
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Het kiesrecht na 1848 Op verzoek van de redactie heb ik een gedeelte vaneen eerder gepubliceerd artikel 1) over &quot;de gemeente-raad in de loop der tijden&quot; enigszins bewerkt, omdatdaarin nadere informatie wordt gegeven over het kies-recht na 1848, waarvan sprake is in de bijdrage van mrdr V.A.M, van der Burg over de hoogstaangeslagenen teZeist. Een van de belangrijkste ondeirwerpen van de grond-wetsherziening van 1848 was de regeling van het kies-recht, zowel het recht om te kiezen, het actief kies-recht, genoemd in het recht om gekozen te worden, hetpassief kiesrecht. Met betrekking tot het actieve kiesrecht werdenrechtstreekse verkiezingen voor de tweede kamer, deprovinciale staten en de gemeenteraden ingevoerd. De eerste kamer werd en wordt nog steeds gekozendoor de provinciale staten. Het overzicht van de hoogstaangeslagenen was van be-lang

voor het passieve kiesrecht van de leden van deeerste kamer. De grondwet van 1848 bepaalde namelijk,dat de provinciale staten hun keuze moesten beperkentot de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen. Dat duurde tot de grondwetsherziening van 1887, toenaan de verkiesbaren een nieuwe categorie werd toege-voegd, namelijk zij, die bij de wet aan te wijzen hogeopenbare ambten bekleden of bekleed hebben. Een beper-king, die steeds hinderlijker werd. Zij heeft de so-ciaal-democraten, in wier kringen de verkiesbaren dungezaaid waren, verplicht een man als Polak, vooraan-staande figuur in de vakbeweging, eerst even in detweede kamer te brengen om hem aldus een verkiesbareplaats voor de eerste kamer te verschaffen. Het heeft overigens tot 1917 geduurd voor ook dezebeperkingen opgeheven werden en het passief kiesrechtvoor de eerste kamer gelijk werd aan dat van de tweedekamer. Na 1848 was er het kiesrecht voor de

gemeenteraden. 96





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Na herverkiezing waren gekozen de heren SchuurbecqueBoeije 69, De Pesters 64 en baron van Lijnden 61 stem-men. Bij de grondwetsherziening van 1887 werd gebroken methet beperkte censuskiesrecht en werd het actief kies-recht uitgebreid tot die kiezers, die de door de kies-wet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maat-schappelijke welstand bezaten. Ingevolge de eisen, indit verband door de kieswet gesteld, kende men: belas-ting-, woning-, loon-, spaarbank- en examenkiezers. Ook hier duurde het tot 1917 voor er sprake was vanalgemeen kiesrecht. Aanvankelijk alleen voor mannen,dankzij de initiatiefwet-Marchant sedert 1919 ook voorvrouwen. L. Visser Noot 1) C.D.A.-info Zeist 1985/1987 98


