouw Tweede Kamerlid 
werd. Sindsdien is de leeftijdsgrens stapsgewijs verlaagd tot 18 jaar. 

Censuskiesrecht 
De ontwikkeling van censuskiesrecht voor mannen naar algemeen kiesrecht voor 
mannen én vrouwen verliep in de meeste Westerse democratieën volgens hetzelfde 
patroon: eerst werd de stap gezet van censuskiesrecht naar algemeen kiesrecht voor 
mannen en - vaak decennia - later - werd het uitgebreid naar vrouwen. Nederland 
liep niet voorop, maar zeker ook niet achteraan: Nieuw-Zeeland kent bijvoorbeeld 
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen sinds 1893 en Finland sinds 1906. 
België en Frankrijk gaven vrouwen pas in de jaren 40 kiesrecht en Zwitserland 
wachtte zelfs tot 1971. 

Achtergesteld 
Voor Nederland zijn zowel 1917 als 1919 van groot historisch belang. Dat degenen 
die werden belast met het ontwikkelen van plannen voor de viering van 100 jaar 
algemeen kiesrecht besloten om met de feestelijkheden te beginnen in 1917 en te 
eindigen in 1919, is alleszins te billijken. En dat de Tweede Kamer dan een passend 
decor is, zullen weinigen in twijfel trekken. Maar Kamervoorzitter Arib dacht er anders 
over en verhinderde zo’n viering in 2017 in de Tweede Kamer. Haar motief schijnt te 
zijn dat zo’n getrapte opzet de indruk wekt dat er in 2017 al wat te vieren is, terwijl 
dat niet zo is; de focus zou op 1919 moeten liggen. Ik vermoed dat deze stap niet los 
te zien is van de achtergestelde positie waarin vrouwen zich vandaag de dag in de 
praktijk in de politiek, en elders in de maatschappij, nog steeds bevinden. Kijk maar 
naar de man-vrouwverhouding bij de fractievoorzitters in de Tweede Kamer of bij de 
ministers in de nieuwe regeringsploeg. 

Niet bevoorrecht 
Wat in 2017 gevierd zou worden is echter niet dat 100 jaar geleden vrouwen nog 
geen stemrecht hadden, maar dat je er niet meer financieel bevoorrecht voor hoefde 
te zijn. En dat er toen ook belangrijke stappen zijn gezet naar een volwaardige 
positie van vrouwen in het kiesrecht. Gelet op de waarde die in de samenleving wordt 
gehecht aan het algemeen kiesrecht en het historische belang van de 
grondwetswijziging in 1917, is het afblazen van de geplande activiteiten op 12 
december toch op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd. 

Martin Rosema is als universitair docent politicologie verbonden aan de Universiteit 
Twente en doet onderzoek naar verkiezingen en referenda. 

 


	Eeuw algemeen kiesrecht is wél een feestje waard
	Thorbecke
	Fundamentele punten
	Censuskiesrecht
	Achtergesteld
	Niet bevoorrecht


