
DEFINITIEF. 

Ingekomen stukken. 

f~\ 

Goedkeuring: notulen. 

Art. 170 aangehouden. 

Yoorstel-Departenient. 

Alt. 124. 

Art. 1*20. 

G E H E I M . 

STAATSCOMMISSIE TOT GEDEELTELIJKE 
HERZIENING VAN DE GRONDWET. 

NOTULEN, 

ACHTSTE V E R G A D E R I N G 

gehouden in de Vergaderzaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, op Vrijdag 25 April 

1919 des avonds te 8 uur. 

Voorzitter: de heer Ruys de Beerenbrouck. 
Afwezig: de heer Struycken. 

1°. Bericht van verhindering van den heer Struycken, 
tevens inhoudende het verzoek om de behandeling van art. 
170 aan te houden. 

2°. Een concept-redactie van de artt. 124 en 126 van het 
Departement. 

«3°. Een schrijven van den Minister van Justi t ie betoo-
gende de wenschelijkheid eener wijziging van art. 161 en 166. 

4". Een concept-redactie van art. 161. laatste alinea met 
een memorie van toelichting en een concept-redactie van een 
afzonderlijk hoofdstuk „Van de bedrijven" van den heer 
Strnyeken. 

5°. De volledige lijst van onderwerpen, welke volgens som
mige heeren in aanmerking komen om behandeld te worden. 

De notulen van de vijfde en zesde vergadering worden 
goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt aan de orde: het verzoek van den heer 
struycken om de behandeling van art. 170 aan te houden. 

Aldus wordt besloten. 

De Voorzittei 
artt. 124 en 126. 

stelt aan de orde: de behandeling van de 

Voorstel-Departement. 

Art. 124 wordt gelezen als volgt: 

..De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden 
door den Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na 
het openen der zitting van de Staten-Generaal vóór den aanvang 
van het tijdperk waarvoor de begrootingen moeten dienen. Dat 
tijdperk wordt op niet langer dan twee jaar bepaald''. 

In art. 126 wordt in plaats van „elk dienstjaar*', gelezen: 
„eiken dienst". 

Aan de orde is: art. 124. 

De heer de (ieer begrijpt niet goed, waarom het woord 
..gewone" weggelaten is. 

Volgens zijn inzicht is dit niet noodzakelijk. 

De heer Kappeyne stelt voor het er in te laten. 

Art. 124 met het amendement-Kappeyne wordt met alge
meene stemmen aangenomen. 

Aan de orde is: art. 126. 

Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
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Volledige lijst der onderwerpen, door de leden 
ingezonden. 

Ie. artt. 43 en 52 (Limburg); 
2e. artt. 57 en 59 (Struycken); 
3e. de macht des Konings ten aanzien van het buitenland 

(Limburg); 
4e. het opperbestuur des Konings over de buitenlandsche 

betrekkingen (art. 57) vooizoover dit niet is begrepen 
in het onderwerp „Traktatenrecht" (Schaper); 

5e. de verplichting tot internationale arbitrage, voorzoover 
dit niet mocht besloten liggen in het onderwerp „oorlogs
verklaring" of „het recht van oorlogsverklaring" (Schaper); 

6e. het verleenen van adeldom (art. 65) (Schaper); 
7e. het verleenen van ridderorden (art. 66) (Schaper); 
8e. de Raad van State (Limburg); 
9e. het voortbestaan en zoo ja, de bevoegdheden van den 

Raad van State (Schaper); 
10e. het Vrouwenkiesrecht (Limburg); 
11e. wijziging van art. 124 in dien zin, dat een twee-

jaarlijksche begrooting, zoo de wetgever te eeniger tijd 
daartoe zou willen overgaan, niet met de grondwet zou 
strijden (de Geer); 

12e. (bij behoud der Eerste Kamer) art. 128 (Limburg); 
13e. de Provinciale Staten (meerdere vrijheid om te vergaderen) 

(Limburg): 
14e. de gemeenteraden met name de benoeming van den 

burgemeester (Limburg); 
15e. het benoemen of verkiezen van den voorzitter van den 

Raad (art. 143) (Schaper): 
16e. wijziging of schrapping van de laatste alinea van art. 143 

(de Geer); 
17e. schrapping uit art. 144 al. 1, van de woorden ..en het 

bestuur", (de Geer); 
18e. de Justitie it.a.z. leekenrechtspraak en Onteigening) 

(Limburg); 
19e. het mogelijk maken van leekenrechtspraak (2e afdeeling 

van het 5e hoofdstuk) (Schaper); 
20e. art. 161 (Limburg); 
21e. art. 165 (Limburg); 
22e. art. 166 (Limburg); 
23e. art. 170 (Struycken); 
24e. de defensie (Limburg en Schaper); 
25e. de beslissing over oorlogsgevaar, voorzoover niet inbe

grepen in het onderwerp „oorlogsverklaring" art. 186 
(Schaper); 

26e. de veranderingen (Limburg en Schaper). 

De heer Schaper hoopt tevens, dat het onderwerp „Samen
stelling van de Staten-Generaal" onderwerpen, daarmede in 
verband staande (als art. 100 e.a.) impliceert. 

Ie. Artt. 43 en 52. De Voorzitter stelt aan de orde: de behandeling van art. 
43 en 52 (voorstel Limburg). 

De heer Limburg zegt, dat in beide artikelen bij vergis
sing de woorden „des Rijks" zijn blijven staan. In verband 
met art. 2 in dit foutief, er moet staan „van den staat'". 

De Voorzitter vraagt of de commissie van oordeel is, dat 
deze wijziging aanhangig gemaakt moet worden. 

De commissie is deze meening toegedaan. 
In stemming gebracht wordt daarna het voorstel-Limburg 

met algemeene stemmen aangenomen. 
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2e. Arit. :>7 en 59. De Voorzitter stelt aan de orde: de behandeling van de 
artt. 57 en 69. 

Deze artikelen zijn reeds behandeld. De redactioneele en 
volkenrechtelijke kant van art. 59 zijn aangehouden, mede 
in verband met den Volkerenbond. 

3e.. 4e., en 5e. 
(>e. Het verleenen 

van adeldom. 

Stemming- behandeling 
van wijziging- van 

art. 65. 

7e. Het verleeuen van 
ridderorden. 

De punten 3, 4 en 5 zijn reeds behandeld. 

De Voorzitter stelt aan de orde: de behandeling van het 
voorstel-Schaper. 

De heer Schaper is van meening. dat een democratische 
Grondwet geen sanetionneering van het recht van geboorte 
mag bevatten. Hij geeft toe,, dat er wel geen rechten aan zijn 
verbonden, maar wenscht er op te wijzen, dat in het hoofd
stuk Justitie een post voor den Hoogen Raad van adel voorkomt. 

De heer Kappeyne voelt er weinig voor, dat de Koning 
adeldom verleent bij wijze van belooning en daarom kan hij 
eenigzins met den heer Schaper meegaan. 

De heer Schaper stelt nu voor art. 65 te laten vervallen. 

De heer Kappeyne wil zoover niet gaan. omdat hij het 
geboorterecht van hen, die daarop aanspraak kunnen maken, 
wil laten bestaan. Daarom stelt hij voor al. 1 te laten vervallen. 

De heer de Geer stelt voor cle kwestie van de grondwettelijke 
erkenning van den adeldom niet aan te raken, omdat dit 
veel stof zal opjagen. 

De Voorzitter vraagt den heer Schaper, of hij zijn voorstel 
van belang acht. 

De heer Schaper motiveert zijn voorstel op gronden ont
leend aan de geschiedenis van het ontstaan der Commissie. 

De heeren Kappeyne en Limburg verklaren zich tegen hét 
verleenen van adeldom. 

De Voorzitter stelt aan de orde: de stemming over be
handeling van een wijziging van art. 65. 

Voor: de heeren Kappeyne. Schaper en Limburg. 

Tegen: de heeren Anema, de Geer en de Voorzitter. 

Wegens -taken der stemmen wordt de behandeling aange
houden tot den volgenden keer. 

De Voorzitter stelt aan de orde: het voorstel-Schaper. 

De heer Schaper is van meening, dat ridderorden niet veel 
beteekenen en in een democratische grondwet ook niet thuis 
behooren. in dit verband wijst hij op Zwitserland en Amerika, 
waar men geen ridderorden kent. Hij meent bovendien dat 
men er in Nederland tijdens den oorlog aan ontwend is. 

De Voorzitter vraagt; wat de heeren ervan denken. 

De heer de Geer is van meening, dat men de ridderorden 
moeilijk kan missen tegenover het buitenland. 

De heer Schaper zou desnoods berusten in ridderorden voor 
vreemdelingen. 

De heer Limburg geeft als zijn gevoelen te kennen, dat 
het aan de wet en niet aan de Grondwet moet worden over
gelaten of er ridderorden zijn of niet. 

De Voorzitter stelt de vraag of men de Grondwet nu zij 
een dergelijke bepaling bevat, in den geest van de heeren 
Limburg en Schaper zal gaan wijzig-en. 

Bij het in stemming brengen van de vraag of art, 66 al 
of niet zal worden aangesneden, verklaren zich vier heeren 
tegen een behandeling en twee ervoor. 

Tegen: de Kappeyne. Anema, de Geer en de Voorzitter. 

Voor: de heeren Schaper en Limburg. 
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8e. en 9e. Aan de orde is: de behandeling van punt 8 en 9. 
Besloten wordt hiermede te wachten., totdat de heer 

Struycken terug is. 

10e. Het vrouwen- De Voorzitter stelt aan do orde: de behandeling van het 
kiesrecht. voorstel-Limburg. 

Besloten wordt deze materie aan te snijden bij de be
handeling van de Staten-Generaal. 

lle.. 12e. en 13e. De punten 11, 12 en 13 zijn reeds behandeld. 

He.. 15e., l(5e. en 17e. De Voorzitter stelt aan de orde: de voorstellen van de 
heeren Limburg, Schaper en de Geer. 

Alvorens tot de behandeling ervan over te gaan, wijst de 
Voorzitter op de Staatscommissie-Oppenheim en geeft als 
zijn meening te kennen, dat bij de herziening der Gemeentewet 
zich vermoedelijk de vraag zal voordoen, of men zal uitgaan 
van de bestaande Grondwet of Van een Grondwet zooals die 
door de Commissie in deze materie gedacht wordt. Daarom 
stelt hij voor, dat de Grondwetscommissie hem machtigt om 
aan de Commissie-Oppenheim een verzoek om advies te richten, 
waarover dan hier kan gestemd worden. 

De heer de Geer deelt mede, dat de Commissie-Oppenheim 
reeds besloten heeft een rapport in te zenden. 

Besloten wordt met de behandeling der voorstellen te wachten, 
totdat het schrijven der Commissie-Oppenheim inkomt. 

18e.. 19e. en 22e. De Voorzitter stelt aan de orde: de behandeling der voor
stellen van de heeren Limburg en Schaper. 

Voorstel-Minister van Just i t ie . 

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

2e Af deel ing A. 
N". 8ir,. 

Betreffende: 
GRONDWETSHERZIEN I Nii 

's Gravenhage. den 9 April 1919. 

In verband met de aanhangige voorbereiding ('(mor Grond
wetsherziening heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende 
mede te deelen. 

In het Vijfde Hoofdstuk der Grondwet (..Van de Justitie") 
zijn twee artikelen, welke m. i. dringend wijziging behoeven. 
Allereerst art. 161, hetwelk ware te wijzigen in den zin. door 
de Staatscommissie van 1910 aangegeven. Deze Staatscom
missie volgde daarbij in hoofdzaak, zij het dan ook op eenigszins 
andere gronden, het voorstel van de Staatscommissie van 
1905. De hier bedoelde wijziging zal boven allen twijfel ver
heffen de mogelijkheid om in het strafproces zeer belangrijke 
vereenvoudiging in den geest der Duitsche „Strafbefehle" en 
van de Engelsche politierechtspraak in te voeren. Naar ik 
vermoed, zal bij voortduring de drang levendiger worden om 
de z.g. bagatel-strafzaken in den kortst mogelijken tijd en 
met den minst mogelijken omslag af te doen. Het is intusschen 
eveneens waarschijnlijk, dat bij voortduring de tegenstanders 
van wetsontwerpen in die richting zich met meer of minder 
recht op art. 161 der Grondwet, zoolang dat niet is gewijzigd 
zullen blijven beroepen. Wat betreft een stelsel, waarin de 
rechter in bagatel-zaken op grond van de stukken eene be
slissing zou geven, een strafbevel, dat, indien de beklaagde 
daartegen niet binnen een bepaalden termijn in verzet komt, 
in kracht van gewijsde zou gaan. kan aan art. 161, eerste 
lid. voorschrijvende verplichte motiveering worden voldaan. 
Voor zoover intusschen zoodanig strafbevel als een „vonnis'' 
wordt aangemerkt — en daarvoor pleiten toch inderdaad vele 
gronden: het is c. q. een op grond van onderzoek der zaak 
gegeven beslissing — levert art. 161, 2de lid. voorschrijvende, 
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dat de uitspraak geschiedt met open deuren, een bezwaar 
tegen de invoering van bedoeld stelsel op. Een uitspraak, 
laat staan een uitspraak met open deuren dient in dat stelsel 
achterwege te kunnen worden gelaten. Natuurlijk is het ook 
mogelijk het stelsel der strafbevelen te construeeren als eene 
afdoening buiten proces, doch het schijnt dringend noodig. 
dat alle twijfel aan de grondwettigheid van een eventueel 
wettelijke regeling worde opgeheven. 

Wat de invoering aangaat van een politierechtspraak naar 
Engelsch model, daartegen kunnen met meer of minder recht 
zoowel aan het eerste als aan het tweede lid van art. 161 
bezwaren worden ontleend. Aan het eerste lid, in zoover dit 
bepaalt, dat alle vonnissen de gronden, waarop zij rusten, 
moeten inhouden, waarbij men onwillekeurig aan schriftelijke 
vonnissen denkt, zoodat mondelinge zouden zijn uitgesloten. 
En aan het tweede lid, in zoover dit b.v. geacht zou kunnen 
worden te beletten om den rechter-commissaris in strafzaken 
op te dragen in zaken, waarin voor hem eene bekentenis wordt 
afgelegd en de verdachte of beklaagde zich tegen de onverwijlde 
afdoening zijner zaak niet verzet, aanstonds vonnis te wijzen. 

In de tweede plaats dient m. i. art. 166 der Grondwet in 
dien zin te worden aangevuld, dat de gewone wetgever 
uitdrukkelijk de bevoegdheid zal krijgen om te bepalen, dat 
aan de voor het leven aangestelde leden der rechterlijke 
macht met het bereiken van een bepaalden leeftijd ontslag 
verleend -kan worden. Deze facultatieve redactie zou m. i. nog 
het meest de voorkeur verdienen, niet in het laatst met het 
oog op den Hoogen Raad. Er zijn, in het algemeen gesproken, 
leden van de rechterlijke macht, op wier behoud voor de 
rechtspraak na het hereiken van een zekeren leeftijd nog 
hooge prijs dient te worden gesteld. 

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien althans de hierboven 
bedoelde wijzigingen in het hoofdstuk „Van de Justitie" 
zouden kunnen worden voorgesteld. 

De Minister van Justitie, 
(gat.) HEEMSKERK. 

Aan 
Zijne Excellentie den Heer Minister 

run Binnenlandsche Zaken. 

Voorstcl-Struyeken. 

Ten aanzien van de met betrekking tot art. 161 voorgestelde 
wijziging ben ik met de Staatscommissie van 1910 van oor
deel, dat het tegenwoordig artikel de z.g. „Straf befehle" reeds 
toelaat, omdat dit geen vonnissen zijn; alleen wanneer men 
er niet aan voldoet, kan een vonnis in den gewonen zin van 
het woord volgen. Verandering zou dus alleen noodig zijn om 
beslissingen als die van den Engelschen politierechter mogelijk 
te maken, die inderdaad moeten worden beschouwd als 
strafvonnissen in kort geding. Meent men, dat eene desbetreffende 
wijziging valt binnen het kader dezer Grondwetsherziening, 
dan zoude ik in overweging willen geven de redactie van 
de Staatscommissie van 1910 te nemen, maar daarin te voegen 
„van lichten aard", zoodat de laatste alinea van het artikel 
zoude luiden: „Voor de door een wet aan te wijzen strafzaken 
van lichten aard kan ook van het bepaalde in het eersteen 
in het derde lid worden afgeweken". 

Tot eene scherpere begrenzing zie" ik mij niet in staat, 
maar er is dan toch eene zeer duidelijke vingerwijzing voor 
den wetgever in het artikel te vinden en de wet niet geheel 
vrij gelaten. 

Ik neem nog de vrijheid op het reeds door mij in de verga
dering geopperde denkbeeld om een afzonderlijk hoofdstuk „Van 
de Bedrijven" in de Grondwet op te nemen, terug te komen, ten 
einde de Grondwet meer dan thans een beeld te doen zijn van 
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wat vermoedelijk een hoofdmoment zal worden van ons 
.staatkundig leven. 

De navolgende artikelen /oude ik in overweging willen geven. 

Art. 1. Er zijn vertegenwoordigende bedrijfsorganen. Hunne 
samenstelling en bevoegdheid en hunne verhouding tot de 
andere openbare lichamen regelt de wet. Hun kan verorde
nende en rechtsprekende bevoegdheid betreffende het bedrijf 
worden opgedragen. 

Art. 2. Tn het belang van de bedrijfsvrijheid, ter voorkoming 
en ter vreedzame .oplossing van bedrijfsconllicten stelt de wet, 
ten aanzien van de door haar aan te wijzen bedrijven, de 
noodige regelen. 

Art. 3. De wet kan, ten aanzien van door haar aan te 
wijzen bedrijven, aan de vertegenwoordigende bedrijfsorganen 
volgens door haar te stellen regelen, de bevoegdheid toe
kennen belastingen te heffen van hen. die tot het bedrijf 
behooren. 

Art. 4. De wet geeft regelen ten aanzien van het beheer 
der door haar aan te wijzen openbare bedrijven. 

Art. 5. Bedrijven met de daarbij behoorende rechten en 
verplichtingen kunnen door de openbare lichamen tegen den 
wil van de rechthebbenden worden overgenomen. 

Zoodanige overneming geschiedt niet dan na voorafgaande 
verklaring bij de wet. dat het algemeen nut de overneming 
vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schade
loosstelling, een en ander volgens de voorschriften eener 
algemeene wet. 

(w. (/.) STRUYOKEN. 

De heer Limburg stelt voor met de behandeling van de 
Onteigening te wachten, totdat liet lijstje afgehandeld is. 

1 Aldus wordt besloten. 

De heer Limburg vervolgt, dat een wijziging van art. 155 
gewenscht is, omdat hij vreest dat de tegenstanders van de 
leekenrechispraak een argument hieraan kunnen ontleenen 
door er op te wijzen, dat dit artikel de jury verbiedt, welke 
meening wijlen Mr. J. Heemskerk Azn aanhing. Spreker is 
tegenstander van de 'jury, doch voelt veel voor den vorm van 
leekenrechtspraak der schepenrechtbanken, bestaande uiteen 
jurist met twee leeken. Daarom stelt hij in dit verband 
tevens voor art. 166 in dien geest te wijzigen, dat de woorden 
„voor hun leven" komen te vervallen. Dat deze leekenrechters 
door den Koning worden benoemd, acht hij geen bezwaar. 

Het eerst doet zich echter de vraag voor of de leeken-
rerhtspraak zal behandeld worden. 

De heer Kappeyne is het met Buys'eens, dat art. 155 der 
Grondwet de leekenrechtspraak niet verbiedt. Hij is huiverig ' 
voor de uitbreiding dezer juridictie, omdat hij niet gaarne van 
anderer billijkheidsgevoel. dat zich voortdurend wijzigt, 
afhankelijk is.-maar liever van de wet. 

Hij wijst verder op het feit, dat in civilibus de leeken
rechtspraak reeds bestaat, doordat arbitrage den weg hiertoe 
opent. In strafzaken acht hij arbitrage verkeerd. 

De heer Schaper is van meening, dat leeken zeer geschikte 
rechters kunnen zijn en acht het daarom gewenscht alle 
belemmeringen, die de Grondwet tegen leekenrechtspraak 
bevat, eruit te verwijderen. 

De heer de (*eer is van oordeel, dat men de leekenrecht
spraak niet propageeren. maar mogelijk moet maken, wat. 
men bereikt door de belemmering hiertegen, welke zijns 
inziens is gelegen in de aanstelling voor het leven en niet 
in art. 155. uit de Grondwet te halen. 
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Daarom stelt hij voor de woorden „voor hun leven" in de 
2de al. van art. 166 te laten vervallen, m. a. w. de alinea te 
schrappen. 

De heer Limburg meent, dat men dan in de toelichting 
zal moeten zetten, dat het doel ervan is de belemmering 
tegen leekenrechtspraak weg te nemen. 

Toch zal men volgens hem rekening moeten houden met 
de meening. die indertijd door Mr. J. Heemskerk Azn is ver
kondigd. 

De heer de Geer gelooft, dat deze door niemand wordt 
aangehangen. 

De Voorzitter stelt aan de orde: de stemming over de 
vraag of de leekenrechtspraak zal behandeld worden. 

Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 

De heer Limburg stelt voor de woorden „voor hun leven" 
van art. 166 al. 2 te schrappen. 

De Algemeene Secretaris merkt op. dat deze woorden 
tevens een goed element bevatten, nl. de onafhankelijkheid 
des rechters van den Minister van Justitie. 

De heer Limburg zegt, dat in de praktijk de rechter van 
zijn afhankelijkheid van den Minister van Justitie weinig last 
zou maken. Men ziet het bij de andere ambtenaren. Het is 
zeer moeilijk een ambtenaar te ontslaan. 

De heer Kappeyne zegt, dat een onbekwame rechter ont
slagen moet kunnen worden. 

De heer de Geer is van meening, dat het artikel dan zoo 
gewijzigd moet worden, dat het goede element erin blijft, 

De heer Limburg zal een redactie trachten te geven. 

De Algemeene Secretaris merkt op, dat de wijziging zich 
ook zal hebben uit te strekken tot de leden van de Rekenkamer. 

De heer Schaper zou den Koning het benoemingsrecht 
willen ontnemen. 

De heer Kappeyne antwoordt dat dit in verband met 
art. 149 lastig gaat. 

De heer Schaper stemt met deze woorden in. 

De Commissie komt nog tot geen definitief besluit. 

De Voorzitter stelt aan de orde: de wijziging van art. 166. 

De heer Limburg zegt. dat hij geen redactie heeft gegeven, 
omdat hij meegaat met die van de Commissies 1905 en 1910. 

Hij is van meening, dat het doel der wijziging is: het mogelijk 
maken der straf befehle, waartegen zich echter art. 161 al. 2. 
verzet. Bovendien wordt er beoogd een snelle afdoening van 
bagatelzaken wat onmogelijk is, omdat de grondwet motiveering 
van het vonnis en uitspraak met open deuren voorschrijft. 

De heer Kappeyne is van oordeel, dat de fout meer gelegen 
is in onze strafvordering. 

De heer Schaper is van meening, dat bij zware feiten een 
motiveering der rechtspraak gewenscht is. Bij feiten van 
lichten aard voelt hij iets voor de meening van de voorstellers. 
Daarom zou hij het voorstel-Struycken gaarne overnemen. 

De heeren Anema en Limburg voelen weinig voor de 
woorden „van lichten aard" en zijn bovendien de meening 
toegedaan dat dit beter aan de wet kan overgelaten worden. 

In stemming gebracht wordt het voorstel Limburg, zijnde 
dat der Commissie 1910, aangenomen met algemeene stemmen. 
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Aan de orde is: de defensie. 

De heer Limburg zegt, dat art, 181 uit de Grondwet moet 
verdwijnen. De Grondwet moet niet reeds bij voorbaat voor
schrijven, dat er een zee- en landmacht en een verplichte 
krijgsdienst zal bestaan. 

Deze meening wordt door den heer Schaper gedeeld. 
Tevens voelen beide heeren weinig voor de voordeelen, 

waarvan art. 188 spreekt. 

Besloten wordt de zaak te behandelen, als men meer van 
den Volkerenbond afweet. 

Bij de rondvraag zegt de heer Limburg, dat hij ten aanzien 
van de onteigening het volgende wenscht voor te stellen: 

a. onteigening van rechten. 

b. onteigening par zone. 

c. onteigening van bedrijf. 
</. onteigening vereischt niet altijd een wet. 

De volgende vergadering is over 14 dagen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1918 Commissie-Ruijs de Beerenbrouck, notulen, plenair, 1919-04-25

NL-HaNA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv.nr. 1007


