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STAATSCOMMISSIE T O T GEDEELTELIJKE 
H E R Z I E N I N G V A N D E GRONDWET. 

NOTULEN, 

Installatie van de Staatscommissie tot gedeeltelijke 
herziening van de Grondwet. 

Op Vrijdag 10 Januari 1919, des namiddags ten 21j2 uur, 
werd in een der zalen van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken de Staatscommissie tot gedeeltelijke herziening van de 
Grondwet door den Voorzitter, den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, geïnstalleerd met het uitspreken van de volgende rede: 

MIJNE" HEEREN! 

Namens de Regeering heet ik U welkom en betuig U onze 
erkentelijkheid dat Gij de U toegedachte opdracht U hebt 
willen laten welgevallen. 

Iedere Grondwetsherziening stelt de hoogste eischen aan 
hen die tot medewerking aan deze zware taak geroepen 
worden. Het verheugt mij daarom ten zeerste dat Gij allen, 
die zoowel met theorie als practijk van ons Staatsrecht uit 
langdurige ervaring vertrouwd zijt, zich met mij in Commissie 
hebt willen vereenigen. 

De arbeid waartoe wij geroepen worden is een gansch 
bijzondere. Nog ternauwernood een jaar geleden, zijn plechtig 
verschillende wijzigingen van de Grondwet afgekondigd en 
reeds is de drang naar nieuwe herziening algemeen. Vindt 
dit verschijnsel voor een deel zijne oorzaak in het beperkte 
karakter van de jongste wijzigingen, eerder nog is het te 
verklaren uit de wereldschokkende gebeurtenissen clie zich 
rondom ons afspelen. Wij beleven eene evolutie zonder 
weerga en tijdig de bakens te verzetten is te allen tijde een 
eisen -van staatsmanswijsheid geweest. 

De Regeering wenscht met bezadigdheid doch met gepaste 
snelheid voort te schrijden langs de lijn die voor ons land 
zich afstippelt. Reeds zijn door mij bij de Algemeene 
Beschouwingen over de Staatsbegrooting in de Tweede Kamer 
de verschillende onderwerpen genoemd waaromtrent een 
onderzoek noodzakelijk is. Zij zijn: de Troonopvolging, het 
recht van oorlogsverklaring, het tractaten-recht, de samen
stelling van de Staten-Generaal en de vraag of instelling van 
andere dan de thans in de Grondwet genoemde publiekrechtelijke 
lichamen constitutioneel mogelijk is te maken. Daarnevens 
komen nog in aanmerking het Volksinitiatief en het referendum, 
terwijl natuurlijk de mogelijkheid zich laat denken, dat andere 
onderwerpen welke met de genoemde in meer of minder 
nauw verband staan, mede in de herziening zullen zijn te 
begrijpen. Eindelijk.bestaat er geen bezwaar tegen de behan
deling van bepalingen welker herziening van spoedeischenden 
aard is en omtrent welke zich een min of meer algemeen 
geldend inzicht heeft gevormd. 

Verder zou de Regeering echter ongaarne willen gaan. 
Ofschoon principieel de bevoegdheid uwer Commissie om de 
gansene Grondwet in onderzoek te nemen, niet kan worden 
ontkend, leert de ervaring dat eene zoo ruime opvatting van 
Uwe taak tot teleurstelling zou leiden. 

Het is thans zaak dat binnen een kort tijdsverloop voor
stellen aanhangig kunnen gemaakt worden, die zonder al 
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te wijdloopige beraadslagingen de vereischte bekrachtiging 
verwerven. Zelfbeperking is daartoe een dringende eisch. 

Uwe werkkracht zal — ik ontveins het mij niet — des
ondanks op zware proef gesteld worden. Met de bede dat God 
ons moge sterken bij onzen moeitevollen arbeid, open ik deze 
eerste bijeenkomst onzer Commissie 

Hierna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van 
het Concept-Reglement van Orde. Alvorens tot een artikels-
gewijze bespreking over te gaan, wenscht hij eerst een alge-
meene beschouwing te geven over art. 2. 

Op de samenstelling ervan heeft de geschiedenis van de 
tot standkoming van de Staatscommissie invloed uitgeoefend. 
Prof. Anema had het lidmaatschap gaarne aanvaard, maar tegen 
de functie van secretaris bestonden bij hem bezwaren. Toen 
heeft de Voorzitter Mr. Kan uitgenoodigd het secretariaat op 
zich te nemen. Met het oog op de positie van den heer Kan 
zou het aangewezen zijn geweest hem tevens lid der Commissie 
te maken. Daar dit laatste echter op bezwaren afstuitte, ont
leend aan de samenstelling der Commissie, is de benoeming 
geschied in een anderen vorm. Het is geenszins noodig dat 
de Algemeene Secretaris tevens de vergadering leidt bij 
ontstentenis van den Voorzitter; mits slechts vaststa dat hij 
in rang gelijk is aan de leden, kan een dezer laatsten met 
die taak belast worden. De oplossing in.het ontwerp-reglement 
was alleen daarom gekozen omdat het oudste lid te Amsterdam 
woonachtig is, wat tot moeilijkheden bij vervanging van den 
voorzitter kan leiden. 

De Voorzitter deelt nog mede, dat het Reglement van Orde 
van de vorige Staatscommissie tot herziening van de Grond
wet tot model van dit Concept-Reglement gestrekt heeft. 

Behandeld wordt het Concept-Reglement van Orde. 

Artikel 1 luidt: 

„De Commissie vergadert zoo dikwijls zij vanwege den 
Voorzitter wordt opgeroepen. 

Al hare besprekingen en besluiten zijn geheim, zoolang 
geen verlof van de Koningin is verkregen om die open
baar te maken." 

De heer Schaper: „De bedoeling is zeker, dat er vaste dagen 
zijn, waarop wordt vergaderd, of dat steeds tijdig wordt 
afgesproken, wanneer de volgende keer wordt vergaderd." 

De Voorzitter: „Na afloop van de behandeling van het Con
cept-Reglement van Orde zal dit door de Commissie bepaald 
worden." 

De heer Limburg: „Zoo heb ik het ook begrepen!" 

De Voorzitter: „Bestaan er tegen art. 1 bezwaren? Neen? 
Dan kunnen we overgaan tot de stemming." 

Art. 1 wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Art. 2 luidt: 

„Bij verhindering van den Voorzitter leidt de Alge
meene Secretaris de vergadering. Bij verhindering ook 
van dezen, het oudste aanwezig lid." 

De Voorzitter: „De vergadering zal nu hebben uit temaken, 
of bij verhindering van den Voorzitter het oudste aanwezige 
lid, dan wel een door de Commissie telkenmale aan te wijzen 
lid als Voorzitter de vergadering zal leiden." 

De heer Kappeyne: „Ik voel er het meeste voor, dat de 
vergadering telkenmale een Voorzitter aanwijst. Immers ik 
ben de oudste en 't kan gebeuren, dat ik niet ter vergadering 
aanwezig kan zijn." 
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De heer Struycken: „Maar dan moet er altijd gestemd worden. 
En bovendien zie ik het bezwaar van den heer Kappeyne niet 
in. Er staat „het oudste aanwezige lid." Welnu: als de heer 
Kappeyne afwezig is, leidt het oudste aanwezige lid de ver
gadering;" 

De heer Limburg: „Dus de vergadering wijst dan een Voor
zitter aan in het algemeen, als de meerderheid zich met de 
voorgestelde redactie-wijziging eens verklaart." 

De heer Struycken: „Ja, de Voorzitter wordt dan in het 
algemeen aangewezen." 

De heer de Geer: Ik ben voor „het oudste aanwezige lid." 

De Voorzitter: „Zijn allen het hiermee eens? Ja?" Dus dan 
zal art. 2 luiden: 

„Bij verhindering van den Voorzitter leidt het oudste 
aanwezige lid de vergadering." 

Art. 3 luidt: 
„De aanwezigheid van vijf leden, het lid tevens Voor

zitter daaronder begrepen, is noodig tot het nemen van 
een besluit." 

De Voorzitter: „Zijn allen het hiermee eens?" „Dan is art. 3 
aangenomen!" 

Art. 4 luidt: 
„De notulen worden gehouden door den Adjunct-Secre

taris. Zij behelzen kortelijk hetgeen door ieder lid in het 
midden is gebracht, zoomede eene opgave van de inge
komen stukken en mededeelingen van de besluiten, 
welke zijn genomen, met vermelding van de namen der 
voor- en tegenstemmenden. Zij worden in ontwerp aan 
de leden rondgezonden teneinde dezen in de gelegenheid 
te stellen hunne opmerkingen ter kennis van den Adjunct-
Secretaris te brengen. Nadat de notulen zijn terug
ontvangen, worden zij door den Voorzitter voorloopig 
vastgesteld en aldus opnieuw aan de leden gezonden. 
De notulen worden daarna, zonder te zijn voorgelezen, 
aan de goedkeuring der eerstvolgende vergadering onder
worpen. Aan de notulen worden toegevoegd door de leden 
in de vergadering ingediende nota's." 

De Voorzitter: „Deze voorstelling is vrij duidelijk." 

Allen zijn het hiermee eens. Art. 4 wordt dan met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Art. 5: 
„Zoo dikwijls de Commissie dit noodig acht, benoemd 

zij, op voorstel van den Voorzitter, eene subcommissie 
van drie leden om een bepaald geformuleerd voorstel te 
doen. leder lid is bevoegd daarop amendementen voor te 
stellen of zelfs schriftelijk voorstellen in te dienen, onver
schillig of eene Subcommissie is benoemd of niet. 

Alle schriftelijk aan het oordeel der Commissie onder
worpen voorstellen worden in de Commissie behandeld 
en, tenzij anders mocht worden bepaald, van te voren 
door bemiddeling van den Adjunct-Secretaris, aan de leden 
rondgezonden." 

De heer Limburg: „Ik heb één vraag te stellen. Er staat 
„op voorstel van den Voorzitter". Dit sluit niet uit, dat de 
commissie zelf besluit tot het instellen van een Sub-commissie." 

De Voorzitter: „Ja!" 

De heer de Geer: „Juist; en de vergadering kan steeds uit
maken, of zij een Subcommissie noodig acht, blijkens den 
aanhef van het artikel." 

De heer Struycken: „Ik acht den tweeden zin der eerste 
alinea van art. 5 overbodig. Dat ieder lid bevoegd is daarop 
amendementen in te dienen, spreekt vanzelf. Bovendien: ieder 
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lid kan toch ook staande de vergadering mondeling voorstellen 
indienen. En er staat „schriftelijk". 

De heer de Geer: „Ik heb den tweeden zin niet zoo gelezen." 
De Algemeene Secretaris: „Ieder kan ook staande de ver

gadering voorstellen indienen. Maar dan natuurlijk uitvoerig." 

De Voorzitter: „Dus feitelijk zijn allen het er mee eens, dat 
de tweede zin overbodig is.'' Art. 5 zal derhalve luiden: 

„Zoo dikwijls de Commissie dit noodig acht, benoemt 
zij, op voorstel van den Voorzitter, eene subcommissie 
van drie leden om een bepaald geformuleerd voorstel te 
doen. 

Alle schriftelijk aan het oordeel der Commissie onder
worpen voorstellen worden in de Commissie behandeld 
en, tenzij anders mocht worden bepaald, van te voren 
door bemiddeling van den Adjunct-Secretaris, aan de 
leden rondgezonden." 

Art. 5 wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. 

Art. (j luidt: 

„Zoo het lid tevens Voorzitter, lid van eene Subcom
missie is, neemt hij daarvan het Voorzitterschap waar. 
Overigens kiest iedere Subcommissie een Voorzitter uit 
haar midden." 

De heer Limburg: „Dus de Voorzitter der Commissie is ipso 
facto Voorzitter van eene Subcommissie, waarvan hij lid is. 
Het Voorzitterschap van een andere Subcommissie is toeval." 

De Voorzitter: „Ja." 

Art. 6 wordt nu met algemeene stemmen aangenomen. 

Hierna stelt de Voorzitter aan de orde de behandeling van 
art. 7. Dit luidt: 

„Bij staking van stemmen omtrent een voorstel tot 
wijziging der Grondwet wordt het in eene volgende 
vergadering aan eene nieuwe stemming onderworpen; 
staken alsdan nogmaals de stemmen, dan wordt het 
geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over 
onderwerpen van orde beslist de stem van het lid tevens 
Voorzitter. Bij staking van stemmen over personen beslist 
het lot." 

Zonder eenige gedachtenwisseling wordt dit artikel met 
algemeene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: „Is het geheele Reglement nu volledig?" 

De heeren Schaper en Limburg: „Dat zal men onder het 
weiken wel bemerken." 

De Voorzitter deelt mede, dat de N. V. Vereenigde Foto-
bureaux, het Haagsch Illustratie- en Persbureau en het Foto
persbureau „Holland" toestemming gevraagd hebben om "de 
Staatscommissie te fotografeeren. 

Besloten werd den fotografen toe te staan een foto te nemen. 
Zulks geschiedt. 

Er is nog ingekomen: 

1°. Een schrijven van den Minister van Waterstaat, ten be-
tooge, dat de Staatscommissie ook haar aandacht zal schenken 
aan den waterstaat en de onteigening ten algemeene nutte. 
Dit schrijven is vergezeld van een artikel van Prof. I. B. Cohen, 
getiteld: „Onteigeningsindrukken." 

2°. Een schrijven van den Minister van Koloniën, waarin 
de wenschelijkheid staat uitgedrukt, dat de Commissie ook 
hare aandacht schenkt aan de, de Koloniën betreffende, bepalin
gen. De wijzigingen zullen niet diep ingrijpend zijn; kort na de 
installatie zal voornoemde Minister de aandacht der Commissie 
vragen voor eenige door hem wenschelijk geachte verande
ringen. 
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3°. Een adres van de „Feministische Partij", inhoudende 
de wenschelijkheid van het vastleggen van het algemeen 
vrouwenkiesrecht in art. 80 der Grondwet. 

4°. Een adres van „De Neutrale" Vereeniging voor Vrouwen
kiesrecht, hetzelfde verlangen inhoudende. 

Aan de orde is het bepalen van de plaats waar en van den 
dag en tijd waarop de Commissie zal vergaderen. De vergade
ringen zullen gehouden worden in een der zalen van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Het in het algemeen bepalen van den dag en de tijd levert 
meer bezwaren op. 

Dê heer de Geer kan Zaterdags niet aanwezig zijn. 

De heeren Schaper en Limburg wenschen rekening te houden 
met de dagen, waarop de Tweede Kamer en Gedeputeerde 
Staten vergaderen. 

De Vrijdag wordt ten slotte de meest geschikte dag gevonden, 
des avonds te 8 uren. 

Vervolgens wordt door den Voorzitter aan de orde gesteld: 
het bepalen van cle werkwijze der Commissie. 

De Voorzitter: „Kan de Algemeene Secretaris ons mededeelen 
hoe het bij de Staatscommissie-Heemskerk toeging?" 

De Algemeene Secretaris: „Haar Reglement van Orde bepaalde 
de werkwijze. Men ging de geheele Grondwet artikel voor artikel 
na. Ontmoette men een artikel, een onderwerp, dat gewijzigd 
diende te worden, dan verwees men de kwestie naar eene 
Subcommissie. Hier is het echter wat anders. Het K. B. 
noemt de onderwerpen. Wil een der leden een nietgenoemd 
onderwerp anders geregeld zien als de Grondwet het bepaalt, 
dan kan hij zijn voorstel indienen." 

De heer de Geer: „Dus daar werden Subcommissies be
noemd, zonder dat men wist, waar men heen wilde." 

De Algemeene Secretaris: „Ja in zoover dat men haar ge
woonlijk geen nauwkeurig omschreven mandaat gaf." 

De heer Schaper: „We moeten eerst een schema van be
handeling opzetten, dat de algemeene lijnen aangeeft en 
verder zoo weinig mogelijk in Subcommissies afdoen. Boven
dien moet alles niet zoo erg vormelijk te werk gaan. Dat 
gaat beter." 

De heer Limburg: „Laat voor ons de leiddraad zijn de 
volgorde, waarin het K. B. cle onderwerpen opsomt. Het K. B. 
noemt het eerst de Troonopvolging. De vergadering kan dan 
hierover beginselbesluiten nemen, welke redactioneel in de 
Subcommissies uitgewerkt kunnen worden. Vervolgens kan 
zij op dezelfde wijze de andere onderwerpen b.v. cle samen
stelling der Staten-Generaal behandelen." 

De heer Struycken: „De onderwerpen, die een lid in zijn 
gedachten heeft, moeten ook ten spoedigste gezegd worden." 

De Voorzitter: „Daarmee ben ik het eens. Maar dan moet 
ook een termijn worden bepaald, binnen welken men die 
onderwerpen moet opgeven." 

De heer Limburg: „Ik ben het met den heer Struycken eens. 
't Is noodig, dat onderwerpen, die er in betrokken worden, eerst 
goed overdacht worden." 

De Voorzitter: „Maakt U er een voorstel van!" 

De heer Limburg: „Men zou kunnen zeggen, dat de andere 
onderwerpen binnen zes weken moeten worden opgegeven. 

De Voorzitter: „Dus vóór 1 Maart." 

De heer Limburg: „Ja." 
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De heer de Geer: „Maar dat is toch geen wet van Meden 
en Perzen." 

De heer Limburg: „Dus: zoovee] mogelijk vóór 1 Maart." 

Aldus wordt besloten. 

De heer Struycken: „Ik heb gemerkt, dat er in de instal-
latierede gesproken wordt over een onderzoek van het trac-
taten-recht en het recht van oorlogsverklaring, welke beide 
onderwerpen niet genoemd worden in het K. B. We zullen 
ons bij de behandeling maar richten naar de installatierede. De 
in het K. B. niet-genoemde onderwerpen kunnen dan door de 
leden aanbevolen worden." 

De vergadering stemt met deze woorden in. 

De Voorzitter: „Nu moet nog de datum van de volgende 
vergadering bepaald worden. Hoeveel tijd wordt er vereisent 
voor het bestudeeren van de Troonopvolging." 

De heer Limburg: „We zouden onze eerste vergadering 
kunnen houden over 14 dagen." 

Deze tijd wordt door allen voldoende geacht. 

De Voorzitter: „Dus de volgende vergadering is vandaag over 
14 dagen. Te 8 uur precies." 

Aldus wordt besloten. 

Na de rondvraag, waarbij de heer de Geer vraagt of er ook 
gedacht was aan het hoofdstuk „Veranderingen" en de Alge-
meene Secretaris antwoordt, dat dit. onderwerp samenhangt 
met het referendum, wordt de vergadering door den Voorzitter 
gesloten. 

Aanwezig waren: de Voorzitter, de Algemeene Secretaris, 
alle leden en de adjunct-Secretaris. 
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