
G E H E I M . 

STAATSCOMMISSIE TOT GEDEELTELIJKE 
HERZIENING VAN DE GRONDWET. 

NOTULEN. 

T W A A L F D E V E R G A D E R I N G 
gehouden in de Vergaderzaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken op Vrijdag 9 April 1920, 

Voorzitter: de heer Ruys de Beerenbrouck. 

Afwezig: de heeren Anema en Schaper. 

Ingekomen stukken. i o_ Bericht van verhindering van den heer Anema en den 
heer Schaper. 

2°. Schrijven van den Minister van Justitie betreffende 
aanstelling van vrouwen bij de rechterlijke macht. 

3°. Schrij ven van het Dagelijksch Bestuur van den Nationalen 
Vrouwenraad van Nederland betreffende aanstelling van 
vrouwelijke rechters. 

De Voorzitter heet het nieuwe lid van de Staatscommissie, 
den heer Mr. P. Rink en den nieuwen adj. secretaris, den heer 
Mr. D. J. I. van den Oever, welkom en herdenkt wijlen den 
heer Kappeyne. 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten om, alhoewel 
de tijd dringt, voorloopig om de veertien dagen te vergaderen. 

De Voorzitter stelt aan de orde de Staten-Generaal. 
Besloten wordt tot artikelsgewijze behandeling van het 

lilde hoofdstuk der G.W. 

De Voorzitter stelt aan de orde art. 78. 
Geen der leden heeft tegen het behoud van dit artikel eenig 

bezwaar. 

Art. 79. De Voorzitter stelt aan de orde art. 79. 

De heer Struycken wil dit artikel ongewijzigd handhaven. 

De heer de Geer is het met den heer Struycken eens. 

De heer Rink meent, dat nu het oogenblik is gekomen om 
van de Eerste Kamer als tak van de volksvertegenwoordiging 
afscheid te nemen. 

Over een andere Eerste Kamer als een organisch, samen
gesteld of sociaal lichaam wil hij hier niet spreken, daarvan 
is hij evenwel aanvankelijk ook geen voorstander. 

Bij rechtstreeksche verkiezing is zij een doublure van de 
Tweede Kamer, bij getrapte verkiezing geen ware volksver
tegenwoordiging, en daarenboven belast met een presumtie van 
conservatisme, omdat een getrapte verkiezing steeds de meest 
conservatieve elementen naar voren brengt. 

Ook de historie pleit niet voor haar behoud. De G. W. van 
1814 kende haar niet. Eerst in 1815 komt zij op hettooneel, 
hoofdzakelijk op verlangen der Belgen. Een bestaan van 100 

Staten-Generaal. 
l i lde Hoofdstuk 

Grondwet, art. 78. 
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jaar is niet in staat geweest voor haar eenige populariteit 
bij de natie te wekken. Dat groote staatslieden als Hogendorp 
en Thorbecke geen voorstanders waren van een Eerste Kamer, 
is zeer begrijpelijk, aangezien er voor haar geen speciale 
taak is. „Is zij een rem tegen overijling, zooals wel gezegd 
wordt?'1 vraagt spreker. 

Hij meent, dat daaraan in Nederland, waar men van overijling 
niet veel last heeft, geen behoefte bestaat. Trouwens nooit "be
riep zich de Eerste Kamer bij verwerping van een wetsontwerp 
op noodzakelijkheid van remming, maar altijd op andere 
motieven. Het eenige, dat spreker van de Eerste Kamer ver
wacht, is vertraging, en gevaar, dat zij zich bij activiteit zal 
keeren tegen de Volkskamer. 

De heer Limburg ziet ook de waarde van de Eerste Kamer 
niet in en voelt niets voor hare handhaving. Hij wil nog op 
eenige factoren, ter staving van zijn meening, wijzen. De 
heer Rink heeft gezegd, dat bij rechtstreeksche verkiezing 
der leden van de Eerste Kamer deze een doublure van de 
Tweede Kamer zal worden. Spreker meent, dat zij dit nu 
reeds wordt. 

Ook de verkiezing door de Provinciale Staten vindt hij 
allerfataalst, omdat, indien de Provinciale Staten niet de 
leden van de Eerste Kamer hadden te kiezen, de keuze der 
Provinciale Staten door geheel andere motieven zou worden 
beheerscht. Spreker zegt, clat dit wel geen rechtstreeksch 
motief is tegen de Eerste Kamer, maar hij zou toch graag 
willen vragen, of men dan een andere manier van verkiezing 
kan geven. Hij is het verder geheel eens met den heer Rink, 
dat de Eerste Kamer nooit wetsontwerpen heeft verworpen 
op grond van overijling. 

Integendeel! Vaak trof zij door haar verwerping het principe 
van de Tweede Kamer in het hart, zooals bij de Hooger 
Onderwijswet in 1904. 

Spreker wil het niet eens hebben over argumenten van 
bijkomstigen aard, zooals de wijze van verkiezing, waar
door de Provinciale Staten steeds een jaar na de leden der 
Tweede Kamer worden gekozen. Dit toch kan tengevolge 
hebben, dat, nadat men uit de Tweede Kamer een krachtig 
kabinet heeft gevormd, de werkzaamheid daarvan door een 
latere meerderheid der Eerste Kamer wordt lamgeslagen. Ook 
het argument van het z.g. hypothetisch veto nl. dat cle waarde 
van de Eerste Kamer niet zoozeer ligt in het kunnen ver
werpen van wetsvoorstellen, maar in hare preventieve werking, 
vindt spreker zwak. 

De heer de Geer zegt, dat hij niet is voor bet eenvoudig 
schrappen van de Eerste Kamer uit de Grondwet. Dat ver
langen tot schrappen komt volgens spreker voort uit een 
onzuiver stellen van de quaestie. Men verbindt aan de Eerste 
Kamer een presumtie van conservatisme en bestrijdt haar 
dan op dien grond. Dit is onjuist. Door het algemeen kies
recht voor de Provinciale Staten en de verandering van de 
verkiesbaarheid, is de Eerste Kamer in principe gewijzigd. 

De toekomstige Eerste Kamer zal er per se anders uitzien 
dan de vroegere. Men zou bovendien nog meer kunnen wijzigen, 
ook in den zittingsduur en vooral de bevoegdheden: bijv. het 
begrootingsrecht en de belastingontwerpen ontnemen. 

Dit heeft spreker ter inleiding willen zeggen omdat men 
tegenwoordig de vraag naar de noodzakelijkheid der Eerste 
Kamer te veel laat samenvallen met de vraag naar de nood
zakelijkheid eener tempering der democratie. 

Men moet niet denken, dat de Eerste Kamer voorbeschikt 
is om een minder democratische richting te hebben, dan de 
Tweede Kamer. 

Volgens spreker gaat het om de vraag, wat verstandiger 
is, een één-Kamerstelsel of een twee-Kamersstelsel. Tegen 
het één-Kamerstelsel pleit het feit, dat men in bijna alle 
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landen het twee-Kamersstelsel heeft. Men wilde daar een bureau 
hebben van revisie, een zelfcontrole van de volksvertegen
woordiging. Met gelijk doel als men een tweede instantie heeft 
bij de rechterlijke macht. Het is nuttig voor feilbare menschen 
dat hunne handelingen nog eens beoordeeld worden door 
buitenstaanders, die er tot dusver niet mee te maken hebben 
gehad. 

Al komt ook in de Tweede Kamer de rechtsovertuiging van het 
volk tot uiting, toch mag het licht dier overtuiging nog wel 
eens op andere wijze worden opgevangen, opdat het vollediger 
schijne. Er zijn allerlei factoren zooals het op den voorgrond 
treden van andere personen, een ander jaar van verkiezing 
enz., die een nuance kunnen veroorzaken. Juist het behouden 
dus van de Eerste Kamer is democratisch; absolutisme is 
altijd verkeerd. Een twee-Kamersstelsel kan ook een gozond 
compromis in de hand werden. Dit alles heeft spreker gezegd, 
afgezien van de vraag of geen wijziging in samenstelling, 
bevoegdheid enz., gewenscht is. 

De heer Struycken zegt, dat hij geen redenen vindt om 
de Eerste Kamer af te schaffen. Van de heeren Rink en Lim
burg heeft hij geen aanwijsbare gronden gehoord, die tot 
afschaffing zouden nopen. Er is hem uit niets van gebleken, 
dat de Eerste Kamer zoo'n verderfelijken invloed heeft uit
geoefend', dat zij zou moeten worden opgeheven; hij heeft 
slechts theoretische beschouwingen gehoord. Men kan eenige 
verkeerde besluiten van de Eerste Kamer noemen, maar 
hoevele van de Tweede Kamer kan men niet aanwijzen! De 
beweging tegen de Eerste Kamer is een articificieel product 
van de Novemberdagen van 1918. 

Spreker zegt, dat het nut van de Eerste Kamer hierin ligt, 
dat zij het karakter van de Tweede Kamer bepaalt. Had men 
alleen de Tweede Kamer, dan ware zij een oppermachtig 
college, wat zeer gevaarlijk is. Spreker vreest, dat bij het 
verdwijnen der Eerste Kamer de Tweede Kamer van karakter 
zal veranderen en er dan misbruiken zullen ontstaan. Hij 
zegt, dat de Tweede Kamer hoofdzakelijk bestaat uit menschen, 
wier geest en leven geheel in de politiek opgaan; en daarom 
vertegenwoordigt zij het volk niet in zijn geheel. De Eerste 
Kamer nu biedt de gelegenheid ook aan anderen, die evenzeer 
het vertr.ouwen der bevolking bezitten, maar wier leven niet 
in de eerste plaats aan de politiek is gewijd, het woord te 
laten. Met het oog op de beperkte taak der Eerste Kamer, die 
spreker onder geen voorwaarde zou willen uitbreiden, is het 
mogelijk, dat zoodanige personen erin zitting nemen. 
Aan de debatten reeds merkt men het; die van de Eerste 
Kamer dragen een geheel ander karakter dan die van de Tweede 
Kamer en verspreiden vaak een geheel ander licht over de 
dingen. Daarom zou spreker haar niet graag willen missen. 
Trouwens de geheele wereld ziet het groote nut van die 
doublure in. 

De Voorzitter zegt, dat men kan aannemen, dat van de 
afwezigen de heer Schaper zich bij den heer Rink, de heer 
Anema zich bij den heer Struycken zou aansluiten. 
Daarom meent spreker,, dat, indien de voor- en tegenstanders 
van de Eerste Kamer op hun standpunt blijven staan, er van 
dit onderdeel der herziening niets zal terecht komen. Hij wil 
dus een compromis tusschen beide partijen en het lijkt hem, 
dat het op den weg der voorstanders der afschaffing ligt, dat 
zij hun hoop op een volgende gelegenheid stellen. Men moet 
nu trachten de Eerste Kamer democratischer te maken, opdat 
bij de volgende herziening de meerderheid voor haar afschaf
fing te vinden is. 

Zou men tot dit compromis willen besluiten, dan was men . 
in eens veel verder. Men behoeft dan slechts te zeggen: „Er 
moet een Eerste Kamer blijven, laten wij dus een oplossing 
vinden om de bezwaren uit den weg te ruimen. Een oplossing 
ligt volgens spreker in de gedachte om de verkiezing op 
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andere wijze te doen plaats vinden als tot nu toe; n.1. door 
de provinciale Staten als kiescollege op grondslag der even
redige vertegenwoordiging. Dit voorstel geeft de voorzitter 
geheel persoonlijk zonder dus de regeering te willen binden. 

De heer Limburg merkt op, dat hij geen redenen aanwezig 
acht om zich te binden tot het afzien b.v. van het 
inzenden van een afzonderlijke nota. Men kan hier dus 
-niet zeggen: „De tegenstanders leggen zich maar bij een 
behoud van de Eerste Kamer neer". Is de meerderheid der 
Commissie voor haar behoud, dan wil hij wel medewerken 
tot vorming van een geschikte Eerste Kamer. Spreker vindt, 
dat bij behoud der Eerste Kamer veel te zeggen is voor het 
voorstel van den Voorzitter. 

De heer Rink, constateerende, dat hij door het aangevoerde 
niet geschokt is in zijn overtuiging, meent, dat het beter is 
om het debat over de zaak te staken, daar men toch te 
sterke opinies tegenover elkaar heeft staan. Spreker zegt, 
dat de voorstanders van afschaffing der Eerste Kamer in de 
veronderstelling, dat de Staten-Generaal voor haar behoud 
zijn, loyaal, zij het ook subsidiair tot hare verbetering kunnen 
medewerken. Een en ander worde dan in het-Verslag der 
Commissie aangegeven. Hij hoort graag het voorstel van 
den Voorzitter. Wordt dit aangenomen, dan hoopt hij, dat 
tevens bepaald wordt, dat bij ontbinding der Eerste Kamer 
ook de Provinciale Staten ontbonden worden. Dit is toch 
in de meeste gevallen noodzakelijk om de ontbinding der 
Eerste Kamer aan haar doel te doen beantwoorden. 

De heer (ie Geer beschouwt het voorstel van den Voorzitter 
niet als een compromis tusschen beide partijen daar hij 
reeds als lid der Staatscommissie voor evenredig kiesrecht 
was vóór'een verkiezing der Eerste Kamer op den grondslag-
van het evenredig kiesrecht. Spreker merkt op, dat alle 
Statenleden te zamen zouden moeten kiezen en dat het 
aftreden in drie gedeelten moet komen te vervallen. Dat bij 
ontbinding van de Eerste Kamer ook de Provinciale Staten 
worden ontbonden is niet per se noodig. Men kan immers 
soms berekenen, dat de Staten, opnieuw kiezende, anders 
zullen kiezen. Wel moeten voortaan de Eerste Kamerleden 
tegelijk- aftreden. 

De heer Limburg wil de heeren de Geer en Struycken 
toch nog even beantwoorden, opdat men later niet zal kunnen 
zeggen, dat de voorstanders van een Eerste Kamer de argu
menten van de tegenstanders hebben ontzenuwd. Volgens 
den heer de Geer, zegt spreker, heeft de zaak geen politieken 
grond, indien de Eerste Kamer maar niet als rem werkt; 
daaruit volgt, dat ze vroeger wel een rem is geweest. Hoort men 
de verdediging van de heeren Struycken en de Geer, dan is het 
alsof de Eerste Kamer een andere kleur moet hebben dan de 
Tweede .Kamer. Verschillende argumenten van den heer de 
Geer hebben tot grondtoon het feit, dat de Eerste Kamer een 
andere politieke kleur heeft dan de Tweede Kamer. Dit, zegt 
spreker, wil hij ook tot den heer Struycken zeggen n. 1. dat, 
wanneer het huidige kiessysteem doorwerkt, de Eerste Kamer 
dan hoe langer hoe meer de doublure van de Tweede Kamer 
nadert en als zij dat is, dan is er geen enkele reden voor 
haar bestaan. 

De heer de Geer vraagt of dan het Gerechtshof naast de 
Rechtbank geen reden van bestaan heeft. 

De heer Limburg vindt dit geen goede vergelijking. De 
Eerste Kamer toch is gedoemd een zelfde partij-college te 
worden als de Tweede Kamer, waar partijgewijze moet 
gestemd worden. Volgens spreker komt de heer Struycken 
het vraagstuk anders binnen en zegt, dat er niets gebeurd 
is, waarom men de Eerste Kamer zou laten vervallen. Dit 
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is geen goed standpunt; men moet de G. W. democratiseeren 
en zich afvragen hoe men de Staten-Generaal moet inrichten. 
Men moet vragen of de Eerste Kamer nog naast de Tweede 
Kamer moet blijven bestaan. En dan moet men volgens 
spreker antwoorden met „neen!" omdat er voor haar geen 
taak meer is. Ook spreekt de heer Struycken van een ander 
milieu in de Eerste Kamer. Bij iedere verkiezing zal men evenwel 
hetzelfde milieu nader komen als van de Tweede Kamer. Aan de 
bewering van den heer Struycken, als zou het karakter van 
de Tweede Kamer bepaald worden door de Eerste Kamer, 
wil spreker niet aan. De feiten weerleggen de bewering van 
den heer de Geer, dat theoretisch de Eerste Kamer democra
tischer 'zou zijn dan de Tweede Kamer. Ook het argument, 
dat men elders overal twee Kamers vindt, gaat niet op, aan
gezien men ook in 't buitenland wel enkele Kamers vindt 
en in sommige landen bijv. Noorwegen de Eerste Kamer met 
de onze niet is te vergelijken. Anders zou het volgens spieker 
zijn, als men gelijk in Noorwegen de Eerste Kamer uit de 
Tweede Kamer afscheidde. Dit echter komt niet ter sprake. 

De heer Struycken zegt, dat de heer Limburg zijn woorden 
niet goed heeft weergegeven. Hij vindt die actie tegen de 
Eerste Kamer zeer artificieel. Deze actie, evenals deze Staats
commissie, het gevolg van de woelige Novemberdagen van 
1918, mag geen reden tot afschaffing wezen. Hem is niet 
bekend, dat er politieke feiten zijn, die voor de afschaffing 
pleiten: tenzij men als zoodanig de door de Novemberdagen 
van 1918 gevoelde nervositeit in sommige kringen zou willen 
rekenen. Als spreker pleit voor behoud, dan is dit niet. omdat 
hij van oordeel is, dat de Eerste Kamer van andere politieke 
kleur moet zijn dan de Tweede Kamer. Wel echter, 
omdat bij behoud er twee groepen menschen zullen zijn en 
er dan niet het groote gevaar van overdrijving bestaat, dat 
aanwezig is. als er slechts één groep is, die oppermachtig 
te beslissen heeft. Als men de Eerste Kamer maar een be
perkten werkkring laat behouden, dan zal zij steeds een 
goed controleerend college zijn. Juist die wetenschap, dat de 
Eerste Kamer de Tweede Kamer controleert, bepaalt het 
karakter der laatste. Dit zou spreker niet gaarne willen prijs
geven, zoolang hij geen voldoende gegevens heeft, dat de 
Eerste Kamer verderfelijk is. Hij is het met den heer de Geer 
eens. dat dit debat geen fel politiek karakter heeft. 

De heer Limburg is het met den heer Struycken eens, 
dat deze Staatscommissie "het gevolg is van November 1918. 
Volgens spreker moet men nu echter de zaak rustig bekijken 
en een steen des aanstoots verwijderen. 

De heer de Geer zegt, dat al is een en ander het gevolg 
van November 1918, men de Eerste Kamer nog niet behoeft 
af te schaffen. Men kan haar ook verbeteren, b.v. in de Grond
wet vastleggen wat ten deele reeds in de praktijk werd (o.a. 
bij de Successiewet en de vermogensbelasting) n.1. dat na een 
tweede aanneming door de Tweede Kamer een ontwerp wet 
wordt. 

De heer Riuk wil tegen den heer Struycken opmerken, 
dat in den drang naar hervormingen niet iets artificieels is. 
Deze is voortgekomen uit de groote wereldgebeurtenissen en 
veeleer spontaan. 

De heer Struycken antwoordt, dat die nerveusiteit niet 
artificieel was. Wel werd men dit, toen men zich afvroeg: 
„Hoe zullen we onze radicaliteit nu toonen?" Hierdoor ont
stond ook de beweging tegen de Eerste Kamer. 

De heer Rink moet dat tegenspreken. 

De Voorzitter concludeert, dat de meerderheid der Commissie, 
de heeren Struycken, de Geer en spreker zelf, voor het behoud 
der Eerste Kamer zijn, de heeren Rink en Limburger tegen. 
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Art. 80. 1ste lid. De Voorzitter stelt art. 80, eerste lid, aan de orde. 

De heer Limburg; wil het algemeen vrouwenkiesrecht in 
de Grondwet. 

De heer Rink wil hetzelfde, omdat nu volgens de Kieswet 
toch het kiesrecht algemeen is. Men kan volgens spreker het 
woordje „mannelijke" uit het eerste lid van art. 80 schrappen 
en den eersten zin van dit lid doen ophouden bij „hebben 
bereikt". 

Allen zijn het hiermede eens. 

De heer Limburg wil den leeftijd vaststellen op 23 jaar. 

De heer Rink is van meening, dat als minimum 21 jaar 
in de Grondwet moet staan. Men moet het tegenwoordig 
minimum historisch verklaren, aangezien vroeger de burgerlijke 
meerderjarigheidsgrens 23 jaar was. Nu deze 21 jaar is gewor
den, is het logischer en consequenter ook in de Grondwet 
21 jaar te lezen. 

De heer de Geer kan wel met den heer Rink, niet met den 
heer Limburg meegaan. 

De heer Limburg wil ook wel met den heer Rink meegaan. 

De heer Rink merkt op, den leeftijd van 21 jaar thans 
niet in de kieswet te willen. 

De heer Struycken vindt het onlogisch om, waar de Kieswet 
van 1918 25 jaar stelt, de leeftijd in de Grondwet te verlagen. 
Wil men veranderen, dan zou hij het nog beter vinden om 
iedere limiet te schrappen. 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten dit punt aan 
te houden, totdat de afwezige heeren er zijn. 

Art. 80, 1de lid. De Voorzitter stelt nu de kiesplicht in art. 80 vermeld 
aan de orde. 

De heer Limburg wil de kiesplicht niet uit de Grondwet 
halen. 

De heer Struycken wel, vooral nu de vrouwen meestemmen. 

De heer de Geer merkt op, dat het een verkeerden indruk 
zou kunnen wekken om, wat men in 1917 in de Grondwet 
bracht, er in 1920 weer uit te halen. 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten om de kies
plicht in de Grondwet te behouden. Vóór de heeren de Geer, 
Limburg, Rink en de Voorzitter. Tegen de heer Struycken. 

Art. 81. De Voorzitter stelt art. 81 aan de orde. 

De heer Rink wil uitbreiding tot 150 leden. Reeds de groote ver
meerdering van bevolking en kiezers maakt zulks wenschelijk. 

De heer Struycken vraagt of de heer Rink het verband 
tusschen den groei der bevolking en de grootte van het parle
ment zou willen toelichten. 

De heer Rink antwoordt, dat in de praktijk, zoowel in ons 
land, als in andere landen overal dit verband is aangenomen 
b. v. Engeland. 

De heer Struycken merkt hier tegen op, dat dit in verband 
staat met de districten-verkiezing jn nu niet meer opgaat 
wegens de evenredige vertegenwoordiging. Spreker kent maar 
één practisch argument, dat ongetwijfelt bij de Kamer zwaar 
zal wegen; op den duur zullen de vrouwen een groot aantal 
plaatsen voor zich opeischen; tenzij men de Kamer uitbreidt, 
kan dit niet gebeuren dan ten koste van een zeker getal 
zittende mannelijke leden, die het wellicht niet aangenaam 
zullen vinden hunne plaats aan vrouwen in te ruimen. Of 
dit als staatkundig argument mag gelden, betwijfelt hij. In 
ieder geval zou ook de Eerste Kamer moeten worden uitgebreid 
en tijdig voor een nieuw Kamergebouw moeten worden gezorgd. 
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De heer de Geer ziet de noodzakelijkheid eener uitbreiding 
niet in. Zoo'n uitbreiding zal integendeel een gelegenheid 
worden om allerlei kleine groepen in de Kamer te brengen. 

De heer Rink is het met den heer de Geer niet eens, aan
gezien niet alle vrouwen overeenkomstig de mannen zullen 
stemmen en er zich andere, specifiek vrouwelijke, groepen 
zullen kunnen vormen. 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten niet tot uit
breiding over te gaan. 

De Voorzitter stelt nu art, 82 aan de orde. 
Met algemeene stemmen wordt besloten, dat dit artikel bij 

de additionele artikelen moet behandeld worden en de voor
zitter het Centraal Stembureau om advies zal vragen omtrent 
de noodzakelijkheid dit artikel te wijzigen. 

De Voorzitter brengt art. 83 aan de orde. 
Besloten wordt dit artikel aan te houden. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 
23 April 1920, te half acht 's avonds. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de ver
gadering. 
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