
G E H E I M . 

STAATSCOMMISSIE TOT GEDEELTELIJKE 
HERZIENING VAN DE GRONDWET. 

NOTULEN, 

T W E E D E VERGADERING 
gehouden in de Vergaderzaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, op Vrijdag 24 Januari 

1919 des avonds te 8 uur. 

Voorzitter: de heer Ruys de Bccrcnbrouck. 

Aanwezig: alle leden en de Adjunct-Secretaris. 

Adres van de Vrije Vrouwenvereeniging ten betooge van 
de wenschelijkheid om het vrouwenkiesrechtvraagstuk tot 
definitieve oplossing te brengen door wijziging van art. 80. 

De Voorzitter stelt aan de orde: de behandeling der Troon
opvolging. 

De heer Schaper legt eerst eene verklaring af, welke hij 
voorloopig alleen in de notulen wil opgenomen hebben. Hij 
is voorstander van de republikeinsche Staatsorde, doch hij zal 
dienaangaande geen voorstellen doen, omdat de voorstanders 
ervan noch in de Staatscommissie, noch in de Tweede Kamer 
de meerderheid hebben en het karakter onzer Grondwet het 
republikeinsche nadert. 

De heer Limburg meent, dat hij misschien het meest radicale 
voorstel heeft. 

Als Prinses Juliana zonder kinderen komt te overlijden, 
gaat de Kroon zeer waarschijnlijk over in de Duitsche linie. 
De vertegenwoordigers ervan zijn geen Nederlanders, noch 
door banden aan Nederland verbonden. Bovendien zijn zij nu 
en waarschijnlijk in de toekomst van hun Kroon beroofd. 
Maar al zijn zij in functie, dan zijn zij om de eerste reden 
niet geschikt voor Nederlandsen regeerend vorst. 

Dus art. 14 en 15 moet worden geschrapt. 
Hoewel de monarchie te verkiezen is boven de republiek, 

kan de troonopvolging niet vastgelegd worden tot in de lengte 
van dagen. Dit strijdt met de tegenwoordige opvatting van de 
soepelheid der Grondwet. Bovendien kan men, nu alles zoo 
snel voortschrijdt, niet weten, hoe de maatschappij er over 50 
jaar uitziet. 

Daarom stelt hij voor in de Grondwet vast te leggen, dat 
de Kroon bij overlijden van Koningin "Wilhelmina overgaat op. 
het oudste kind. Verder wil hij niet gaan. De troonopvolging 
is dan nog vastgelegd voor minstens 40 jaar. 

Na 40 jaar kan men dan overeenkomstig art. 20 de geheele 
troonopvolging volgens de dan geldende inzichten regelen. 

De heer de Geer vereenigt zich gedeeltelijk met deze woorden. 
Hij is voor schrapping van de artikelen die betrekking hebben 

op Duitsche vorsten. Maar het gevolg is, dat art. 20 zich 
spoediger zal voordoen. Hieraan zijn voor hem bezwaren ver
bonden, omdat hij de voorkeur geeft aan een vorst aangewezen 
door de natuur dus door afstamming, boven een vorst aange-
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wezen door keus. Dit laatste toch laat vrij spel voor partij
en internationale intriges. Deze kunnen zich voordoen, wanneer 
de Staten-Generaal de beslissing moeten nemen. De vorst 
treedt dan op als uitverkorene van een partij evenals de 
president van een republiek, bijv. Wilson. 

Daarom wil hij zoo laat mogelijk tot een keuze komen en 
dus -niet met den heer Limburg de opvolging slechts voor 
éi ii generalisatie vastleggen. 

Hij ziet in de erfelijke monarchie, zooals wij die hebben, 
nagenoeg geen nadeelen, wél voordeden. We moeten dus zoo 
mogelijk aan het nageslacht het voorrecht geven, dat wij zelf 
hebben: een vorst door de natuur aangewezen. 

De heer Schaper zegt, dat hij overeenkomstig zijn verklaring 
zich tevreden stelt met de bespreking van de troonopvolging
en tot zoover kan meegaan met het betoog van den heer 
Limburg. Maar we kunnen binnen korten tijd geplaatst 
worden voor .het nemen van een beslissing, want Koningin 
Wilhelmina en prinses Juliana kunnen bijv. bij een ongeluk 
omkomen. 

Omdat het niet mogelijk is de Oranje-dynastie, die met 
hef Neüerlandsche volk samengegroeid is, uit de Grondwet 
te doen verdwijnen, en om tevens de mogelijkheid voor het 
vestigen van een republiek te openen, zou hij voorloopig 
art. 14 ongeveer zóó willen redigeeren: 

„Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der drie 
voorgaande artikelen, tot de Kroon gerechtigd, doet de Koning 
een voorstel omtrent het hoofdscha; n staat. 

De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen getale bijeenge
roepen, beraadslagen en besluiten daarover in vereenigde 
vergadering. 

Bestaat bij overlijden van den Koning geen bevoegde opvolger 
naar de Grondwet, dan beslissen de Staten-Generaal, in dubbele 
getale opgeroepen etc. over het hoofdschap van den Staat, na 
een gehouden referendum." 

Spreker geeft deze voorloopige redactie om zijn bedoeling 
te verduidelijken. De kwestie der volksstemming kan later 
afzonderlek behandeld worden. 

De heer Limburg vraagt, of de heer Schaper de geheele 
rechte lijn tot de Kroon gerechtigd wil zien, waarop deze 
antwoordt, dat dit bij het maken eener Grondwetsherziening 
zijn bedoeling is; maar dat hij bij het uitsterven de Staten-
Generaal wil laten beslissen over den Staatsvorm. 

Wil het volk eerder een republiek, dan verkrijgt het die; 
doch nu voorschrijven, dat na Prinses Juliana het koningschap 
van het Oranjehuis zal kunnen ophouden, is utopisme. 

De Algemeene Secretaris meent, dat dan het Tweede Hoofd
stuk niet moet luiden: Van den Koning. 

De heer Schaper zegt, dat dit opschrift kan gehandhaafd 
blijven. Zoo noodig kan, bij een beslissing ten gunste der 
republiek, alles wat den „Koning" betreft, toepasselijk worden 
verklaard op den President. 

De heer Anema meent, dat de techniek een kwestie is van 
later zorg, maar dat er eerst over het principe moet beslist 
worden. Hij deelt.de algemeene opvatting, dat de cognatische 
collaterale lijn geschrapt moet worden. 

Tegen het voorstel van den heer Limburg heeft hi] echter 
een opportunistisch en een principieel bezwaar. Want het legt 
de Troonopvolging geenszins vast voor 40 jaar, omdat we 
plotseling voor den toestand geplaatst kunnen worden en dan 
hebben we een staatsrechtelijk ledig. 

Hij is het niet eens met de motiveering van het standpunt* 
van den heer Limburg, dat we de wet niet kunnen voor
schrijven aan het nageslacht. Onze vorsten zijn samengegroeid 
met het Nederlandsche volk en wrel in de agnatische lijn. Ook 
de afstammelingen van prinses Juliana kunnen tot de Kroon 
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gerechtigd blijven. Sterven zij uit, dan geeft hij de voorkeur 
aan een republiek boven een monarchie niet buitenlandsche 
vorsten. Dit brengt verschillende bezwaren mee. 

In dit verband wijst hij op de koningen van Engeland uit 
het huis van Hannover. 

Het voorbeeld van Wilson is niet juist. Want deze heeft 
in het Amerikaansche Staatsrecht een eigenaardige positie. 

De heer dé Geer zegt, dat zijn bezwaren betrekking hebben 
op het gekozen Staatshoofd in een republiek en in een monarchie. 
In het laatste geval spelen ook internationale intriges een 
voorname rol. 

De heer Kappeyne vereenigt zich met het voorstel van den 
heer Schaper. In de Grondwet moet vastgelegd worden, dat 
de wettige nakomelingen van Koningin Wilhelmina tot de 
Kroon gerechtigd zijn. Bij ontstentenis van een bevoegde 
opvolger, zal de wetgevende macht beslissen over den Staats
vorm en het Staatshoofd. 

De heer Schaper meent, dat art. 20, ook volgens de voor
stellen van den heer Limburg, een monarchie veronderstelt. 
Deze veronderstelling moet uit de Grondwet verdwijnen. 

De heer Limburg deelt mede, dat hij heeft bedoeld, dat de 
wetgevende macht ook over den Staatsvorm beslist. 

De heer Struyeken stemt in met de schrapping van de 
artt. 14 en 15, ofschoon ze bij de vorige Grondwetsherziening-
meer beteekenis zou gehad hebben en wel om twee reden. 
In de eerste plaats: waren Koningin Wilhelmina en Prinses 
Juliana gestorven, dan hadden we hier een buitenlandsch vorst; 
en in de tweede plaats stonden we dan voor de lastige kwestie 
van art. 23. Het feit, dat tal van troonopvolgers behooren 
tot stamhuizen, die in hun eigen land van de Kroon vervallen 
zijn verklaard of daarvan afstand hebben gedaan, acht hij geen 
argument om hen hier uit te sluiten; eerder zou het voor het 
tegendeel pleiten, omdat wij thans geen gevaar loopen onder 
den invloed te komen van elders regeerende dynastieën. 
Trouwens onder de troonopvolgers zijn er nog velen, die wel 
behooren tot een elders regeerend stamhuis, met name de 
de geheele lijn, die in Denemarken regeert. Voor hem geldt 
dan ook alleen het argument van Tellegen in 1883: wij moeten 
al de troonopvolgers uitsluiten van wie men alleen weet, dat 
ze tot ons land niet in de minste betrekking staan. 

Hij is een voorstander van de monarchie, niet op theoretische 
gronden, maar omdat we hier het koningschap en wel een 
nationaal koningschap hebben. 

De monarchale troonopvolging zal de Grondwet zóó hebben te 
regelen, dat wij de kans uitsluiten, dat personen tot den troon 
geroepen worden, die geen Nederlander zijn, de Nederlandsche 
taal en volksaard niet kennen, niet van jongs afgeleerd hebben 
de Nederlandsche belangen als hun eigen belangen te begrijpen. 
Daarom wil hij voorgaande bepaling voor zooveel betreft de 
opvolging der vrouwen en haar nakomelingen, omdat hier het 
het gevaar groot is, dat niet-Nederlanders in bovengenoemden 
zin opvolgen. Zoover als de heer Limburg wil hij niet gaan. 
Als Prinses Juliana kan opvolgen, kan ook haar zoon tot de 
Kroon gerechtigd zijn. En waarom zullen we haar dochter 
uitsluiten wanneer prinses Juliana zelve Koningin is geweest? 
Iets anders is het, wanneer zij vóór hare moeder sterft. Zij is 
met een vreemdeling gehuwd, misschien wel naar het buiten
land gegaan. Moeten dan haar kinderen tot de Kroon gerechtigd 
zijn, ook als ze in. den vreemde opgevoed zijn en niet als 
Nederlanders voelen? Hij meent van niet. Wij moeten er voor 
waken, dat men later niet tegenover de cognatische afstam
melingen uit prinses Juliana op dezelfde wijze te staan komt 
als wij thans tegenover die uit Willem I. 

Ook art. 13 zal geschrapt moeten worden. 
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Sterft dus prinses Juliana vóór haar Moeder, dan moet z. i. 
krachtens art. 21 der Grondwet in de troonopvolging worden 
voorzien. De heer Struycken gaat echter niet met den heer 
Schaper mee. Het zoeken naar een koning kan vernederend 
zijn, maar mogelijk is ook, dat er onder de leden van ons 
stamhuis iemand is dien het geheele volk gaarne als koning 
wenscht. Hij wil dan ook niet van een anderen staatsvorm in 
de Grondwet gesproken zien zoolang niet zeker is, 'dat men 
van de monachie wil afzien. Het voorstel van den heer 
Schaper brengt eene onnoodige demonstratie ten behoeve der 
republiek in -de Grondwet, waarmede men de monarchale 
gedachte ondermijnt. We zouden de eersten zijn zoo iets in 
de monarchale Grondwet vast te leggen. De mogelijkheid tot 
Grondswetsherziening staat steeds open, als het noodig is, en 
men kan tevens beslissen aan welken staatsvorm men de 
voorkeur geeft. 

De Voorzitter sluit zich aan bij de heeren, die de artt. 14 
en 15 willen schrappen. Met betrekking tot bezwaren van den 
heer Struycken, dat wij ons tegenover de afstammelingen 
van prinses Juliana op dezelfde wijze kunnen bevinden als 
tegenover die van Willem I, vraagt hij, of wij de' regeling 
ervan niet aan het nageslacht kunnen overlaten. 

De heer Struycken is van meen ing. dat de Commissie 
door het vervallen van art. 14 en 15 het stelsel reeds heeft 
veranderd en de vrouwelijke verwanten in de zijlijn reeds heeft 
uitgesloten. 

De heer Limburg zegt uit de besprekingen gemerkt te hebben, 
dat zijn voorstel niet is aangenomen. In dit verband vraagt 
hij. of het misschien gewenscht is, eerst de volgorde van 
erfopvolging verder af te handelen. 

De Voorzitter is het ermee eens. 

De heer Limburg zegt, dat hij indien de Commissie niet 
meegaat met zijn voorstel de troonopvolging bij prinses Juliana 
af te snijden, een tweede voorstel heeft, dat ook eenigzins 
ligt in de lijn van dat van den heer Struycken. Hij wil nog 
verder gaan door vrouwen en mannen gelijk te stellen. 

De heer Schaper komt terug op wat de heer Struycken 
gesproken heeft. Als de regeerende vorst gestorven is en er 
geen bevoegde opvolger bestaat, moet het voorstel wel van 
de Staten-Generaal uitgaan. Er is niets op tegen, dat de Grond
wet hun dan de mogelijkheid opent de republikeinsche staats
orde te vestigen, daar wij reeds een soort van republikeinsche 
monarchie hebben. 

De heer Struycken meent, dat de Staten-Generaal daartoe 
dan bevoegd zijn, ook al zegt de Grondwet het niet, omdat 
zij dan immers de Grondwet kunnen veranderen, welke ver
andering toch ook in het stelsel van den heer Schaper noodig 
zal zijn. 

De heer Limburg zegt, dat we bij een ongeluk steeds voor 
art. 20 of 21 komen te staan. Dan zouden de Staten-Generaal 
ook over den Staatsvorm kunnen beslissen. Hij meent, dat 
men dit stelsel niet als republikein behoeft te'omhelzen, maar 
op grond van het feit, dat het niet gewenscht is het nageslacht 
te binden in een tijdsgewricht, waarin alles zich zoo snel 
ontwikkelt. Bovendien onttroont hij in zijn stelsel niemand, 
wat de heer Struycken wel doet. 

De heer Struycken antwoordt, dat hij alleen heeft gesproken 
over de gevallen, waarin de artt. 20 en 21 van toepassing 
zijn, er dus geen bevoegde troonopvolger is. 

De heer Limburg vervolgt, dat het verschil tusschen zijn 
standpunt en dat van den heer Struycken duidelijk wordt, 
als Koningin Wilhelmina een zoon, jonger dan Prinses Juliana 
had. Bij zijn voorstel volgt niet de zoon, maar Prinses Juliana 
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op, omdat hij vrouwen en mannen gelijk stelt, niet om 
feministische reden, maar dewijl haar man toch Nederlander 
wordt. De latere Koningin Juliana wordt opgevolgd door haar 
oudste kind, dit weer door zijn oudste kind. Dit laatste heeft 
ooms, tantes, neven, nichten, zusters en broers, die niet tot 
de Kroon gerechtigd moeten zijn, omdat zij niet voor den 
troon zijn opgevoed en daarbij misschien buitenlanders zijn." 

De heer Struyeken zegt, dat het stelsel van den heer Limburg 
daarop neerkomt, dat het oudste kind van den regeerenden 
vorst opvolgt en niemand anders. 

De heer de Geer meent, dat het systeem van den heer 
Limburg een tegenstrijdigheid in zich bevat, omdat het 
eenerzijds vrouwen en mannen gelijk stelt, en anderszijds de 
zijlijnen niet tot de Kroon gerechtigd maakt, omdat deze waar
schijnlijk in buitenlandsche omgeving zijn opgegroeid, welk 
gevaar juist bij do vrouwelijke lijnen zeer groot is. 

De heer Struyeken zegt, dat in de meeste monarchieën de 
mannelijke descendenten tot de Kroon gerechtigd zijn en in 
zijn stelsel ook de dochters van de laatstoverleden koning 
zonder representatie kunnen opvolgen. 

De heer Schaper meent, dat het automatisch bestemmen 
van een dochter tot den troon bezwaren meebrengt, omdat 
een vrouw gemakkelijk onder vreemden invloed kan geraken. 

De heer Limburg erkent, dat hij zijn stelsel misschien niet 
duidelijk genoeg heeft uiteen gezet. Op Koningin Wilhelmina 
volgt Prinses Juliana, op Prinses Juliana haar oudste in leven 
zijnde kind. Is dat een vrouw dan gaat zij vóór den jongeren 
broer; omdat zij voor den troon bestemd is, zal zij door haar 
opvoeding een Nederlandsche zijn. Is zij gestorven, dan volgt 
haar kind op bij representatie. 

De heeren Kappeyne en Schaper meenen, dat de bezwaren 
bij deze regeling niet vervallen, omdat door .haar eventueel 
huwelijk met een buitenlander de vreemde invloed blijft 
bestaan. 

De heer Limburg vervolgt, dat art. 20 van toepassing zal 
zijn, als de regeerende vorst geen kinderen heeft om hem op 
te volgen. 

Op de opmerking van den heer Struyeken, dat de ooms ook 
door hun opvoeding Nederlanders kunnen zijn, antwoorde de 
heer Limburg, dat dit niet waarschijnlijk zal zijn, omdat ze 
niet van den beginne voor den troon zijn bestemd en er kans 
bestaat, dat zij en hunne kinderen zich in het buitenland, 
vestigen. Zijn stelsel is dus: eerst prinses Juliana; dan haar 
oudste kind; niet de jongere broer, dus ook niet de oom. 

De heer Schaper zegt, dat zijn stelsel Overeenkomt met dat 
van den heer Limburg, zooals deze .dat nu later heeft 
geformuleerd. 

De heer Struyeken merkt op, dat de broeder en de oom 
thans gaat vóór de dochter van den regeerenden vorst; de 
andere volgorde is ook mogelijk. 

De heer Limburg blijft bij zijn opvatting, dat de jongere 
broer niet zal opgevoed worden als toekomstig regeerend vorst, 
omdat hij niet voor den troon bestemd is; dat.hij dus tegen 
den tijd, dat hij oom wordt, een andere mentaliteit zal hebben. 

De heer Struyeken ziet dit niet in. Bovendien zal men dan 
licht komen te staan voor een keuze tusschen verschillende 
mannelijke leden uit het vorstenhuis, wat gevaar voor intriges 
meebrengt. 

De Aoorzitter acht het punt voldoende besproken; over het • 
doen vervallen van de buitenlandsche linie zijn allen eens. 

De heeren Limburg, Kappeyne en de Geer vragen de 
stemming tot de volgende vergadering uit te stellen. 
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Schrapping Tan art. 13, 
H. en 15. 

Artikelsgewyze 
behandeling'. 

Art. 10. 

Art. 11 en 12. 

Art. 20 en 21. 

De Voorzitter deelt mede, dat er de volgende keer zal 
gestemd worden over het laten vervallen van de artt. 13, 
14 en 15. 

Aldus wordt besloten. 

De Aroorzitter stelt aan de orde de artikels-gewijze behan
deling van de eerste afdeeling. 

De heer Limburg stelt voor art. 10 in dien zin te wijzigen, 
dat het uitgangspunt Koningin Wilhelmina wordt in plaats 
van Koning AVillem I. 

De heer Struyken heeft hiertegen een historisch bezwaar en, 
acht het een illegantie, daar art. 10 een art. van 1919 wordt, 
terwijl de Grondwet van 1815 is. 

De Voorzitter en de heeren Schaper en Limburg deelen 
deze bezwaren niet, terwijl de Algemeene Secretaris opmerkt, 
dat in de artt. 14, 22, 170 enz. reeds inbreuk op het door den 
heer Struycken aangevoerde is gemaakt, waarop de heer 
Struycken antwoordt, dat dit ook een illegantie is. 

De Voorzitter stelt voor hierover op de volgende vergadering 
te beslissen en tevens over'de beginselen, verdedigd door de 
heeren Limburg en Struycken, waarover beiden een nota 
zullen richten aan de leden der Commissie. 

Aldus wordt besloten. 

De heer Struycken meent, dat het voorstel van de heeren 
Limburg en Schaper om in de Grondwet de mogelijkheid 
te openen voor de Staten Generaal over den Staatsvorm 
te beslissen het koningschap ondergraaft, omdat het niets 
anders is dan theoretisch de waarde der monarchie in twijfel 
trekken. 

Bovendien ziet hij de noodzakelijkheid ervan niet in, omdat 
de beslissing over den Staatsvorm mogelijk is door een latere 
G rond wetswij ziging. 

De heer Limburg vindt de woorden van den heer Struycken 
doctrinair, omdat hij geen rekening houdt met de ontwikkeling 
van het Staatsrecht. Op het oogenblik is het Nederlandsche volk 
voor de Oranjemonarchie, die historisch met het volk is samen-
gegroeid, maar bij het uitsterven dei dynastie is de volks
overtuiging door een Grondwetartikel niet tegen te houden. 

De heer Schaper meent, dat de beslissing over den Staats
vorm in de Grondwet moet opgenomen worden. Men zal 
gevoelen, dat het gevaar, dat de monarchale gedachte er 
door wrordt verzwakt, bij hem niet weegt. Doch van het 
standpunt der andere heeren moeten dezen bedenken, dat 
de Oranjeliefde'juist versterkt kan worden, door de monarchie 
te beperken tot de Oranjedynastie. In ieder geval moet men 
op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn. 

De heer Kappeyne is van meening, dat men in Nederland 
niet de monarchie, maar de Oranjemonarchie beaamt. Na 
deze wenscht hij vrijheid, om te beslissen, wat het meest • 
praktisch is. 

De heer de Geer ziet het nut van het voorstel der heeren 
Limburg en Schaper niet in, omdat er, kiest men voor een 
republiek, tóch een Grondwetsherziening moet plaats hebben 
om de veranderingen, die met het besluit der Staten-Generaal 
samenhangen, in de Grondwet aan te brengen. 

De heer Schaper is van meening, dat die herziening een 
regu\ariseering is, terwijl wij op het oogenblik.de toekomst 
vaststellen. 

De heer Struycken meent, dat die omzetting een complete 
herziening is, omdat er moet beslist worden, welken Staats
vorm men zal vestigen. 
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De lieor Schaper blijft bij zijn gedachte, dat de omzetting 
zich bij ons gemakkelijk zal voltrekken, daar we waarschijnlijk 
een zelfde constitutie behouden, als wij nu hebben, doch met 
een president al of niet door een referendum aangewezen. 
Zijn positie kan ongeveer gelijk zijn aan die des Konings. 

De heer Struycken deelt dit gevoelen niet. omdat er bij 
een eventueel referendum een andere constitutie kan tot stand 
komen, gebaseerd op een anderen repubükeinschen staatsvorm. 

De heer Limburg sluit zich bij de woorden van den heer 
Schaper aan, dat die herziening er eene is van regularisee-
renden aard. 

Met den heer Struycken verschilt hij van meening. Hij 
merkt tegen hem op, eenerzij ds, dat zeer wel mogelijk is, dat 
de President precies dezelfde positie en macht zal hebben, als 
de Koning; anderzijds, dat het ongeschreven Staatsrecht zich 
zal blijven ontwikkelen, hetzij er een Koning, hetzij er een 
President is. 

De heer Struyken antwoordt, dat in het voorstel Schaper 
reeds wordt uitgemaakt, dat wij [een'republiek zullen krijgen 
als de Fransche. Dit acht hij verkeerd, omdat ook andere vormen, 
de Amerikaansche, de Zwitsersche mogelijk zijn. Wat men in 
de toekomst zal begeeren, weet hij niet; maar wel verwacht 
hij, dat als door invoering van het referendum de beteekenis 
tier Volksvertegenwoordiging gelij delijk wordt verzwakt de 
bevolking zelve ook over de keuze van den President zal 
willen beslissen en dan zal de republiek meer op de 
Amerikaansche dan op de Fransche gaan gelijken. Ook wat 
in Duitschland gebeurd, zal bij de afschaffing der monarchie 
hier te lande zijn invloed doen gelden. 

De heer Limburg stelt den heer Struycken de vraag of hij 
het ondenkbaar acht, dat de positie van den president gelijk 
is aan die des konings en of hij anderzijds niet van meening 
is, dat ons Staatsrecht zóó veranderen kan door de gewoonte, 
dat elke Staatsordening mogelijk is, waarop de heer Struycken 
zegt, dat het antwoord eerst dan kan gegeven worden. 

De heer Schaper acht het gewenscht, de beslissing over 
don Staatsvorm — als men die wijziging zoo noemen 
wil — in de Grondwet op te nemen, omdat er dan minder 
agitatie onder het volk noodig zal zijn om tot een republiek 
te komen. Wat nu voor den Koning geldt, kan dan op den 
president van toepassing worden verklaard. Het karakter onzer 
Staatsinstellingen wordt er niet door gewijzigd, wij worden 
daardooi geen republiek als die van de Vereenigde Staten 
van Amerika. 

De Voorzitter stelt voor over te gaan tot de stemming over 
het beginsel: de beslissing, over den Staatsvorm in den geest 
als voorgesteld door den heer Schaper. 

Aldus wordt besloten. 

Voor stemden : 
de heeren Kappeyue. Schaper, Auema, Limburg en de 

Voorzitter. 

Tegen: 
de heeren de Geer en Struycken. 

Aan de orde wordt gesteld: het redigeeren van het beginsel. 

De heer Struycken meent, dat hierover kan gestemd worden 
als men de zaak goed voor oogen heeft en dat er onderscheid 
is tusschen de gevallen van art. 20 en 21. In het laatste 
geval wil de heer Schaper een volksstemming hebben. Dan 
beslist dus het volk en niet de Staten-Generaal. 

De heer Schaper heeft zoo straks art. 14 genoemd omdat 
in zijn gedachten gang dan alles aangaande de troonopvolging 
vervalt. Men kan echter ook de artt. 20 en 21 nemen. 
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De heer Limburg is van meening, dat men voorloopig kan 
redigeeren: de dubbele Staten-Generaal. Komt de Commissie 
later tot het referendum voor dit onderwerp, dan kunnen we 
hierop terugkomen. 

Afstand. Aan de orde is: de afstand van de Kroon. 

Artt. 16, 17 eii 18. Deze kwestie wordt door allen van onbeduidend belang 
geacht. 

De veranderingen in deze materie hangen samen met de 
beslissing over de Troonopvolging. 

Vrt. 19. Dit kan gehandhaafd blijven. 

Art. 22. De wijziging er van hangt samen met de beslissing over 
de Troonopvolging. 

Art. 23. De Voorzitter is van meening, dat art. 23, al. 2, gewijzigd 
moet worden met het oog op wat in België gebeurt. 

Hierover zal over 14 dagen beslist worden. 

Na rondvraag, waarbij de heer Struycken den wensch te 
kennen geeft inzage te krijgen van de notulen der vorige 
Staatscommissie en de Algemeene Secretaris hem antwoordt, 
dat ze na bekomen Koninklijke machtiging bij den adjunct
secretaris zullen gedeponeerd worden, sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

\ 
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