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VER GADERING VAN DE SUBCOMMISSIE voor de artikelen 79,

80, 81, 82 en 90 der Grondwet, op Maandag 9 Januari 1911.

Voorz it ter: dn Heer KUYPEH.

Aanwezig alle leden , t. w. do I loeren DE SAVOHX IX LUIDIAX,
Dm;CKEH, THOELSTlL\ . YAX ~ISPEX TOT SEVEXAEH , VAX DEH
FELTZ en YAX DE VELDE.

Besloten wordt, da t de ingcdlcndc voorstell en, in volgorde
van de dra ngwijdte h unne r s trekk ing', zu llen worden besproken,
zonder da t aan ston ds zal worden gestem d ; on wel :

JO. dnt ,va n den Hrer THOELSTIU ,
. ) ll dat van den Hocr DB UCK EI< ,

XO. dat vnn don Heel' VAN Dim FELTZ,

,tO, dat van den Heer DE S.\ VOHN JX LOlJ :lIAX,

r/ i
• d,lt van do Hcoron KUYPEH, V .\ :N ?\ISPEN TOT SEVEXAEH

en VAN DE VELDE.

De Heer THOELSTlL\ doet uitkomen , dat h\j hier geenszins
optreedt als woordvoerder zijnol' partij on dat dus ZÜn voors tel
nok n iet is to boscho uwe n als emuneerende van die parti j,
Hij besc ho uwt zUn lidmantechup dor Com mi ssic en do door
hem als zoodanig ingediende on in te dienon voorstollen als
van zuiver persoonlijkon aa rd.

Voorts deelt de Hoor TIWELSTIL\ mee geen voorst el tot
\\'Uziging van art. ï !J te hebben gedaa n, omdat lle volle
Comm iss ie in ove rgr oote meerderh eid voor het behoud (lel'
Eerste Kam er gestem d bleek .

Ook overigens is geen morstel tot wUzig'ing van art. ï û
in gedien d.

Aan de orde i" tha ns art. 80 en wel in de eerste plaats het

Yoorste l 'I'roelstra .

In antwoord op vcrschillen de vrag en doelt do voors teller
mee, da t hij van "enkel voudigo stemming " heeft ges proken
om te voork ome n, dat, gelij k bijv. in Belgiö het geval is, aan
sonun ige kiezers meer dan één stem word t toegekend; van
. jncc rdcrj ar igcn" om in de Gron dwet den leeft ijd te noem en ,
waan nee hij den een en tw in tigja rigen blijkt te bedoelen, dat,
volgen" de t weede alinea allerl ei a ndere ui ts luitingen in abstracte
mogelijk zouden zijn, maar da t de Grondwe t opgeva t naar de
hestaande geestesrichting' geen and ere toepassing zal kunnen
erlangen dan de ui t het onderli ng verba nd t uss chen eerste en
tweede alinea voortvloeiende, zooda t dus, waar bi] de Grondwet
is bepaald, da t niem and op grond van mindere gegoedheid,
worde uitgesloten, voor beperki ngen in strijd mot de bedoeling
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geen vrees behoeft te bestaa t], De twee laatste leden van het
bestaande art. RO zijn niet ovorgcnomo u, om dat do voorstel ler
no g geen deugdel ijk e gronden heeft ve rno me n welke de nood
zakelijk heid in hot lich t stell en tot schors ing van hot ki esrech t
voor mril ttairen benoden don rang va n ofllcier on wat hot n iet 
betalen van belas t ing aangaat, om dat hij alleen onwilligen zou
will en treffen, n ie t onm uch tigc n ; maar de g rens lijn is nie t te
trekke n . Do overige in art. 80 bedoelde cat ego rie ën kan m en
des verlnu gd k rachtens w et of rech terl ijk vonni s doen uitslui ten.

Yoorste l Ien Druekcr,

De Heer Dm;uKEIi w i,ist er op, dat hij twee voorstelle n heeft
ingedien d, om dat wel is waar in oen on volta llige vergaderin g
do r volle Commissi e is besloten , dat do P rovi ncial e StaUm do
Eerste Kamer zul len blijven kiezen , m aar de m ogc lljkheid niet
u it ges loten is , dat m en op dit bes lu it terugkom L Desge vraagd
deelt de voorsteller m ee, dat de ui ts lu iti ng van lagere mi litai re n
door hem ni et is ge handhaafd, om da t hi] haa l' n iet ver
de digbaar ach t in onzen tiid ; z\i werd in 1887 slec h ts m et
één stom meerde rhe id :\ ;11lv:1;11'(1 en thans is de band tusschc n
volk on logoI' nog veel nau we r da n dost\jds. T . a . v. het
vro u we n kiesrecht is hot de bed oel ing, da t de wetgever enkele
catogol'Ï(;('u 1llo('/ annuernon, aan wi e lI\j het kie srecht za l
geven , om ald us stap voor stap tot r uim er attrib u tie te ge
ra ken . Voor do vrees , dat (10 wetgever a llee n iJl'uoede Houwen
zo u op roepen, is geen gevaa r, m it s m en slechts op 's wet
ge ve rs gezon d verstan d VI' I'lrOUWO. Met de u itslu iting van hen,
d ie, "v olkomen maatschappe lijk on zelfstan dig" z iJ n , wo rdt be
doeld he n te were n, die steeds leven van de gaven van a ndo ren ,
H ot voordce l va n zUn reda cti e boven die van den Heer TUOELSTIL\
is , (lat h \j de uitzo ndcringe n limi tatief noemt. - Ook (ie ui t 
dru kk ing "ziekel\jke st oring van vcrstandolijke verm ogens"
kan , met het oog op ar t. B7 Str afwet boek, geen bezwaar op
leve ren . ZU zal het unoge l uk mak en ook krankzinn igen die
n iet onder curatcclo staa n , bui ten te sl uiten ,

Ofschoo n voors teller tegen s templicht is , he eft hij in zi,j n
r edactio de mogelijkheid opengehouden om wanneer do Ki eswet
dezen mocht aanvaarden, overtredin g van het geb od niet te
doe n horoch ten dool' de n strafroch ter , ma ar te treffen m et
ve rl ies van ki esrecht.

Yoorstel Yan der Feltz,

De ] [eer VAX DER FELTZ W, IS aa nvankelijk va n m ecning.
da t kie srecht en stem pl icht e igenlij k s lech ts één begri p vormen.
T hans ziet h ij in da aro p oon igsz ins te moeten te rugkom en :
h ij vu lt dus zUn voo rstel ald us aan, dat in do der de a linea
van ar t. 80 na "gelJl'uik te m aken " wordt ingclasch t : "b ehoudens
in de h iJ de wet uitgezonderde geva llen" , torw ijl in art , 82 /Jiö
na " kiesrec ht" wo rd t ingevoegd : "clon ste m pli cht. ' .

All ereerst wordt thans de stem pl ich t besprok en .

De [Teer DE SAVO RXLN L mDL\ N ondersteunt het voorste l t on
d eze door de n Heer YAX DER FELTZ gedaan op p m ctisch e
gronde n, hij is er d us voor, voor wat de m ann en betreft.
Immers thans m eet m en, te n koste van veel ge ld, mo eite, enz.
de k iezers naar de s te m bus dr Uven . Deze imrn orcclc praet ijkon
z ullen verdwijne n b\j s te m plich t. Maar de vro u we n die ecuwon
lang zijn u it gesl oten , k unnon die verplicht ing n iet gevoelen .
l\Ien mo et de overtreders och tor n iet voor den rechter brongon ,
m aar hen een voud ig van de kiezers !list sch rappon , totda t Z\j
ze lf vrage n om er weer opgeplaa tst te worden . De ste m bure au x
m oute n die sc hra pp ing na onde rzoek gelas te n .

Van vers chillen de zij den wordt er op gewezen , dat het
practisch doel door de n Heer DE SAYOB?\IK LOlDIA?\ beoogd , ni et
zal wo rdon bere ikt, om dat men geld geeft voor een bepaalde
stem of wel om bijv. v iss che ts die vel' af zijn, te doen over
kom en . Ook w ljst de Heer VAX .N ISPEN TOT SEVENAEH er op,
dat in di st rict en, waar een vas te candidaat verzek erd van de
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overw in n in g is , het Ji l a ger~j moet hcetcn de men schon te
dwingen te s te rnme n . Voor ts schiju t de sanctie conigszius
zonderling: he t is gee n stra f, \ ' 001' wie onverschillig is , om
hem het ki esrech t te ontnem en,

De He er VA" DEI{ FELTZ w Ust er op da t kies recht, op gro nd
van a lgem een bolan g toegekend , oo k vordert dat men er gebr uik
van m aak t, Voor de vro u wen heeft h l] a ls keu merk aange
n omen eigen unumeldi ug, du s belan gstelling , atqui ergo ligt
liet in do lij n ook h aar onder don s tem plicht te Jwgri.jIH '1 1.
BU eve nred ig k iesrech t vcrva llen de hczw.ucu vau den Heer
' -.IX S rSPEX TOT SEVE:\AER,

Ik Heer lh: S,\ VO HX IX LOIDLIX herin nert er aan dat pu bliek
rech t is publ ieke plicht. en da t dus s te m plich t noodwendi g
corre lat ief van ki esrech t is . Visschors on andoren die bui tensl ands
of op reis ZUil. kunnen wollicht op 's Hijk s kosten reizen.
In Belgii' he eft men do bezwa ren wel kc hier worde n gesche ts t,
ni et. onde rvo nde n . De sanct ie is sterk ge noeg; om dat velen
thuis blijven, de nkende : het doet e l' ni et toe, m aa r daarom
toch ni et m et verlies van kiesre cht will en gestraft worden.
De rege ling V,1Il den st emp licht voor vrouwen volge ns voors tol
VAK DE FEL1'Z is minde!' bczwaarlijk da n z i] in het alg em een
doo r de n Heer DE SAVORKIK J,OIDL\ X wordt gea ch t.

Yoorstel de San)l'ni n Loh mllll.

De heer DE SAYOIW IX LOIL\I AN vindt een coa litie-voorstel als
hier is in ged iend door do [leOl'pn KUYI'EH) VAN l\lSPEX TOT
SEVEKAEf( en VM,' DEf( VELDE in strijd m et aa rd en ka rakter
een er Suboommissic. Men zit daa r al s zeven indi vid ucele
leden en n u h e bben , buiten de ver gade r ing om, drie lellen met.
elkaar overlegd, wat ziJ zou den voorstellen en aldus, volgens
de woo rde n van Dl'. KUYPEH., ee n co m promis gesl ot en. De He er
DE SAVOHKJN LOJDfAN i" nie t alleen nie t ge raadpleegd 
hij zou trouwen s h ebb en bedank t - maar voorge steld als
voo rs ta n der van a lge meen stemrech t, te I'\Vi.j I h ij wel degelij k
is gest emd voor goz tnshootdcn-kiesrcch t, zij het in ande ren
vorm dan de H oeren K U\TEl t c. s. wenschon .

De Hocren K.lJYPEH, VAN S ISPEN TOT SEVEKAER en Y.\K DE
VELDE ko rnon tegen de ze voorstellin g op. Zti m eonon, da t n iets
verbiedt) integend eel, da t liet de behand eling zeer vcrgem ak 
kol ijkt, indien m en zich van te vor en vers taat t ussc hon prin
cipieel gelijkden kenden ove r de te kiezen redactie.

Zij komen er ook tegen op, dat hun voors te l als een coaliti e
voors tel wordt ge p ubliceerd. Dat ziJ den Heer' DB S.\ \"l) HXIK
LmHI Ax niet hebben uitgenoodigd aa n h et over leg deel te n emen,
vond zij n oorzaak in hetgeen door hem in do Grondwotcom
missie is gezegd, waar h ti zich iJiJ hot ind ividucele kies recht
aansloot.

De Heer DE SAVOHKIX LOHJ\IAN zegt 1I0g nader, da t h ij een
voor -vergadering van politiek e vr ien den in ee n com m issie als
deze ten ste rkste veroordeelt, dat hij m et de leden ind iv iducel
wcn scht te han delen , m aar ni et 'm et een coalitie en da t ht i
dus de h and el wi jze der Heoren K UYPEH c. S. gohcel ve rkeerd
blijft ac hten. HU is vols t rek t ni et voor a lge meen kies rec ht en
wil veeleer het. gezinsh oofden- kiesrecht, maar al dus da t he t
gezin is de ker n der muatschappij ; daarom korn o uit een gez in
maar éé n kiezer en m oeten vro uwen ais leden van ee n gezin
geen kiezer zijn, ,V at Dl'. K UYI'EH C. s , voors tellen, is geen
gezi nshoofdenkiesrech t , maar het. is ee n kies rech t va n gezin s
h oofden plus ni et-gezinshoofden. Nu wli ee n m aal indi vidu eel
k iesrecht h eb ben , blij ft er ni et s ander s over dan h ot te ver
binden aan in di vidu en . Er z~jn geen or gan en, welke gelegen
h eid biede n het kiesrech t organisc h te ontv.f k ke len.

De opvatt ing van den IIoor DE S,\ vonxnc LOHJ\[ AK v.m het
gem eensch ap polijk voo rstel der dr ie lede n blij kt steun te I-in den
bij de H ee ron ']'HOELSTIU en DHL'CKEH .
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Hiert ege n word t door de voors te llers het rech t om ten dez e
te handelen gelij k ze deden , a ls onbetwis tbaar en in elke ver
ga dering gelde nd, geha ndhaa fd.

(;oellgeke urd in dl' Vergadering van 21 Januari 1rJ 11.

l\ ü YFE IL

VERGADERING DER SUBCOMMISSIE ais boven op

Zaterdag 21 Januari 1911.

Voorz itter: de Heer K UYPEH.

Ann wezig : a lle leden .

De notulen van het vc rha nd elde in de vor ige vergad ering
wo rden gelezen. De He er DE SAVOHX IX Lonn x x zegt. dat het
laa ts te gedeelte niet geheel zijn gedachteng ang we ergeeft, al
vindt hij geen bepaalde aanleidin g' om bezwaar tegen de
not ule n te make n.

Bes loten wordt, dat in het vervolg m et korte unntcckcningcn
van het vcrhandelde zal worden vols ta an .

Op voors tel van den VOORZITTER word t bes loten , da t aan den
P res ident der volle Com m issi e een nauwkeur ige opga ve zal
worden gev ra ag d va n de ar t ike len der Grondwet , welke aan
deze s ub cum m iss ie zijn gerouvo ye erd .

Aan de orde is t ha ns het voorstel va n den Hoer DE SAVOH XIX
LOlD!.\ .=' tot \vijz iging van ar t. 80 . Ach ter een volgen s worden
daarte gen beden kingen ontw ikkeld, alsmed e vrag en gesteld.

De Heer DE SAVOBX IX Lom!.\x deelt mee, dat h ij aan stern
plich t groo t ge wicht hech t, maar da t h \j de verde re ontw ikkel ing
zij ne r de nk beelden ten deze aanhoudt, totdat hem zal zij n
~ebleken , dat voor dit beg insel een m eerderh eid is te vin den.
Voorts lich t h ij u it z\jn voors tel de voorlaats te zinsnede be·
tre ffe nde het eve nredig kies recht.

De ges teld e vrage n worden door den voors tell er bean twoord,
te rwijl hij tevens in een weerlegging treed t vuu de geopperde
bede nkingen. Hi] ve rdu idelijkt da arJIlj de uitdr ukki ng "eigen
m iddelen va n bes taa n" , aldus da t duuro uder worde n verstaan
ziJ die in hun eige n ond erho ud voorz ien . De bevoegd heid van
vro uwe n om zich te doen vervangen, beoogt haa r gel egen heid
te gove n een mannelijk lid van het gezin doorl oopen d voor
haar te doen opt rede n. De voorsteller verklaar t z ich een tegen 
sta nder va n outk iezori ng. : Wi e eenm aal ki ezer is , m oet , tenzU
hij zich m isdra agt , da t b li jven . Eindd ijk bl ijkt , dat do Heer
DE SAVOHNIS LOIDIA '" a lleen van bed eelden u it open bare ka ssen
heeft gesp roken , omda t hij pu blicite it va n hetgeen de kerk elijke
liefdadighe id doet in de n gees t , gelijk b. v , Minis ter 'l'AK VAX
POOHT\'LIET zic h dach t, ge hee l verw erp d ijk acht. 'I'egcn een
bepaling op het voe tspoor van de tegen woord ige Kies wet .
waarb ij aan de lijsten va n door kerkel ijke in s tellingen bedeelden
gcrn pub lici tei t wordt gegeven, zou hU mi nder bezwaar hebben .

'r en s lot te blijkt no g tusschon den voors teller en den VOOH
Zl rTEH vorsc h ij va n gevo elen te bes taan over de vra:lg, op
we lken grond de leden van ee n gezin, wat de vertegen woordigi ng
betre ft , in het hoofd kunnen begrep en zijn . De voorstell e r
zoekt de reden h iervoor in hun econo m ische at'hankcll jk heid, van
het hoofd van het gezin, de VOOHZITTEH in hun ne onderworpen
hei d aa n het hoofd, krach tens het hem toege kend gezag.

Goodgekcu rd in de Verg adering van G Feb ru ari 1DIl .

K UY PE H.
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VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE als boven op

Maandag 6 Februari 19 11.

Voorzi tt e r : de 11eer K UYPE H.

Afwezig de Hoer VAt>: :\I SPE ~ TOT SEVEX.\EI1 , wegons onges te ld
he id. Do 1leere n VAX DE; VELDE. 1'.\ 1' DEH FELTZ on 'l' IWELSTIU
\'ersch tjnon eerst later ter ve rgader ing'.

]) 0 not ulen van het verh an delde in de vori ge vergudcr ing
worden goe dgeke urd .

Aan de orde is het voorxtol-Kuvr- ex c. s. tot wijzi gin g v.ui
a rt, SO,

De Hoe r Kl' YPEI1 zeg t ter beuntwoording van vers chi llende
opmerk inge n :

U . da t de Staten,(;onoraa l , al s verte gen woonligende het
ge hoele Ncde rland schc volk: een lichna.m m oeten vor men, w.iar
door het volk b~ j de Ove rheid wo rdt vertegenwoord igd.

I-Iet volk bes ta at voor 4 ]/ 2 it iS mi lli ocn ui t een organisch
complex gezinn en en daarnaast een k lein volksdeel, gevorm d
doo r per sone n , die ee n ind ividuee le pos iti e in nemen . De wet 
gever heen zich b~j deze feit en aan te s lui ten.

, Yell ich t is de uitdruk kin g "u it kracht van ambt, betrekking
of bedrij f al s zelfstandige perso nen in de ma atschapp f optreden".
enger dan de bedoeling meebrengt. Daarover ware te spreken;

IJ . dat hij (Ie vr ouw voor he t politiek e le ven niet acceptabel
acht. Zij n pri m it ief denkbeeld , da t als nuism a us-kte s rec ht word
aangediend, druk t di t dan ook ni t . Sedert is de u itdru kk in g
"gezinsho ofden ·kiesrech t" op den voorgrond ge treden, w aardoor
naa r de letter do w eduwe n ie t zou wordon uitgesloten. Toch
blijft de H eer KUYl'EH die uitslui ting zeer gewenscht acli tc n ;
desn ood s zon de wet ku nnen bepalen, dat voor een wedu we
gezinshoo fd iemand in haar plaa ts het gezin representeert;

C. (lat het on tva ngen van ge ldelijke onderste uning van con
gem een tebestuu r, ook omva t zoodan ige ondersteu ning van een
lichaa m . om aneeren de va n dat bostunr. 'l'en aan zien van do
bedoelin g, verstrekt door de ge meente-overhe id, is het niet de
vraag of iem a nd deso nd anks een zelfstandige pos it ie in neem t,
maa r hoe zUn verho uding ton gevolge van bedoelin g vau
ove rheids wege wordt te genover die Over heid zelve. De Overheid
m ist het recht aan de ke rkelijke hedeelin g gevolgen te V Ol"

binden . Het raa kt hier he t innerlij k loven der Kerk , da ar
brooders en zusters elka nder ond er ling de hand re iken;

cl. dat kran kz in nigen n iet zij n ui tgesloten , omd a t a lsdan
ee n me dische ver klaring we lke .i uist op di t gebied in gro ote
mate aa n su bject iv ite it onderhev ig is, het k iesrech t zou kun nen
ontneme n;

e, da t h~j t egen on tkiezering is va n hen , die bereids on der
do te genwo ord ige wet kiezer z ~j n ; doch dat di t m oet worden
gevonden in do ove rgangsbep alin gen ;

f. dat de gek ozen form uleori ng pos itief uitdrukt datgene
wat de H eer DE SAVOHX!N LOtD1AK in zijn voorstel nega t ief
a ls u itslu it ing opne emt, wel k laatste voo rstel da arom min der
aannemelij k is, om dat uitsl uiti ngen altij d min of m eer odieu s
z~j n . Xl aar vooral omd at de He er DE SAVOHKlN L mL\L\ X, hoewel
h ij zakelij k vri] w ol tot dezelfd e ui tkoms t geraak t al s de Heeren
KUYPElt c. s ., toch principieel z ich plaatst op don bodem van
h et algeme en ki esrecht, dat door den Heer ]( UYl'EH pri ucipicel
ve rworpen wordt.

GnO~DWgTSIlERZlE~IKG . 3
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Besl oten word t te n sl otte, lla t in ee n volgen de, mits \'01
tall ige vergade r ing, za l word en ges temd over de versch illende
voorstellen en over voo ra f te form u leere n en aa n de lede n
toe te zende n vr aagpu n ten betre ffende wij zigi ng va n a r t. so.

C:o"dgd~elml in de vergade rin g van U Februari 1U11.

K UiTEH.

VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE als boven op

Donderdag 9 Februari 1911.

Voorzt t tcr: de Heer K U YPE H.

Aanwezig : a ll e led en .

De no t ulen van het vcrhandelde in de vorige vergader ing
w ord en goedge ke urd .

Aa n de ord e is de stem m in g over versch ill end e vraagp u nten
betre ffende art. so.

DaarhU doet zich de k west ie voor, of de led en , w ier gev oelen
wor dt gevraagd over de uitwerki ng va n beg inselen, w aarom 
trent, een beslissin g is gev allen , welke zij betreuren , zich Vim

stemming ku n ne n on thouden.

De H ee l' DE SAVO HNI X LO]f ~I AN betwist dez e be voegdheid,
omdat a lsdan n iets to t stand komt ; eone com m iss ie al s deze
moet va n haar ge voe len t , a . v. a l de p u n ten w el ke aau Tianr
zijn ge re n voyeerd, aa n do hoofd-couuniss io doen b lij kon . Na ,
t u u rl ijk bl ijft ied er lid volkome n v rij om in de voll e ve r
guderi ng aan zijn a fw ijke nde mcen ing uiting te ge ven .

Het sta ndp u n t va n de n H eer DE SA\TORXI X LOJD!.\ x vi ndt
steu n bU do Heeren ' Dn ucKEH en 'l'HOELSTHA, doch w ord t doo r
don VOOHzlTTEn en den Heer VAX DE VELDE bestreden.

De VOOnZITTEn vindiceert he t recht om naa r zUn overtu iging
te steuunen on wanneer de ze op ee n bepaald p u n t ont breek t,
moet m en zic h in dezen gedachten gaug va n stem m ing ont
houde n .

De vrangpunten , w elke in ste m m in g komen, zij n do volgende
met h et daa rbij u itged ru kt res ulta at,

Vraag I, w elk e aanvankelijk lu idde: "Z al in ar t. SO het
be g insel van het in divid ucele Algem een Kies rech t wor den op
genom en , zo odat a an allen boven een be paalde n leeftij d he t
Kiesrecht wo rd o verleen d '1 " wo rdt op voo rstel va n den Heer
DE SAYOHN IN LOJD!.\ X (-h tegen H s te m m en , vóór de Hocr en
[) f~ SAVO HNIN LOlü L\ l\, DIWCKEH, VAN DEn F EL'l'Z en 'I'UOELS'I'HA)
al d us geform ulecrd :

L " Zal in a rt. SO w ord e n opgenomen, du t aa n allen boven
pen bepa alden leeftijd het k ies rech t w ordt verleeud " "

Bev es tig end bea ntwoord m et ;) s tem men vóór (de Hcerc n
DHUCKEH, YAX DEI( FELTZ, 'l' IIOELSTlL\, YAX NISPEX TOT SEVEXA Elt
en DE SAVOHXIX LOlDU X) en :2 teg en (de Heerc ri YAX DE VELDE
en K UYPEB).

11. 1°. ..Zal het k iesre cht alleen a an man nelijke of ook
aa n vrouwelij ke Nederl anders worden toegekend '1"
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Bevestigend bean t woord m et "b stem m en I-oor (de I lccreu
DHlJl:KEB, VA" DER FELTZ, 'l' HOELSTlL\ en DE SAYOHX JX LOTDL\ X)
en 8 regen (de H oeren V A" X ISPEX TOT SEn:XAEI1, \-AX DE \ "ELDE
en K GYPEB)"

;2(( . .. Zoo ook aan vro uwelijke , zal di t dan ;ws t!l ipden op
voet van gelijkheid '?"

Ontken nend boan twoord m et () stem men tegen éé n (di e vun
den heer THOELSTl!.\ ).

'2. b, .. Wonscht m en eon blanco-art ikel voor do \TOlJ\H 'n in
de c: rond wet m ot vcrw ijzing naar de Kieswet '? "

Do stom men stakcn :

v óor: de Heercri D IWUKEH cn \' Ax mm FELTZ:

togen : do Hcerc n DE tl ,\ \"O HXIX LOJDL\ X on 'l'HUELSTIL\ :

bl an co : do Hocren V,\X X ISPEX TOT SEVEX.\EH. VAX DE \ "EL])E
en K UYPEH.

I n verband me t deze st em m ing en de boven gememoreerde
disc ussie (wel' do bevoegdh eid om blanco te stemmen. wordon
enkele ve rde re vraagpu nten in zake het vrouweukiosrech t aan
gehouden.

111. -: Zal het deelnem en uun elp vcrkiexing verpl ich t zUn
dan w ol facu ltatie f'? ,.

u. hij gew oon kies rech t '?

v óór de facul tei t verklu ren zi ch ö stommen (de H oeren
DHlj uKEH, T BOELSTlU , V.\X ;\ ISPEX TOT SEI'EXAER, YAX DE \ -ELDE
en K c YI'EH),

IJ. hU evenredig kiesr echt '?

v óór do faculteit verklaren ziel: 4 st emmen (do Hoeren
DRUCK EH, rl'HOELSTlU , V AK DE Y ELDE en K UYPEH).

IV. "lu. Zal het kiesrecht aan een leeftijd gebonden zUn '?"

Met algcmeene stem men bevestigend beantwoord.

2". " Zoo ja, aan een in do Grondwet vast te leggen loof
tij d va n eon bepa ald jaa r'?"

Bevestigend beantwoord m ot 4 stemmen voor (do Hoeren
T HOELSTHA, VA.\' ;\ISPEK TOT SE\'EXAEB, \7AX DE YELDE en !\ CYPEH)
en ;-J tegeil (de Hoeren DHUCKEH, VAX DER FELTZ en DE SA\'r 'HXlX
LOIDL\X)"

3°" ,. \Yelko leeftij d zal dan gekozen w ord on :

(I . 21 jaar?"

Ver worpen m et ö st ommen tegen (do ll eere n DHCCKEH, Vxx
XISPEX TOT tlE\'E.\'.\EH, V.\ .\' DE VELDE, DE SAVOHXIX L ÜTDL\ X Pil
K CYPEH) on '2. vóór (lil' Hocreu VA.\' DEB FELTZ eu TIWEL"THAI.

b. 23 jaar '?

Ver worpen m et ,1 stemmen tegen (de Hocre n THOELSTHA,
VAX ;\ ISPE.\' TOT SEYEXAEH, VAX DE VELDE on K UYPEH) en 3
YÓ<Jr (do H oeron DRCCKEH, "'\X mm FELTZ en DE SAVüH"IX
L OIDL\ S).

c. '2. ö jaar '?

V er w orp on m et 4 sto m men t egen (de Hcoren DIWCKEH, VAS
mm FELTZ, rr HOELSTlL\ en DE SAVOHXIX LmDL\ X) on 3 v óór (de
H ooron V AK N JSPEX TOT SE\"EXAEB, V A" DE VELDE en K m Y EH).

4°. " ZaL nu geen m eerd erheid i s te ver kri jgen voor oen
bepaalden leeftijd, in de Gro ndwet een m uu m u rn -Ieetuj d on
w el die van '2. 1 jaar worden gcnoomd ?

Bevestigend bean twoord met ·1 stom me n vóór (de Hoeren
DHucKEH, VAX DEH FEI:rz. 'l' IWELSTIU en DE S.\ VOB" IX L üIDL\ X)
en ~l tege n (de H oeren ' V AX ;\ ISI'E" TOT SEn::UEH. VAX DE
VE LDE en K CYPEH).

Gno~DwETsIIEnZIE~IXG.
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V. 1°. " Zal aa n gez ins hoofden als zoodanig hot kiesrecht
wo rden toegekend?"

Ontkenne nd bean twoord m et 4 stemmen tegen (de Heere n
DRUCKEH, VAX DER FELTZ, '!'IWELSTIU en DE Sxvomnx LOtDL\X)
en 8 vóór (de Heercri VAN NISPEN 'fOT SEVENA EH, VAN DE VELDE
en K LJ YPER).

2('. .,Zulle n leden van het gezi n, die on der één hoofd staan
a ls zoodanig zon der uitzond eri ngen va n het kiesrecht worden
u itgesloten ? "

:'l Iet alg ome ene sto mmen ontkennend bean twoord.

è)" . "Zullen leden van hot gezin, die onder c ón hoofd staan
als zoodanig van hot kiesr echt word en uitges loten , zoola ng zij
niet als zelfstandige personen in de maatschappf optreden? "

Bevestigend bean tw oord m et 4 ste rnm en v óór (de Heercn
VA X N ISPEX TOT SEVEXAEH, VAKDE VELDE, DE SAVOllS IN1.01D1AN
en KUYPEH) en B tegen (de Hoere n DmJCKEn , V.\N DER }i'ELTZ
on 'l'noELSTRA).

VI. 1'j. "Zullen do bedeelden worden uitgesloten in het
genera al ? "

Ontken ne nd beantwoord m et algem een e s tem me n .

20. "Zoo ni et , (Jan allee n zU, die ui t kassen, staa nde onder
de Overheid, worden bede eltl ?"

Ontkenn end beantwoord, m et 5 ste m men tegen (de Heeren
DHUCKEH, VAN DER FEL'l'Z, 'l'HOELSTIU , VAXN ISPEN 'fOT SEVENAEH
en DE SAVORNI N 1.OtDIAN) on 2 vóór (do Hoeren VAX DE VELD],
on KUYPEH).

3". "Of ook zij die bedeeld worden door pnrticuli ere ver 
eenigi ngen ? "

Ontkennend bea n t woord me t 5 stommen te gen (de Hoeren
V AlS DEH FELTZ, TlWELSTHA, V.AS DE VELDE, DE SAVOHxm
LOJElL\N en KUYPEH) en 2 vóór (de Hoeren DnucKEH en VAN
NISPEN TOT SEVEXAEH) .

.j'j . "Of ook z1i die bede eld worden door kerkeli jke besturen?"

Ontke nne nd beantwoo rd met [) stem m en tegen (de Hoere u
YAX DE1't FELTZ, r.L'H()lo~LSTHA , VAN ~lSPEN TOT SEVEiC\EH, VX:,
DE VELDE en KUYPEH) en 2 vóór (de Hocren DmJCKEH en
DE SAYOHNIN LOHJ\lAR).

In ver band met den uit slag der 4 laatste stemm inge n,
worde n thans nog geform uleerd de T) volgende vragen:

a . ,,:'110eten de door de Ov erheid bedeelden worde n u itgo-
sloten '1 "

Bevestig end beantwoord m et op 1 na algcm ccne stemm en
(de Heer THOELSTHA);

IJ. ,,:lloeten de korkeljjk bedcelden worden ui tgesloten '? "

Bevestigend beantwoord m et 4 stern men v óór (de Ilceren
DlwcKEB, VAX DEl't FEL'l'Z, rI'IWELS'l'HA en DE SAVOHNIN LOIDL\X)
en 3 tegen (de Hocren VAN NISPEN TOT SEVEN.\EH, VAN DE
VELDE en KUYPElt);

c. ,,:'Iloeten (10 door pa rticuliere voreou igingeu bed eeld on
worden uitg es loten '1 "

Bovostigend beant woord m et 5 sternmen vóór (de Hoeren
DHUCKEn., VAN DEI't FELTZ, r['HOELS'l'HA, VAlS XJSPEN TOT SEVENA EB
en DE SAVOHNIN LOHJ\lAN) en ,2 tegen (de Heeren VAN DE VELDE
en KUYPEH) ;

il . ,,;)[oet en zoowel de . (1001' de Over heid bedcelden als do
kerkelijk bedeeld en worden uitge sloten '1 "

Ontken nend bea n twoord m et op éé n na algom eene ste m me n
(do Heer DE SAVOHNIN Loimx x) :
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e. ,,:,Ioeten èn de door (10 Overh eid bedeelden , èn de
kerkelij k bedeelden èn de (laar particuli ere vereenigingen
bedeelden worden uit gesloten"?"

Ontkennend beantwoord me t .Jo s temm en tegen (de H ocr en
'fmmLsTRA, VA:\ NIS1'E:\ TOT SEVEXAEll, V,\XDE YELDE en KUYPElJ)
en 3 vóór (do Heeron DHUCKEH, VAX mm FELT"- en DE SAVOHXIS
Lotrxt.vx).

VII. }('. "Zal de bepaling van al inea 2 van art. SO om tre nt
de mi litairen bllj veuî "

Bevestigend bean twoord m et iS sto mmen vóór (de Heeren
VA:\ DER FELT"-, V,\X NlspE:\ TOT SEVEXAEH, DE SAVOIC-nX LOIDIAX,
VAX DE YELDI] en KUYPER) en 2 tegen (do Hocr en DRUCKEH
en 'rnoELsTHA).

2°. "Zal de uitsluiting blijven rakende de eerste twee cate
gorieë n bedoeld in de laa tste zi nsne de van art . SO"? "

Bevest igend beantw oord met al gom een e ste mmen .

;j n. "Zal de ui tslui t ing blij ven rake nde allen, die bij rechterl ijke
uitspraak do beschikkin g of het beheer over h unn e goeder en
hebben verloren '? "

Ontkennend beantwoord met l> stemmen tegen (de Hoeren
Dnuc KER, VAX DEn FELTï., DE Sc\VO I,XIX LOIDlAN, TIWELSTHA
en VAN DE VELDE) on 2 vóór (de Hoeren VAX ':\1SpEX TOT
SEVEXAER en KUY1'lm).

4". "Zal de sub ;3 bedoelde uitsl uitin g alleen gelden voor
hen , op wie die maat regel is toegep ast uit hoofde van krank
zinnigheid of zwakh eid van vermogen '? "

:,Iet algom ec ue stommen beves tigend beantwoord.

V1L1 . " ls het gerad en een bepaling op te nomen, krachtons
welke de Gron dwet, voor zooveel ï.ij aan de Kieswet he t maken
van uit slui tin gen over laa t, tevens den werkgeve r gelast, da t
oecon om ischo gesteldheid niet van het Kies recht lilag uitsluiten '?"

Bevestigend beantwoord met 5 stomme n vóór (de Ho eren
Dnuc KEH, V,\S DEH }'ELT"-, 'I'noELSTH,\ , DE SAVO RN IN t OHMAN
en I( UypEH) en 2 tegen (de Hoeren VAN N [SPEK TOT SEVENAEH
en VAN Im YELIlJo:).

IX. "Zal men aan eenzelfden kiezer m eer dan één st ern
toekennen uitsl uit end op grond van hoogeren lcof'tij d 't "

On tke nnend bean twoord me t iS stemme n tegen (de Hoeren
Dm;CKEH, VAN DEH FELT"-, Tn OELSTllA, VAX DE VELDE en
Ku ypEl1) en 2 v óór (de Heere n \,,\X lIlSPEN T OT SEVENAER en
DE S,\VOHX [X LOJ L\I AN).

X . "Zal uit de ni euw e redac ti e van art. SO alles moeten
wegblijven wat aan de invoering van even red ige vertegen.
woordi ging in den weg zou st aa n '?"

Bevest igen d bea n twoor d met algomeen e stemme n.

X L "Zal de indeel ing in kiesdistrict en fac ultatief moeten zljn"?"

Bevestigend beantwoord met a lgom eene s tem men .

Op voorstel van den Ho er 'l'noELsTIU , wordt besloten. da t
do Sec;retar is een res umé van alle pun ten waarover tlra~s i s
beslote n aan de leden zal rondzend en, ton vij l op voorstel van
den Heer DE SAVOHN lN LOIDL \ N, de Soerotaris wordt bela st met
hot stellen van oen concept -ar tikel 80 aa n do hand van de
thans gevallen beslissingen.

De Heeren DE SAVOIu\ IN LorDIAx, DIWCKEH, VANm at FELTZ
en TlWELS1'IL\ w enschon do door hen ingedien de voorstellen
tot w ijxiging van ar t. SO thans als vervallen besch ou wd te zien.

Goedgekeurd in de vergaderi ng van 4 Maar t 1DI L

KUYPEH.

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1910 Commissie-Th. Heemskerk, notulen, subcommissie h3 sgk, 1911-01-09 1911-06-28

NL-HaNA, Staatscie. Grondwetswijziging, 2.04.53.09, inv.nr. 5



10

VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE als boven op

Zaterdag 4 Maart 1911.

Voorzit ter: de llee l' KÜYPlm.

Aanwez ig : a lle leden.

Do no tu Ion van he t verh an de lde in de vorige vcrga deri ng
wo rd en, nada t, op voo rs to l van den Hoer DIWCKEH, do ver
m elding van den ui tslag eeuor stemming is gerectificeer d,
vastgosteld .

Aan do orde is ho t door don Socre taris opgestelde on twerp
van art ikel 80.

HU do behandeling van he t eers te lid stolt do Hoer DE
SAYOHNIN LorDLI.N do vraag, of een ander e volgorde van de
gehoude n st emmingen niet tot een ander re sultaat zou hebbon
gel eid. Do m eening vind t in gang, dat m et don thans vcrkre gen
u its lag voor oogon , allich t eon nadere beslissing mogelij k zal
blijkon en op voorste l van den Heel' DE SAVor:NIN LOIL\lAN,
wo rd t th ans de een en tw intig jarige leeftljd in dr ie en twintig
j a rige n veran derd. (V óó r : de Hocren DE SAVOHNIN LOlL\L\ N, YAN
NISPEN TOT SEVEN,\ EH. VAN DE VELDE en dOVOOHZITTEH).

Voorts w ordt in plaats va n "Kieswet" , ge lezen "wet" .

B\ j de bespreking van he t twe ede lid wenscht de Vcrgad eru ig
duide lijk u it drukking te g-even aan de bedoel in g, dat m aa t ,
schappel ijke welstan d in den zin van bezi t van verm ogen geen
cr iteri u m m ag zUn voor de n wetgever die zal hebben te bepalen,
wie geacht wordt al s ze lfstand ig pe rs oon in de m aatsch appit
op te treden . Na min of m oer br eedvoer ige bespr ek ing meent
men, op voorste] van den H eer 'l'IWr:LST1U , deze bedoeling te
kun nen verw ezenlijk en door ach ter do woord en "benevens de
lede n die" , in te lass ch on de w oorden " kr ac htens betrekkin g
of be roep ." Deze be ide laatste wo orden zullen dan zoo ruim
mogol ij k z\jn op to vatten .

In he t de rd e lid w ordt do redactie con igszins vere en voudigd.

li et vierde lid verva lt, om dat nader is geblek en , dat ton
deze de uitsl ag der gehoud en s temming oen andere is gew eest.

Het vijfde, t hans vier de lid, w or dt goedgekeurd.

In hot zesde, t hans vij fde lid, worden de wo orden , "z iJ die
in gevangenschap of hech teni s zijn ; zij di e b\i rec hterlijke
ui tspraak enz ." vervangen door, "z ij di e k rachtens rechterlijke
beschi kkin g van hu nne vrijheid z iJ n bero ofd, of" en z.

Voor ts word t n a " vnstst elling der k iozcrs lü s ton " , in ge lasch t:

" ged ur ende den t\id en op de w ijze door de wet te bepal en."

Nadat de He er VAN DIm FELTZ twijfel hoeft geo pperd, of
over het ar tikel in zijn geheel wel mo et w orden gestem d,
vindt al lere ers t s tem m in g plaat s over het voorstel tot wijziging'
van art. 80 van de Hocren K UYPEH c, S ., met den uitslag da t
h et w ordt verwo rpe n m et ,1 ste m men tege n (de Hoere n DHUCKEH,
VAN DIm FELTZ, DE SAVOHXIN LOJG\lAN en 'rHOELSTHA).

Daarna word t het door den Secretaris ontworpen , gewijzigd e
art. 80 in stem ming gebrach t on verworpon met 'l ste rnmen
tegen (de Hoere n VAK DEH FELTZ, VAK 1'\ISPEN TOT SEVENAEH,
VAN DEH VELDE en den VOC)llZITTEI{).

De Com m issi e ge eft zich, staande voor dit resultaat, nogm aals
re kenschap va n de betcokenis en de strekking deze r laatste
stem m in g. Daarb l] blijkt, da t versch ille nde led en bij het ui t,
brengen hunner s tem , dit n iet in den zelfden ge dachtengang
hebben gedaan.
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Terwijl so uunigen aun een goedkenrende s te m de boteek enis
hecht ten , da t zij da arm ee geac h t wer de n in s temm in g te be
tu ige n m et het on twerp-artikel gelijk h et than s l uidt, meenden
andere n, da t aan do s temming geen andere beteek out s kan
worden gehec ht dan ee n verk la ri ng, da t onder de bes ta ande
om s tand ighe den in de S ubconuu issio a lleen een m eerderheid
is te vin den voor de daarin ven-atte bepalingen. De Heer
TnOELSTIL\ stelt \-0 0 1', n adat de Heer VAX D E I~ FELTZ heeft
verklaa rd terug te ko men op zij n stem , indien de laats te
opvatt ing die de r Com m issie blijkt, (lat de Com missie zal ver
klaren , dat dit voorstel naa r h are mconing, op gro nd van de
ge ho ude n discu ssi ën, m oet word en bescho uwd als ee n geschikte
l eiddru ud voo r de Hoofd com missie bij de beh a ndeling van
a rt. SO. Nada t m et al gom ecu e stem m en is u itgem aakt , da t op
een ge nomen beslui t kan worde n teru gge ko men, wordt het
voors tel-Tuom.srna mot op één na algomecue stemmen (die
va n den Heer K UYPEB) aangen omen.

Ar t. SI wordt aangenom en in (Ie door de n Seu'eta ri:::> gestelde
reductie,

Op art. 82 zijn voorstollen inged iend l100r de Heercri VAX
DEB FE1:rz en DH UCKEB.

Het voorstel van eerstgenoemde ga at uit van de ge dac hte,
dat de Eers te K 1I111er bij rechts tro ok sch e ste m mi ng zal word on
gekozen . Het gaa r dus rech tstreeks in tegen eon bes lissing van
de volle Com missie . Ofschoon de Subcom m iss ie van oorde el
blijkt, da t in he t algemeen vrijhe id bestaat tot het doen van
voo rs te lle n, "welke van zoodanige beslissing afwijken, meen t
men in cas u, da t ee n rougeeren tege n ee n na zoo ampel beraad
ge n omen beslissing als de onderhavige , niet opport u un w are.
De Heer YAX DEn FEL-rz handhaa ft daarom zijn voorstel ni et.

Om dczclïd e reden meen t de Heer DBljCKEH da t a lleen liet
door he m su bs id ia ir gedan e voorste l in beh andelin g beh oor t t e
komen. Dit gaat uit va n de gedachte, dat ve rsch illende prov in ci ën
in com uinatio zullen kiezen, zulks voorn I te r wille van de
evenred ige vertegenwoordig in g en om het pro vincinli sme tegen
te gaan . De Heer DBUCKER blUkt geneigd te zUn, de verkiezing
volge ns het stelsel van evenred ighe id dwin gend voor te schrijven ,
maar t rekt te n s lot te , als blijk dat toc h geen meerderheid zal
zUn te verkrijge n , zlj n voorstol in .

Art. S~ en art. 83 word en vervolge ns volge ns de thans in
de Gron dwet bes ta ande reuactie va st gesteld .

Xa a rt. 8,3 wordt , op voorstel va n den Heer DE SAvoH:-; rx
LOIDL\N, een ni euw ar tike l ingevo egd van de n volg enden
in houd :

"Alles wat verd er het Kiesrech t en de w ijze van verkiezing
der Stuton-Genoraal betreft , wordt ge rege ld bU de "wet ."

Goel~gekeunl in de ve rgade r in g V,l11 ~ ö ~I a aJt 1UIL

1\L;Yl'EH.

VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE als boven OJl

Zaterdag 25 Maart 1911.

Voorzitter : de Heer K UYPER

Afwezig : de Hoeren 'J'HOELSTIL\ en YAX XISPEX TOT EVE:-;AER.

De n ot ulen van het ve rhandelde in de vorige vergadering
w ordon vastgeste ld.

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1910 Commissie-Th. Heemskerk, notulen, subcommissie h3 sgk, 1911-01-09 1911-06-28

NL-HaNA, Staatscie. Grondwetswijziging, 2.04.53.09, inv.nr. 5



Ar t. 84, wordt, na eon opm erk ing van den heer V"\K DER
FELT/I, dat het aanbeveling /l OU verdi en en om de uitdrukking
" niet b\j rec hterl ijke ui tspraak de b eschikking of het beh eer
ove r /I\jne goederen hcbbe verl oren", te ver vangen door eon
gelijksoortige als voor ar t. SO werd gekozcu, on veranderd
gelaten.

B\j art. S5 we us ent de Heer DmiCKEB ni et te reageere n
togen de besliss ing Olll den zi t ti ngd uur m et een j aar te ver
lengen, maar hU kom t op tegen het voorstol van den HEEH
DE SAYOH.:\l.:\ LOJDI A N om na de on tbindin g nog ee n op de n
volgenden derden Diusdug in Septe m ber volge nden termi jn
van II jaa r te gu nne n . Meer in harmoni e m et den bestaan den
t oestand , gelijk deze in ar t. 14G der Kieswet ui tdru kking vindt,
sclnjn t het hom die n te rmijn op 4 j aa r te bepale n. li et voor
stel daartoe wordt och tel' vcrworpen. (V óór de Hoe ren DBl.'CKEH
e n VAK DE1{ FELT/I.)

Na ee ne kle ine rodact io-wijzigiug wordt thun s het arti kel
vastgesteld, ge liJ k het door den Heer DE SA\-UHN IX LOIDL\1\ is
voorge dragen.

Art. SG. Nadat enkele bezware n tegen deze bepaling /I~j n

ingebracht , besl uit m en haar te handh av en , maar haa l te
ver pla atsen naar de vimde afd cel ing , waa rdoor de verwijziug
in art, Dl na ar art . 8G overbodig wordt.

Art. S7 blijft on verand er d. m aar zal verplaatst dien en te
wo rden naar de vier de afcl eeling.

In art. 8S wo rden de woord en "uit eene door de Ku mer
aa ngeboden opgave van dri e leden" op voorstel van den PRESl
DE.:\T, a ldus gelezen : "uit eene door de Kamer opgemaakte
voo rdracht van drie leden " .

Aan het ar tikel wo rd t de volgende zinsnede t oegevoegd :

"De Kamer ben oemt ha re onder-voorzitters ".

Ar t. 80 wordt gelezen overeenko mstig het voorstel-DE
SAYOB NIN LOlDL\X.

Ar t. DO wordt na ec nigc bespreki ng waarbij men ten sl otte
voor het bepalen va n ee ne hoo gere leeftijds-gren s dan de th ans
bes ta ande, gee n voldoende aanleiding vindt , vastgesteld volgens
het voors tel Dlm cKEH, zooda t dus dezel fde eische n als voor
hot lidmaat schap van de 'I'wcedc Karncr z ullen gestel d wor den.

Art. 91. Het eerste lid bli jft, I-Ie t tweede lid zal, ovenal s
art. 87, ver plaatst dienen te worden naar de vierde atdcelin g ;
het derde lid blijft eveneens, t erwij l het vierd e lid zal wo rden
gelezen overeen komst ig de con igszius gewijzigde reda cti e-DE
SAVOHNIN LOlL:lL\1\.

Art. D2. De Heer DHUCKEH we nsent den Voorzitter benoemd
te zien op dezelfde wijze al s de P residen t va n de Tweede
Kam er. Na oenig debat wordt h ier ton m et algemeene stemmen
beslote n . Op voorste] van den Heer DE SAVOH.:\IN LOlDlAN
w ordt voorts goedgevonden, dat in de 4de afdeoling eeue be
paling om tren t de voreenigde vergader ing zal worden opgenomen,
k ra ch t ens we lke de leiding van die verg adering, zoolang de
Voorzitter van de Eerste Kam er nie t is benoemd, zal berusten
hij den oud ste in jaren.

Art. 110 . De woorden "hetztj van wet, het zij ander e",
wo rden geschrapt.

Bij art. 111 beplei t de Heer LOlDlAN de wcn schel ijkheid om
vrij he id te laten een voorstel des Konings aanstonds in eerste
lezing in openba re behandeling te nem en. Op voorstel van
don Heer Dm;cKEII wordt daar om het eerste lid ald us gelezen:

"Aan de openbare beraadslaging waarbij een eind bes lu it over
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ee n voorstel des Konin gs wo rdt ge nomen, g,l,Ü alt\id een
onde rzoek va n dat voorstel voorat. "

Het twee de lid hlij ft ongewij zigd .

Art. 11~ blijft ong ewijzigd.

Even zoo a rt. l I B.

Art. 11 4 wordt , nadat de Heer DIWCKER zich tegen het recht
van regres heeft verklaard, gelezen ove reen kom s t ig het voorstel
door de n Heer VAX CITTERS in de volle vergad ering ingediend
en afgedr ukt op blad z. ~4B der notulen , nadat, op voorstel van
den He er KUYPJm , da arin n og en ke le rodactic -whzigingen zijn
gebrac h t.

De artt , 116 tot en met llD blijven ongewij zigd .

In art. 1~0 wordt, in pla a ts va n "al da n n iet goe dk eurt" ,
ge lezen : "al dan ni et h eeft bekrachtigd" , en in plaats van
"de Koning bew illigt in het voorstel": "de Konin g h eeft het
voors tel bekrachtigd ."

Art. 1 ~ 7 . Het eerste en tweede lid za l, daar niema nd een
speciaal voorstel t . a. v. de Provin cial e St aten wen sch t te
doe n . gelezen moet en worden overeenko m st ig de voor art . SO
aan bevolen redadie .

De derde zinsne de blijft ongewijzigd .

Een voorstel van den Heer DIWCKE B om uit het vierd e lid
het woord " lll an ne lUk" te sc h ra ppen, word t met B Legen 2

. s te m men ver wo rpen (vóór de Hocren DnucKEH Cl l VAX DEHFELTZ.)

Een voor st el KUYPEH om het vie rde lid aan tc vulle n m et
de incorn pati büiteitcn welke a r t. ~O der Provincinlc wet beva t
en daarnevens het s tellen va n ve rdere eischcn voor het lid
maatsch ap te verbieden, w or d t met ,~ s tem men togen één
(v ó ór de Heer KUYI'E B) verworp en .

Ten urmzie n van a rt. l ~S za l aan de s ubco m m issic d ie aan
diL artikel reeds ee n andere to rm ulccri ug ga L worden ken nis
gegeven, da t men zich van voorste llen onthoudt.

De Sec retaris wo rdt belast mot hot stellen van het rapport
aan de H oordcomm iss lc .

Goedg ekeurd ,in de Ver gader ing van ~ S Juni iun.

KUYPEJL

VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE als boven op

Woensdag 28 Juni 1911.

Voor zitter : de Heer K UYPEH.

Afwezig: de Heer V"\X DEH F ELTZ m et ke nnisgeving bij m on de
van den Heer DE SAVOHè\IX LOH:lL\X. die in den loop der ver
gad ering nog oen ige wijzigin gen in de concept -a rt ikelen namen s
ee rs tge noem de zal voorstellen .

De VOOHZITl'EH deelt m ede, da t de Secretari s MI'. KAX uit 
s ted ig is en hi ] daarom den Hoofdcom mi es Mr. DUPAHC verzocht
heeft als secretari s ti' fu ngeere n .
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De not ulen van het vcrhandelde in de vorige vergudcri ng
w ord PIL na oe ne op verzoek van de n H eer DHl'CKEll, ten uunz icn
van het gcco nc ip ioordo art. \ .. : a all ~p· hrll thte \YUzigillg~ vast 
gesteld ,

De \TOO Hï.IT'l'EH la at voorlezen een namen s den \Toorzi tter
der s ubconuu issio voor H oofds tuk I en Hoofds t uk 11, Gdo on
'Ide afd. in gekom en s chri jve n, w 'larbi.i verzocht wo rdt Ij(>

bc h nn deling \ ' ,111 art. i 3 te w ill en ove rno m en . Hocwel de Yoor
z itte r meen t. da t bedoelde s ubcomm iss ie zulks eige n lijk aan
de n Voorzi t te r der St,l,ü"com lllbsie had bohooron te Hagen,
heeft toch geen dor le lle n bezwaar hot verzoek in t e w il l igen ,
Besl oten w ordt in het rapport m ed e te dcolcn , da t op het
oogc nl.l ik gco u aanle id ing bestond Ol\l voorstolle n tot \\'ij ï.igi ng
\,1Il art. i i) in te d ienon .

Daa rop wordt overgogu nu tot \,eh,\l\llpIing va n di' concept 
artikelen en het rapport.

Do VOOBï.ITTEH betreurt de atwezighc kl van den H eer K .A è\ ,
a an gezi en deze a lsdan con igo ophelderi ngen had kunnen gev en
van de redene n, we lke ho m tot de geconcip leordo red uctie
h ie r en daar hadden bewogen, do ch vindt ~'een red en Olll de
besprekingen uit te s to lle n .

De VOORZ ITTEIl H aa gt of eon de r leden ook al g'emccne op·
m erk in gen be treffende het ra pport heeft te ui ak en.

I)p Hee l' 'I'BOELSTB"1 0\'Cl' he t a lge meen soberheid ge en fo ut
vi ndend e, moet to c h de opmerkiug maken, da t do toe lic' rting'
in he t rapp ort hi er en daar wa t al te sober is . Men kan u it
li et ra pport wel ee n goed begrip krij gen van do betcokenis
va n wat gec oncipieerd is, doch niet va n h etgeen doo r do onder
scheidene leden de r co m missie bij verschillende vraagstukken
is m edegedeeld en w at is besproken . B. v. m en vindt niets
omtren t stemplicht noch over de kwes ti e, of bedcelden m oeten
w ord e n ui t ges loten.

Op voorstel va n den YOOHï.ITTEH wordt besloten om, ten 
einde aa n het bezwaar \' ,111 de n Heer 'l' HOELSTlLI, h otwelk ook
door de n H oer DE SAVORè\IX LOIl.\L\X wo rdt gedoeld, t egem oet
t e komen , ook do notulen aan de Staatscommissi e to e t e ze nden ,

Thans wo rdt overgegaan tot besp rek in g der ontworpen
artikel en, w aa r in voorn amolijk op voorstel va n de Iloere n
DHn m:EH e n DE S"I \'OHè\ Iè\ LOlDL\X eon na n tnI wi,jz igi ngen
w orde n aa ngebrac h t. Deze wij zigingen ï.ijn zoowol van vorm e
lij ken - wijzo va n drukken - als van red ucti on celeu aard.

De H eer DE S"IVOH è\Iè\ LOlDL\è\ di en t namen s den H eer YAè\
DEH FELTZ oen voorstel in om in art. 1J S, lste lid in pl aat s
van "na daarover op de gew ou e wij ze te hebben beraadslaa gd"
t e lez en : "na daaro ver mot Inac htnem ing van ar t. 111 te
h eb ben be raa ds laagd" .

Tegen dit vo orstel is geen bezwanr .

Een a n der voorstel-Vx x DEB FELTZ om ee n ni euw ar t. 11 8bi8
overeen kom st ig h ot voorste l va n do Staatscommis s ie van 1900
op te nem en, betreffende de Vorccn igde Vergadering, wo rdt
o p voorstel va n den YOOBï.1TTEIl, di e het w at on voor be reid
vin d t, ni e t overge no m en .

Aa ngezien er ovenwel in do not ul en m eldi ng va n w ordt
gem aa kt e n de Staatscom m iss ie deze onder de oogen krijgt ,
is m en van m een iu g, dat er voldoe nde de aa ndacht op kan
worden gevestigd .

Bi] do beh andel ing va n het rapport wo rd en h oofdzakelijk
k le ine redactlo ucclo w ijz igingen aa ngebrach t.

Nn a m pele discuss ies , w aaraan do VOORZITTEn en de H eeren
'I'HOEL8'l'HA, DHL' CK EH en VAX XISPEX TOT SEVEè\AEH de elnemen,
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wordt een voorstel van don Heer DE SA \' OH:\ !" L VIDL\ :\ 0111 in
hot ra pport na do bes preking van a rt. SO in te vocge n :

"Ton slotte zU opgemerkt, dat oen igo ledeu der Commissie
zich alloen voor ee n zoo ru im grondwetartik el hebbon ver
k laurd in do onderstelling, dat zoo wel een e venredig kiess tcl -c l
als s templich t zou wonj on iu govoc rd : zij meen den ec hter da t
deze nieuwe begin selen wel in oen additio ne el art ike l, muur
ni et in de Gro nd wet ko nde n won jen vastgelegd", in zoov erre
W'wijz igd , dat dit niet in hot rap port zul worden opge nomen.
muu r dat er in do n otulen gewag van zal worden gemaakt .
ten oiIH10 er s pec iaal do aand ac ht van IJ e Sta ntscolll lll iss in op
te ves tlee n .

Bij ar t. i) l ; hoeft do Hoor DE SA \'UH:\J:\ L OfD L \ :\ ernstige
bedenki ng tege n do reductie , omdat de histori sch e beteekouis
va n di t a rt ikel doo r 110 ontworpen redactie te wei ni g tot hua r
rech t ko mt. Een n ie uwe door spreker ontworp en re ductie word t
m et ulgemeene stem men aangen om en.

Door den VOO HZ LTTEH wordt namens hem on de l lee ren
Y"\:\ DE YELDE en V A N :\ ISPE:\ TOT SEYE,,"\EH eene a fzonderlijke
reducti e van ar t , 80 voorges teld, welke hi] hot rappo rt zal
worden gevoegd.

~ndat besloten is da t aan het Departement van Binnen
LlIHI:-;<.;he Zaken zal worden zorg gedragen . dat het defin it ieve
rappor t de namen van a l de led en bevut . zouder da t elk heeft
gl't eckend. sluit de YOOHZ LTTEH de vergadering.
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