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VERSLAG VAN DE STAATSCOMMISSIE
INGESTELD BIJ KONINKLIJK B E S L U I T VAN
2 0 DECEMBER 1918, N°. 78, AAN WELKE IS
OPGEDRAGEN DE VOORBEREIDING VAN EENE
HERZIENING VAN DE GRONDWET.

ERRATUM.
Nota van den heer ANEMA, bladz. 2, 14de regel van
onderen: In plaats van: van hun reglementen te lezen: in
hun reglementen.

GEDRUKT TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ — 'SGRAVENHAGE — 1920.
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Aan

de

Koningin.

Bij besluit van 20 December 1918, n°. 78, heeft Uwe Majesteit
goedgevonden eene Staatscommissie in te stellen, aan welke
is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de
Grondwet, waarbij als voornaamste onderwerpen in aanmerking
zouden komen de bepalingen betreffende de troonopvolging,
zooals deze thans in hoofdstuk II geregeld is, de StatenGeneraal (hoofdstuk III), het volksinitiatief, het referendum en
de mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke
lichamen dan de reeds door de Grondwet erkende.
De Commissie werd als volgt samengesteld:
Lid en Voorzitter: De Minister van Binnenlandsche Zaken;
Algemeen Secretaris met adviseerende stem: mr. J. B. KAN,
Secretaris-Generaal in algemeenen dienst;
Leden:
Mr. A. ANEMA, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam;
Jhr. Mr. D. J. DE GEER, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal;
Mr. J. KAPPEYNE VAN
der Staten-Generaal;

DE COPPELLO,

lid van de Eerste Kamer

Mr. J. LIMBURG, lid van de Gedeputeerde Staten van Zuidholland ;
J. H. A. SCHAPER, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ;
Mr. Dr. A. A. H. STRUYCKEN, lid van den Raad van State;
Adjunct-Secretaris:

mr. I. J.

BLOEM,

te Leiden.

De heer KAPPEYNE VAN DE COPPELLO kwam te overlijden in
een stadium, toen wel is waar zijne adviezen reeds hadden bewezen hoe zwaar zijn verlies zou worden gevoeld, maar het
resultaat van de beraadslagingen der Commissie nog verre was.
In zijne plaats benoemde Uwe Majesteit bij besluit van 30
Maart 1920, n°. 56 den heer mr. P. RINK, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Ge'neraal.
De adjunct-secretaris mr. BLOEM verkreeg, op zijn verzoek
wegens verandering van werkkring, bij hetzelfde besluit eervol
ontslag en werd vervangen door mr. D. J. I. v. D. OEVER.
Gelijk uit de opdracht volgt, was-het niet de bedoeling der
Regeering, dat de gansene Grondwet, artikel voor artikel, zou
worden nagegaan. Veeleer lag beperking tot de met name
genoemde onderwerpen voor de hand. Intusschen bleef de
mogelijkheid geopend om andere vraagpunten in de herziening
te betrekken. De installatie-rede van den Voorzitter noemde
als zoodanig, behalve onderwerpen met de genoemde in meer
2
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of minder nauw verband staande, het recht van oorlogsverklaring en het tractatenrecht, terwijl ook geen bezwaar werd
geopperd tegen de behandeling van bepalingen, welker herziening
van spoedeischenden aard is en omtrent welke zich een min
of meer algemeen geldend inzicht heeft gevormd.
Aan de hand van dezen leidraad hebben de beraadslagingen
der Commissie tot de volgende uitkomsten- geleid.
I. De troonopvolging. Den monarchalen staatsvorm acht
de Commissie een zegen voor ons land, doch alleen zoolang
behoud van een waarlijk nationaal koningschap mogelijk is.
Van de troonopvolging behooren daarom uitgesloten te zijn
zij, die geen zekerheid bieden dat zij onze nationale gevoelens
deelen en met onze inheemsche toestanden voldoende vertrouwd
zijn. De bepalingen, welke anderen dan nakomelingen van
de thans regeerende vorstin tot do regeering kunnen roepen,
zijn derhalve te schrappen, terwijl de troonopvolging, indien
mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen ontbreken, is
te beperken tot het tweede geslacht uit den laatstoverleden
koning gesproten. Het oogenblik, dat geen bevoegde opvolger
naar de G-rond wet bestaat, kan alsdan eerder aanbreken dan
onder het tegenwoordig bestel. Des te grooter actualiteit komt
toe aan de bepalingen, welke in deze gebeurlijkheid voorzien.
In den gevolgden gedachtengang past geen dwang om onder alle
omstandigheden een nieuwen troonopvolger of koning te kiezen.
Bij ontstentenis van een grondwettelijken troonopvolger moet
er gelegenheid zijn voor overweging van de vraag, of wellicht
overgang tot een anderen staatsvorm de voorkeur verdient.
De Grondwet bane daartoe den weg.
II. De buüenlandsche betrekkingen. De overtuiging, dat de
invloed der Staten-Generaal op het bestuur der buitenlandsche
betrekkingen behoort vergroot te worden, is vrijwel gemeen
goed.
Vooreerst zal daarom moeten verdwijnen de bepaling, welke
meermalen als wapen is gehanteerd tegen inkorting van
's konings bevoegdheid in deze materie. Art. 57, dat het opperbestuur der buitenlandsche betrekkingen aan den koning verzekert, is naast de bepaling inzake de uitvoerende macht óf
overbodig, óf eene ongewenschte belemmering.
Tastbaarder dan door schrapping van deze bepaling kan de
invloedsfeer der Staten-Generaal worden uitgebreid, waar het geldt
het tractatenrecht. De bevoegdheid van den koning in art. 59 omschreven om, behoudens de met name genoemde uitzonderingen,
vrijelijk verdragen met vreemde mogendheden te sluiten en te
bekrachtigen, is in strijd met gezonde democratische begrippen.
Het mag een alleszins redelijke eisen heeten, dat geen verdragen
of andere overeenkomsten met vreemde mogendheden meer
worden gesloten buiten de volksvertegenwoordiging om, terwijl
ook ten aanzien van het opzeggen gelijkelijk ware te handelen.
Hoewel de practische beteekenis wellicht niet hoog is aan
te slaan, ligt het ten slotte voor de hand, dat voor oorlogsverklaring de voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal
gevorderd wordt.
III. ' De Staten-Generaal. Behoud van de Eerste Kamer acht
de Commissie geboden. Het één-Kamerstelsel sluit voor het
karakter on den arbeid van de volksvertegenwoordiging gevaren
in zich, die men in eene deugdelijke staatsinrichting behoort
te vermijden. Eene Eerste Kamer als de onze, zonder recht
van amendement, vermag elementen uit het maatschappelijk
leven tot zich te trekken, die haar in staat stellen de aanhangige
vraagstukken anders te belichten dan de Tweede Kamer; ook
daarom is zij voor de wetgeving en het bestuur des lands
van groote waarde. Nochtans zal de wijze van verkiezing
der Eerste Kamer niet onveranderd kunnen blijven. Zal op de
basis der z.g. organische vertegenwoordiging wellicht in de
toekomst een stelsel gevonden worden, dat de voorkeur verdient
boven het huidige, voor, het tegenwoordige is de organische
samenstplling van het volk niet genoeg ontwikkeld om daarop
een afzonderlijken tak van vertegenwoordiging te gronden.
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Het behoud van de Provinciale Staten als kiescollege schijnt,
ondanks de daaraan verbonden bezwaren, de meest verkieselijke
regeling. Eisch evenwel is, èn ter wille van het beginsel zelf,
en met het oog op eene juiste verhouding tusschen de beide
takken der volksvertegenwoordiging, dat op de verkiezing
ook van de Eerste Kamer het beginsel van de evenredige
vertegenwoordiging wordt toegepast.
Het gewicht der zaak vordert aangaande dit deel der beraadslagingen der Commissie te vermelden, dat eene minderheid
tegen het voortbestaan der Eerste Kamer de bekende ernstige bedenkingen oppert. Tegenover die bedenkingen zij opgemerkt, dat de
.toepassing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en
de kortere zittingduur stellig den volksinvloed op de samenstelling
van het college zullen vergrooten. Bovendien wordt de alleszins gerechtvaardigde grief, dat bij ontbinding van de Eerste Kamer geen
mogelijkheid bestaat om de kiezers over het gerezen conflict
te raadplegen, weggenomen. Immers thans hebben de Provinciale
Staten, zooals zij op dat oogenblik eenmaal zijn samengesteld,
de beslissing in handen. Zal het ontbindingsrecht inderdaad
tot zijn recht komen, dan moet althans dè gelegenheid
worden geopend om, tegelijk met de Eerste Kamer, ook de
Provinciale Staten te ontbinden. Er laten zich omstandigheden denken, waaronder de Kroon van deze bevoegdheid geen
gebruik zal behoeven te maken, maar omgekeerd kunnen de
feiten ook zoo sterk spreken, dat het als eene ernstige
leemte wordt gevoeld, indien de mogelijkheid tot ontbindingvan de Provinciale Staten zou blijven ontbreken. Op oorspronkelijkheid kan dit voorstel geen aanspraak maken. Reeds in
1907 is door de Regeering in overweging gegeven ontbinding
van de Eerste Kamer steeds met ontbinding van de Provinciale
Staten gepaard te doen gaan, een denkbeeld, dat jaren te voren
door staatslieden van uiteenloopende richting als eisch van
logica was verdedigd.
Wat de Tweede Kamer aangaat, na de jongste Grondwetsherziening is /er voor vér reikende verlangens geen plaats meer.
In tusschen is thans ongetwijfeld het oogenblik gekomen om
het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet vast te leggen.
Voor andere voorstellen, als verlaging van den grondwettelijken
leeftijd der kiezers of uitbreiding van het getal der leden, was
geen meerderheid te vinden.
IV. Volksinitiatief en referendum. Vond het volksinitiatief in
de Commissie bijna geen sympathie, reeds omdat aan de leden
der Tweede Kamer de gelegenheid openstaat vrijwel alle voorstellen van wet aanhangig te maken, voor het referendum in zijne
onderscheidene vormen verklaarde zich slechts eene minderheid;
ook kon het denkbeeld om in het algemeen voor de kiezers
de mogelijkheid te openen, bij belangrijke wetgevende maatregelen een referendum uit te lokken, geen meerderheid verwerven.
Deze plant van vreemden bodem te enten op onze constitutie,
ware een gevaarlijke proefneming. Als de Staten-Generaal
gesproken hebben, is voor eene nadere beslissing van het
kiezersvolk geen plaats. Harmoniecren beide uitspraken, dan
leidt het referendum tot geheel onnoodige vertraging van onze
niet reeds bijster vlugge wetgeving. Oordeelt het volk anders
dan de volksvertegenwoordiging, welke wordt dan de positie
van Regeering en Kamers? Daar iedere vier jaar de kiezers
gelegenheid vinden zich over de grondbeginselen van wetgeving
uit te spreken, is het ook onnoodig tusschentijds het volk te
raadplegen in andere gevallen dan die tot ontbinding van een
der beide of van beide Kamers moeten leiden. Eindelijk zou
zoodanig beroep op het volk zich kwalijk laten verecnigen niet
het beginsel der partij-vorm ing, waarop practisch onze staatkundige organisatie is gebouwd, terwijl het bovendien in strijd
ware met de grondgedachte onzer staatsinrichting, volgens
welke de gekozenen voor den duur van hun mandaat geacht
worden weer te geven hetgeen in het volk leeft.
Alleen in een tweetal bijzondere gevallen is er aanleidingom van het instituut der volksstemming partij te trekken, nl.
8
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bij Grondwetsherziening en wanneer over den staatsvorm valt
te beslissen.
De ontbinding, na beslissing in eersten aanleg over Grondwetsherziening, draagt in sterke mate het karakter van een
beroep op het volk ten aanzien van de wijzigingen, welke beoogd
worden. Het ligt voor de hand dit beroep, met vermijding
van de bezwaren 'aan elke ontbinding verbonden, in eenvoudiger en tevens meer spiekenden vorm te kleeden. Indien
de meerderheid, welke zich in 'de Staten-Generaal voor het voorstel verklaart, overwegend is, kan dit beroep geheel achterwege
blijven; men mag dan met grond aannemen, dat de beslissing
strookt met den geest der bevolking. Is echter die meerderheid
in een der Kamers kleiner dan twee derden, dan is raadpleging van het volk onvermijdelijk en eene volksstemming
als aangewezen. Ook dan echter zal, in aansluiting aan hetgeen
onze Grondwet reeds thans bepaalt, eene meerderheid van
twee derden zijn te eisenen, omdat slechts als eene algemeen e
overtuiging zich heeft baan gebroken, herziening van constitutioneele regelen dient plaats te grijpen.
Wanneer geen bevoegde troonopvolger bestaat, dan worden
thans, naar luid van de artt. 20 en 21, de noodige voorzieningen getroffen door de vereenigde vergadering der StatenGeneraal, in dubbelen getale bijeengeroepen. Voor zooveel het
geldt de beslissing over den staatsvorm, kan door eene
volksstemming de bedoeling' beter tot haar recht komen om
over eene zoo belangrijke aangelegenheid, welke allicht bij
de verkiezingen niet ter sprake is gebracht, de kiezers te
raadplegen. Daarentegen leent zich de keuze van een troonopvolger, waarbij verschillende candidaten in aanmerking
kunnen komen en allerlei invloeden werken, minder goed
voor soortgelijken maatregel. De invloed van de kiezers op
zoodanige keuze is, naar het inzicht der Commissie, op de
gebruikelijke wijze, dat is door ontbinding der Kamers, te
verzekeren.
V. De gemeentebesturen. Dat de grondwettelijke bepalingen
nopens de gemeentebesturen niet langer ongewijzigd kunnen
blijven, is eene algemeen erkende waarheid. De omstandigheid, dat eene herziening van de Gemeentewet door eene
Staatscommissie werd voorbereid, maakte het gewenscht met
deze laatste overleg te plegen. Gebleken is, dat zij, ter tegemoetkoming aan de bezwaren, welke de Gemeentewet met zich
brengt, wijziging noodzakelijk acht van de bepaling in de Grondwet, die het voorzitterschap van den raad regelt, zoomede van
het voorschrift, dat, behalve de regeling, ook het bestuur van
de huishouding der gemeente aan den raad opdraagt, terwijl
eindelijk een nieuw artikel buiten twijfel zal moeten stellen
de mogelijkheid om. waar noodig, de gemeenten te dwingen
tot gemeenschappelijke regelingen. Met een en ander heeft
onze Commissie, gelijk hieronder blijken zal, zich kunnen
vereenigen, terwijl voorts nog enkele andere minder beteekenende
wijzigingen van de bepalingen der zelfde afdeeling aan het
voorstel der Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening
der Gemeentewet zijn ontleend.
VI. De mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke
lichamen dan de reeds door de Grondicet erkende. Meermalen
is twijfel geuit of de wetgever bevoegd is andere dan de in
de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid te bekleeden. Do ontwikkeling van ons staatsbestuur
maakt het gewenscht deze bevoegdheid zeker te stellen. Eene
nieuwe bepaling, welke zou kunnen volgen op het bestaande
art. 191, ware te dien einde in te lasschen.
De veranderingen, welke de Commissie bij ruime opvatting
van haar beperkte opdracht meent te mogen voorstellen, zijn
gemakshalve in één wetsontwerp belichaamd. Het spreekt
van zelf, dat de meeste beslissingen bij meerderheid van stemmen
zijn gevallen, zoodat het stilzwijgen over andere bepalingen dan
de in het wetsontwerp genoemde, niet steeds tot de gevolgtrek-
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king behoeft te leiden, dat geen voorstellen daaromtrent aanhangig zijn gemaakt of dat dienaangaande geen besprekingen
zijn gevoerd. Bovendien blijkt, voor zooveel hierboven daarvan
geen melding is gemaakt, uit de bijgevoegde afzonderlijke
nota's, in welke opzichten zij, die tot de minderheid behoorden,
zich met de meer gewichtige beslissingen der Commissie niet
konden vereenigen en daarvan in dit verslag wilden doen
blijken.
Als algemeene opmerking meent de Commissie nog te moeten
aanstippen, dat, volgens het door haar ingenomen standpunt,
waar eisenen worden gesteld voor het bekleeden van ambten
of het uitoefenen van bevoegdheden, dan wel verplichtingen
aan ingezetenen worden opgelegd, de Grondwet steeds mannen
en vrouwen gelijkelijk op het oog heeft.
Ten slotte blijve niet onvermeld, dat de Commissie zich
meende te moeten onthouden van het voorstellen van bepalingen, welke nader uitwerken het evenredig kiesrecht voor
de Eerste Kamer en de wijze zoomede de gevolgen van ontbinding van de Provinciale Staten. Deze bepalingen toch kunnen
slechts in de Provinciale wet worden ingevlochten en eene herziening van deze wet valt buiten het mandaat der Commissie.
Nochtans zij er de aandacht op gevestigd, dat eene dergelijke
herziening in den gebruikelijken vorm van opneming in de
additionnele artikelen uiterst gewenscht is; daarbij zal om
voor de hand liggende redenen zijn te vermijden, dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Eerste Kamer
beide in dezelfde jaren vallen als die voor de Tweede Kamer.
Artikelen.
§ 1.

Hier zij verwezen naar de Algemeene Beschouwingen.

§ 2 (art. 1). De woorden „en bezittingen" zijn, als overbodig en tot verwarring leidende, geschrapt.
§ 3 (art. 12). Behoudens eene kleine redactie-verandering,
welke met het oog op de volgende bepalingen gewenscht is,
blijve dit artikel ongewijzigd.
§ 4 (art. 18). Op de hierboven ontwikkelde gronden wordt
voorgesteld de troonopvolging, bij gebreke van male par male
descendenten, te beperken tot het tweede geslacht uit den
laatstoverleden Koning gesproten en lineale opvolging met
representatie uit te sluiten.
§ 5 (artt. 14 en 15). De schrapping van deze artikelen is
in het algemeen gedeelte gemotiveerd.
§ 6 (art. 16). Eene tweede zinsnede is aan het artikel toegevoegd om twüfel af te snijden.
§ 7 (art. 18). Nu voorgesteld wordt de artt. 15 en 19 te
schrappen en de artt. 20 en 21 samen te smelten, moet de
verwijzing naar deze artikelen veranderen.
§ 8 (art. 19). Aan eene bijzondere bepaling, dat en hoe wijziging in de orde van erfopvolging kan worden gebracht, is na
de zoo aanzienlijke beperking in de troonopvolging, welke de
voorstellen bevatten, te minder behoefte, indien zoodanige wijziging langs den weg van Grondwetsherziening gemakkelijker
dan tot dusver kan tot stand komen.
§ 9. (artt. 20 en 21). De wijziging van deze artikelen is
reeds bij de bespreking van het referendum in het algemeen
toegelicht.
Te dezer plaatse past nog de opmerking, dat uil den aard der zaak
bij deze volksstemming, in tegenstelling met de stemming volgens
art. 194, de gewone meerderheid beslist. Voorts, dat na de beginselverklaring of de monarchie blijven dan wel de staatsvorm
gewijzigd worden zal, in elk geval ontbinding van de StatenGeneraal en van de Provinciale Staten moet volgen. In het eerste
geval, omdat de Staten-Generaal wellicht gekozen zijn op een
tijdstip, toen de vraag welken troonopvolger te kiezen, niemand
4
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bezighield; in het tweede geval, omdat dan aanstonds eene
ingrijpende Grondwetsherziening aan de orde is.
Aangeteekend zij ten slotte, dat verplichte ontbinding van
het kiescollege voor de Eerste Kamer onvermijdelijk is om
soortgelijke redenen als voor de ontbinding der Staten-Generaal
aangevoerd, en dat het voorgedragen artikel 194 gelegenheid
opent cle wijzigingen in de Grondwet, indien noodig, op korten
termijn haar beslag te doen erlangen.
§ 10 (art. 22). Het voorgestelde is een uitvloeisel van de
wijzigingen, met betrekking tot de vorige artikelen aanbevolen.
§ 11 (art. 23). De woorden „met uitzondering van die van
Luxemburg " zijn geschrapt, omdat zij elke practisclie beteekenis
hebben ingeboet.
§ § 12, 13, 15, 16 (artt. 24-, 25, 28 en 30). Het ligt voor
de hand de bedragen, .welke de Grondwet onder geheel andere
omstandigheden heeft vastgesteld, thans, nu de koopkracht van
het geld diennate is gedaald, te verdubbelen. Daarbij blijft
men in de lijn, welke voor soortgelijke gevallen is of wordt
getrokken.
Ten aanzien van art, 24 zij te allen overvloede herinnerd,
dat de Grondwet de vaststelling van het inkomen van den
drager der kroon aan eene gewone wet overlaat, welke, naar
de meest gangbare opvatting, gedurende de regeering van
denzelfden vorst niet kan gewijzigd worden. De Grondwetgever kan gereedelijk deze vaststelling aan zich trekken, behoudens de mogelijkheid van herziening bij nieuwe troonsbeklimming.
§ § 14, 16 (artt. 20 en 30). De dochter des konings, die de
vermoedelijke troonopvolgster is, verkeert in gelijke omstandigheden als de Prins van Oranje, zoodat financieele gelijkstelling
geboden is.
Mocht zich het uitzonderingsgeval voordoen, dat de geboorte
van een Prins van Oranje haar het recht op den troon ontneemt,
dan ware het onvoegzaam haar alsdan het eenmaal toegekende
inkomen te ontnemen.
§§ 17, 18, 19, 24, 82 (artt. 31, 41, 42, 46 en 74). Het is redelijk
om ook uit anderen hoofde dan geldelijk de dochter des
konings, vermoedelijke troonopvolgster, gelijk te stellen met
den Prins van Oranje.
§ 2 0 . (art. 42 bis.) De mogelijkheid, dat de koning, b.v. tei
wille van een buitenlandsclie reis of uit gezondheidsoverwegingen
zich tijdelijk moet onttrekken aan de waarneming van het
koninklijk gezag, mag de Grondwet niet onvoorzien laten.
§ 21. (art. 43). De aanvulling van het eedsformulier is noodig
voor het geval een regent het koninklijk gezag waarneemt
in het geval van art, 4:2 bis.
§ 22 (artt. 43 en 52). De woorden „des Kijks" zijn bij vergissing vroeger gehandhaafd. In verband met art, 2 is te
lezen „van den Staat".
§ 23 (art. 45). De mogelijkheden, welke het voorgestelde
art, 20 voorziet, eisenen aanvulling van het bepaalde in
art. 45, sub 1°.
§ 25 (art. 57). De voorgestelde schrapping van dit artikel
vond hierboven reeds hare toelichting.
§ § 26, 27 (artt. 58 en 50). Ook deze wijzigingen zijn
reeds in het algemeen gedeelte gemotiveerd.
§§ 28, 29 (artt. 61 en 62). Zie de toelichting op art. 1.
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§ 30 (art. 72). Als de Raad van State niet meer over
alle wetsvoorstellen gehoord behoeft te worden (vgl. art. 75),
zal de vermelding daarvan ook uit het formulier van afkondiging dienen te verdwijnen.
§ 31 (art. 73). Het spreekt van zelf, dat bij gelijktijdige
ontbinding van Eerste Kamer en Provinciale Staten, eerst
nadat deze laatste op nieuw zijn geconstitueerd, het verkiezingswerk voor de Eerste Kamer kan aanvangen. Daarom is
voor dat geval ook een langere termijn voor het samenkomen
van de Kamers vast te stellen.
Het nieuwe derde lid van het artikel beoogt aan de wet
de machtiging te schenken, waarop aan het slot van de algemeene beschouwingen wordt gedoeld.
§ 33 (art. 75). Afgezien van enkele redactie-wijzigingen,
welke voor zich zelve spreken, wordt voorgesteld de Kroon
niet meer te verplichten over alle voorstellen van wet den
Raad van State te hooren. Het kan het aanzien van het College
en de aan zijne adviezen te hechten waarde slechts vergrooten,
indien alleen, als inderdaad op het hooren van den Raad prijs
gesteld wordt, ook zijn oordeel wordt ingewonnen. Ten aanzien
vuii de algemeene maatregelen van bestuur, waar eene openbare voorbereiding en behandeling niet plaats vindt, schijnt
daarentegen behoud van de verplichting tot het hooren van
den Raad van State noodzakelijk.
§ 34 (art. 80). De schrapping van het woord „mannelijke"
is reeds hierboven toegelicht. De verdere wijzigingen, in het
eerste lid voorgesteld, vloeien hieruit voort.
§ 35 (art. 82). Zie het algemeene gedeelte. De Commissie
is, ofschoon de uitwerking in de Provinciale wet behoort te
geschieden, uitgegaan van de gedachte, dat de Proviticiale
Staten gezamenlijk zullen kiezen.
§ 36 (art. 83). Als het voorstel wordt aangenomen om
art. 19 te schrappen, zal de bijeenroeping van de Staten-Generaal
in dubbelen getale nergens meer zijn voorgeschreven.
§ 37 i.art. 80). Eene schadeloosstelling van f 3000, ofschoon
eerst eenige jaren geleden vastgesteld, is niet meer van dezen
tijd. De scherpe daling van de koopkracht van het geld, welke
heeft geleid tot eene aanzienlijke verhooging van alle salarissen,
is op zich zelf reeds voldoende motief om ook dit bedrag te
herzien. In aansluiting' aan het bovenstaande is ook het
pensioenbedrag te verhoogen.
Voor den Voorzitter ware om voor de hand liggende redenen
het bedrag der schadeloosstelling ruimer te bepalen. Eene
tegemoetkoming van f 10 000 kan slechts bescheiden heeten.
Het wordt redelijk geacht, nu het Kamerlidmaatschap meer
en meer den mensch in beslag neemt, de mogelijkheid te openen,
ook aan de nagelaten betrekkingen pensioen te verzekeren.
§ 38 (art. 91). In verband met het voorstel om ook de
Eerste Kamer langs den weg der evenredige vertegenwoordiging te doen verkiezen is het eerste en vierde lid gewijzigd.
Een zittingduur als die der Tweede Kamer is, bij gelijktijdig
aftreden van de leden der Eerste Kamer, de meest aangewezene.
§ 39 (art. 94). De derde zinsnede is aan het eerste lid
toegevoegd, teneinde de mogelijkheid te openen, dat de minister
de Kamer kan doen voorlichten door een met de bijzonderheden van het onderwerp vertrouwden ambtenaar. Art. 110,
tweede lid, kan dan, evenals tot dusver, toegepast worden in
bijzondere gevallen.
§ 40 (art. 97). Het is redelijk de ministers, de regeeringscommissarissen en de ambtenaren, die krachtens de nieuwe
derde zinsnede van art. 94 de ministers kunnen bijstaan, te
doen deelen in de parlementaire onschendbaarheid.
5
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§§ 41, 42 en 43 (artt. 105,106 en 107). Aan de hand van de in
de Tweede Kamer opgedane ondervinding wordt het wenschelijk
geacht, dat de Kamers zelve in haar reglement van orde
bepalen, hoeveel leden tegenwoordig moeten zijn, alvorens de
vergadering kan geopend worden. De werkzaamheden kunnen
aanvangen ook al is het quorum dan niet aanwezig. Het aan
art. 100 toe te voegen lid zal het nochtans, gelijk tot dusver,
steeds mogelijk maken te constateeren dat de Kamer onvoltallig is, waarop dan verdaging moet volgen. Het vervallen van
hetgeen thans in art. 105 is voorgeschreven, maakt bovendien
aanvulling van art. 107 noodig.
§ 44 (art. 122).

Zie cle toelichting op art, 1.

§ 45 (art. 124). De begrootingsarbeid pleegt, vooral in de
Tweede Kamer, van zoo omvangrijken aard te zijn, dat de
vraag kan rijzen, of het wel verantwoord is telken jare
zooveel tijd daarvoor beschikbaar te stellen. De voorgestelde
bepaling beoogt den wetgever vrijheid te laten het tijdperk,
voor hetwelk de begrooting geldt, tot twee jaar te verlengen.
§ 46 (art. 120). De voorgedragen wijziging vloeit voort uit
hetgeen ten aanzien van art. 124 in overweging wordt gegeven.
§§ 47. 49 (artt. 127 eerste lid, eerste zinsnede en 143
eerste lid, eerste zinsnede). Deze bepalingen moeten gewijzigd
worden in denzelfden zin als art, 80.
§ 48 (art. 128). Er is geen voldoende aanleiding om de
bepaling te bestendigen, welke verbiedt het gelijktijdig bckleeden
van het lidmaatschap der Eerste Kamer en dat der Staten
eener provincie. Art. 128 kan in zijn geheel geschrapt worden,
omdat het gelijktijdig vervullen van het lidmaatschap der
Staten van meer dan één provincie reeds door het vierde lid
van art. 127 onmogelijk is gemaakt.
In de plaats van het huidige artikel zullen thans treden de
reeds in, het algemeen gedeelte toegelichte voorschriften nopens
de mogelijkheid van ontbinding van de Provinciale Staten.
Ten einde te kunnen voorkomen dat na ontbinding de termijn van
aftreden zou samenvallen met dien der Tweede Kamer, zoomede dat Provinciale Staten, die op het punt van aftreden
slaan, de Eerste Kamer zouden kiezen, is het laatste lid aan
het artikel toegevoegd.
§ 50 (art. 148, laatste lid). Den wetgever behoort vrijheid
te worden gelaten om desverlangd den voorzitter van den
raad door een ander gezag dan de Kroon te doen benoemen.
Dit is vooral gewenscht, als eens besloten mocht worden om
het voorzitterschap te scheiden van het burgemeestersambt.
§ 51 (art. 144). De opdracht, welke de Grondwet aan den
raad heeft gegeven om ook het bestuur der gemeente in vollen
omvang te voeren, leidt tot overlading. In de groote gemeenten
wordt dringend de behoefte gevoeld andere organen met bestu ursfunctiën te bekleeden. De Grondwet moet de mogelijkheid
daartoe niet afsnijden.
§ 52 (art. 145). Schrapping van het tweede lid zal er toe
leiden, dat het schorsings- en vernietigingsrecht, op het voetspoor van art. 140, vrijelijk door den wetgever kan geregeld
worden.
§ 53 (art. 147). De redactie is gewijzigd, omdat de bepaling,
dat de Gedeputeerde Staten verslag doen aan den Koning,
niet in de Grondwet thuis behoort.
§ 54 (art. 148 bis). Eene herziening van de artt, 121 en
122 der Gemeentewet zal waarschijnlijk cle noodzakelijkheid
meebrengen om door dwang samenwerking van gemeentebesturen mogelijk te maken. Aan het eerste lid van art, '144
der Grondwet kan echter een argument ontleend worden om
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de ongrondwettigheid van zoodanigen dwang te bepleiten.
Daarom is het geraden, dat eene speciale bepaling allen twijfel
uitsluit.
§ 55 (art. 151). Het artikel zal verruimd moeten worden
in zooverre, dat ook de grondwettigheid eener onteigening
van ,.rechten" buiten twijfel wordt gesteld, terwijl b. v. bij
eene onteigening van 'bedrijven uit den aard der zaak ook
de verplichtingen zijn over te nemen. Indien de Grondwet van
„onteigening ten algemeenen nutte" zonder meer spreekt,
wordt dit doel het gemakkelijkst bereikt.
De bepaling, dat in het algemeen steeds eene bijzondere
wet de onteigening moet uitspreken, is verouderd. Reeds zijn
vele uitzonderingen op den regel gemaakt en de ondervinding
leert, dat, mits de wet de algemeene beginselen aangevè, de
toepassing veilig aan het uitvoerend gezag kan toevertrouwd
worden.
De voorgedragen redactie stelt ten slotte de grondwettelijke
mogelijkheid tot onteigening par zone boven eiken twijfel.
§ 56 (art. 155). De aan het artikel toe te voegen zinsnede
beoogt de mogelijkheid voor den wetgever te scheppen om
ook aan het leeken-element eene plaats in te ruimen.
§ 57 (art. 161). Het laatste lid stelt de grondwettigheid van
z.g. Strafbefehle en van politie-rechtspraak buiten twijfel.
§ 58 (art. 164). Om de bij artikel 1 vermelde reden zijn de
woorden „bezittingen des Rijks in andere werelddeelen" geschrapt.
§ 59 (art. 165). Het toezicht van den Hoogen Raad behoort
zich ook eventueel over de leekenrechtspraak uit te strekken.
§ c>0 (art. 166). De aanvulling van het tweede lid is noodig
om grondwettelijken ondergrond te schenken aan eene bepaling,
welke ontslag van rechters bij het bereiken van een zekeren
leeftijd voorschrijft.
•
§ 61 (art. 170, tweede lid). Openbare godsdienstoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen gedoogt de Grondwet
slechts, waar deze „thans" (d. i. in 1848) naar de wetten en
reglementen is toegelaten. Daar ter plaatse is, naar de meest
gangbare opvatting, elke maatregel van overheidswege tot
verhindering van de openbare godsdienstoefening uitgesloten.
Deze sedert tal van jaren verkregen rechten, waarop hooge
prijs wordt gesteld, behooren gehandhaafd te worden, maar
de materie ware te verwijzen naar de additionnele artikelen,
waar dergelijke bepalingen beter op haar plaats zijn.
Afgezien van deze bijzondere bepaling, ligt het voor de hand
om overal, tenzij er gevaar bestaat voor stoornis van de
openbare orde en rust, de mogelijkheid voor het houden van
godsdienstoefeningen* buiten gebouwen en besloten plaatsen
te openen.
§ 62 (art. 172). Deze bepaling mist na de wijziging, welke
het artikel in 1848 onderging, eiken zin. Zij geeft, ofschoon
geheel verouderd, aanstoot; hare schrapping is dus geboden.
§ 63 (art. 179). De invoeging van een nieuw derde lid
in art. 166 maakt wijziging van het laatste lid van art. 179
noodig.
§§ 64, 65 (artt. 183. en 184). Zie de toelichting op art. 1.
§ 66. Het opschrift van het Negende Hoofdstuk is aan te
vullen in verband met de invoeging van het nieuwe art. 191 bis.
§ 67 (art. 191bis). Zie het algemeen gedeelte.
§§ 68, 69 (artt. 194. en 195). Zie het over het referendum
in het 'algemeen gedeelte aangeteekende.
6
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§ 70 (art. 196). De vrees, dat de Regent op eene verandering
in de troonopvolging* een ongewenschten invloed zou kunnen
uitoefenen, heeft bij de tegenwoordige verhoudingen geen reden
van be3taan meer. Het artikel kan dan ook veilig vervallen.
§ 71 (art. 197). Deze verandering vloeit voort uit de veranderingen in den vorm van grondwetswijziging voorgesteld.
Additionnele Artikelen.
§ 72 (art. l i l ) . Het zg. collatie-recht, waarmee nauw verwani
is het electie-recht, geeft den gene, die dat recht vermag uit
te oefenen, een invloed op de benoeming van kerkelijke
leeraren, naar onze begrippen even onredelijk als de heerlijke
rechten in zake benoeming tot openbare bedieningen. Ofschoon
het tweede lid van art. III den gewonen wetgever gelegenheid
geeft het collatie- en electie-recht af te schaffen, is van deze
in 1848 geschonken bevoegdheid tot dusver geen gebruik
gemaakt. Daarom mag het wenschelijk heeten, daj de Grondwet zelve i de afschaffing uitspreekt. Voor schadeloosstelling
ter zake van het verlies van deze rechten bestaat, naar de
meening der Commissie, geen voldoende aanleiding.
§ 73. De hier aangehaalde bepalingen kunnen vervallen,
omdat zij alle hebben uitgewerkt.
§ 74 (art. XI). Het is billijk, nu de pensioenbepalingen
worden verruimd, deze verruiming ook ten goede te doen
komen aan reeds afgetreden, thans tot pensioen gerechtigde
kamerleden. De data zijn in het ontwerp-artikel opengelaten,
omdat zij uit den aard der zaak verband houden met den
dag, waarop de grondwetsherziening haar beslag zal krijgen.
§ 74 (art. XII). Voor de toelichting zij verwezen naar het
bij art. 170 aangeteekende.
§ 74 (art. XIII). Dit voorschrift stemt overeen met hetgeen
in soortgelijke gevallen pleegt bepaald te worden.
De Staatscommissie voor de
Grondwetsherziening,
CH. RUYS DE BEERENBROUCK,

Voorzitter.

J. B. KAN, Algemeen Secretaris.
A. ANEMA,
.D. J. DE GJEER,
LIMBURG,

) Leden.
P. RINK,
J. H. SCHAPER,
A. STRUYCKEN,

D. J. I. v.

D. OEVER,

Adjunct-Secretaris.

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

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1918 Commissie-Ruijs de Beerenbrouck, verslag, plenair, 1920-10-27

Ontwerp van wet tot het in overweging nemen van een
voorstel van verandering in de hoofdstukken I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, XI en in de Additionnele Artikelen der Grondwet
van het Koninkrijk der Nederlanden.
W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te "weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de Grondwet verandering te
brengen;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
§ 1. Er bestaat grond om het volgend voorstel van verandering in de hoofdstukken I, II, III, IV, V, VI, Aai, VIII,
IX, XI en de Additionnele Artikelen der Grondwet van het
Koninkrijk der Nederlanden in overweging te nemen :
§ 2.

Art. 1 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in
Europa, benevens de koloniën in andere werelddeelen.
§ 3.

Art. 12 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Bij ontstentenis van opvolgers, in het voorgaande artikel
aangewezen, gaat de Kroon over op de oudste in leven zijnde
dochter van den laatstoverleden Koning.
§ 4.

Art. 13 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Bij ontstentenis ook van dochters uit den laatstoverleden
Koning gaat de Kroon over op de oudste in leven zijnde
dochter van den oudsten zijner vooroverleden zoons, van wie
dochters in leven zijn; bij ontstentenis van zoodanige dochters
op den oudsten in leven zijnden zoon van de oudste zijner
vooroverleden dochters, van wie zoons in leven zijn, en bij
ontstentenis ook van zoodanige zoons op de oudste in leven
zijnde dochter van de oudste zijner vooroverleden dochters,
van wie dochters in leven zijn.
§ 5.

De artt. 14 en 15 der Grondwet vervallen.

§ 6. Aan art 16 der Grondwet wordt de volgende zinsnede
toegevoegd:
Behoudens het bepaalde in het volgend artikel zijn na den
afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.
§ 7. In het derde lid van art. 18 der Grondwet wordt, in
plaats van ,,de artikelen 15, 19, 20 of 21", gelezen „artikel 20".
§ 8.

Art. 19 der Grondwet vervalt.
7
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§ 9. De artt. 20 en 21 der 0 rond wol worden samengesmolten
tot één art. 20, dat aldus luidt:
Wanneer vooruitzicht bestaat, dat geen bevoegde opvolger
naar de Grondwet aanwezig zal zijn, alsmede wanneer bij
overlijden des Konings geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat, wordt door middel van eene volksstemming over
den aard van den staatsvorm beslist door de kiezers, bedoeld
in artikel 80, volgens regels door de wet te stellen.
\;i de volksstemming worden de beide Kamers der StatenGeneraal zoomedc de Provinciale Staten ontbonden. Het laatste
lid van artikel 73 blijft buiten toepassing.
Strekt de uitslag der volksstemming tot behoud van het
koningschap, dan wordt onverwijld een troonopvolger benoemd
bij eene wet, waarover de Staten-Generaal beraadslagen en besluiten in voreenigdc vergadering. Is de Koning overleden, dan
geschiedt de benoeming rechtstreeks door de Staten-Generaal
in vereenigde vergadering.
Strekt de uitslag der volksstemming tot wijziging van den
staatsvorm, dan worden onverwijld de daartoe noodige veranderingen in de Grondwet aangebracht op de wijze, bepaald
in het Elfde Hoofdstuk.
§ 10.

Art. 22 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Al de bepalingen omtrent de erfopvolging worden op do
nakomelingen van. den Koning, op wien krachtens een der
artikelen 12, 13 of 20 de Kroon overgaat, van toepassing, in
dier voege, dat het nieuwe Stamhuis ten opzichte van die opvolging van Hem zijn oorsprong neemt op gelijke wijze en met
dezelfde gevolgen als het Huis van Oranje-Nassau dit volgens
artikel 10 doet uit wijlen Koning Willem Frederik, Prins van
Oranje-Nassau.
§ 11. In artikel 23 dor Grondwet vervalt „met uitzondering
van die van Luxemburg".
§ 12.

Art. 24 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Behalve het inkomen uit do domeinen, door de wet van
26 Augustus 1822 afgestaan en in 1848 door wijlen Koning
Willem II tot Kroondomein aan den Staat teruggegeven,
geniet de Koning een jaarlijksch inkomen ten laste van 's Rijks
kas van f 1 200 000.
Binnen twee jaren na eene troonsbeklimming kan dit bedrag
voor den duur van de regeering van den Koning, die den
troon heeft beklommen, bij de wet worden gewijzigd.
§ 13. In artikel 25 der Grondwet wordt, in plaats van
„f 50 000", gelezen „f 100 000".
§ 14.
volgt:

Art. 2G, eerste lid, der Grondwet wordt gelezen als

De Koning, de Prins van. Oranje en de dochter des Konings,
die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, zijn vrij van
alle personeele lasten.
§ 15. In artikel 28 der Grondwet wordt, in plaats van
„f 150 000," gelezen „f 300 000".
§ 16.

Art. 30 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

De Prins van Oranje en de dochter des Konings, die de
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, genieten als zoodanig uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen van f200 000,
te rekenen van den tijd, dat zij den ouderdom van achttien
jaren hebben 'vervuld ; dit inkomen wordt gebracht op f 400 000
na het voltrekken van een huwelijk, waartoe bij de wet toestemming is verleend.
Do Prinses behoudt haar inkomen ingeval later een Prins
van Oranje geboren wordt.
§ 17. Het tweede lid van artikel 31 der Grondwet wordt
gelezen als volgt:
Hetzelfde geldt van den Prins van Oranje en van de dochter
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des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon,
ingeval deze Regent worden.
§ 18.

Art. 41 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

In het geval van artikel 40 is de Prins van Oranje of de
dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van
de Kroon, wanneer zij hun achttiende jaaT vervuld hebben, van rechtswege Regent.
§ 19.

Art. 42 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Ontbreekt een Prins van Oranje en eene dochter des
Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of
hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in
het Regentschap voorzien op de wijze, in artikel 87 bepaald;
in het laatste geval tot aan het tijdstip, waarop zij hun
achttiende jaar vervuld hebben.
§ 20. Na artikel 42 der Grondwet wordt ingevoegd:
Art. 42öïs. Het koninklijk gezag wordt mede waargenomen
door een Regent, ingeval de Koning krachtens eene wet, waarvan
h'et ontwerp door hem is voorgediagen, tijdelijk de uitoefening
van het Koninklijk gezag heeft neergelegd. Over het ontwerp
dier wet, welke tevens in de benoeming van den Regent voorziet,
beraadslagen en besluiten de Staten-Generaal in vereenigde
vergadering.
§ 21. In artikel 43 der Grondwet wordt achter „waar te
nemen" ingevoegd „of zoolang de uitoefening van het Koninklijk
gezag is neergelegd".
§ 22. In de artikelen 43 en 52 der Grondwet wordt, in
plaats van „des Rijks", gelezen „van den Staat".
§ 23. Het bepaalde in artikel 45 sub 1°. der Grondwet
wordt gelezen als volgt:
bij het overlijden des Konings, zoolang niet volgens art. 20
hetzij in de troonopvolging is voorzien, hetzij de in dat artikel
bedoelde wijziging van den staatsvorm is aangebracht; zoolang
voor den minderjarigen troonopvolger geen Regent is benoemd
of de troonopvolger of Regent afwezig is;
§ 24. Het eerste lid van artikel 46 der Grondwet wordt
gelezen als volgt:
Eene wet bepaalt, bij de benoeming van den Regent of bij
de aanvaarding van het Regentschap door den Prins van Oranje
of door de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam
is van de Kroon, de som, die op het jaarlijksch inkomen van
de Kroon zal worden genomen voor de kosten van het Regentschap.
§ 25.

Art. 57 der Grondwet vervalt.

§ 26.

Art. 58 der Grondwet wordt gelezen als volgt-:

De Koning verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming van de Staten Generaal.
§ 27. Art. 59 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Verdragen en andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden zijn, zoo zij niet krachtens de wet door den Koning
zijn gesloten, niet bindend clan na bekrachtiging door den
Koning krachtens de wet of goedkeuring door de wet. Opzegging geschiedt alleen krachtens de wet.
§ 28. In het eerste lid van art. 61 der Grondwet vervallen
de woorden „en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen" en in het vierde lid de woorden „en bezittingen".
§ 29. In het eerste lid van art. 62 der Grondwet vervallen
de woorden „en bezittingen".
§ 30. In het tweede lid van artikel 72 der Grondwet
vervalt: „den Raad van State gehoord, en".
8
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§ 31. Aan het tweede lid van artikel 73 der Grondwet
wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
Indien ontbinding van de Eerste Kamer gepaard gaat niet
ontbinding van de Provinciale Staten, wordt laatst bedoelde
termijn gesteld op vier maanden, terwijl het verkiezen van de
nieuwe Eerste Kamer plaats vindt binnen twintig dagen na
het samenkomen der nieuwe Provinciale Staten.
Achter het tweede lid wordt als derde lid ingevoegd:
De wet kan voor de na eene ontbinding gekozen Kamers
een anderen zittingduur dan in de autikelen 85 en 91 is
bepaald, vaststellen.
§ 32. Het derde lid van artikel 74 der Grondwet wordt
gelezen als volgt:
De Prins van Oranje en de dochter des Konings, die de
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, hebben, nadat hun
achttiende jaar is vervuld, van rechtswege zitting in den Raad.
§ 33. Art. 75 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State
alle algemeene maatregelen van bestuur van het Rijk en van
zijne koloniën en hoort den Raad in de.gevallen, waarin de wet
het voorschrijft.
Aan het hoofd der uit te vaardigen besluiten wordt melding
gemaakt, dat de Raad van State deswege gehoord is.
Do Koning hoort wijders den Raad van State over alle zaken,
waarin Hij dat noodig oordeelt.
De Koning alleen besluit en geeft telkens van zijn genomen
besluit kennis aan den Raad van State.
§ 34.
volgt:

Art. 80, eerste lid der Grondwet wordt gelezen als

De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen
door de ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als
Nederlandsche onderdanen erkend, die den door de wet te
bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag
zijn, hebben bereikt. Ieder kiezer brengt slechts ééne stem uit.
§ 35. Het tweede lid van art. 82 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Zij worden verkozen door de Staten der provinciën op den
grondslag van evenredige vertegen woord iging.
§ 36 Art. 83 der Grondwet vervalt.
§ 37.
volgt:

Art. 89, eerste lid, der Grondwet wordt gelezen als

De leden ontvangen eene schadeloosstelling van f 5000
's jaars, benevens, volgens regels door de wet te stellen, vergoeding voor reiskosten. Aan den Voorzitter wordt bovendien
eene toelage van f 5000 's jaars toegekend.
In het derde lid wordt, in plaats van „f 100", gelezen
„f150", en in plaats van „f2000" „f3000".
Aan het artikel wordt als vierde lid toegevoegd:
Aan de weduwen en weezen van kamerleden of gewezen
kamerleden, aan wie pensioen is verleend, kan pensioen verleend worden volgens regels door de wet te stellen.
§ 38. Het eerste lid, eerste zinsnede, van art. 91 der
Grondwet wordt gelezen als volgt:
De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor vier jaren.
Het vierde lid wordt gelezen als volgt:
Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.
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§ 39. Aan het eerste lid van art. 94 der Grondwet wordt
de volgende zinsnede toegevoegd:
Zij kunnen zich in de vergadering doen bijstaan door de
ambtenaren, daartoe door hen aangewezen.
§ 40.

Art. 97 der Grondwet wordt geiezen als volgt:

De leden der Staten-Generaal, alsmede de ministers, de commissarissen bedoeld in art. 110, tweede lid, en de ambtenaren,
bedoeld in art. 94, eerste lid, zijn niet gerechtelijk vervolgbaar
voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan haar
schriftelijk hebben overgelegd.
§ 41. Art. 105 der Grondwet wordt gelezen als volgt;
Elke Kamer en de vereenigde vergadering bepaalt bij haar
reglement van orde, hoeveel leden tegenwoordig moeten zijn,
alvorens de vergadering kan worden geopend.
§ 42. Aan art. 106 der Grondwet wordt het volgende lid
toegevoegd:
Blijkt uit het aantal uitgebrachte stemmen dat niet meer
dan de helft der leden aan de stemming heeft deelgenomen,
dan wordt het besluit geacht niet te zijn genomen en wordt
de vergadering verdaagd.
§ 43. Aan art. 107 der Grondwet wordt het volgende lid
toegevoegd:
De stemming is slechts geldig, indien het aantal ingeleverde
geldige briefjes meer dan de helft van het aantal der leden
bedraagt.
§ 44. In art. 122 der Grondwet vervallen de woorden „en
bezittingen in andere werelddeelen".
§ 45.

Art. 124 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden door
den Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het
openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, vóór den
aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrootingen moeten
dienen. Dat tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar.
§ 46. In art. 126 der Grondwet wordt inplaats van „elk
dienstjaar", gelezen „eiken dienst"'.
§ 47. De eerste zinsnede van het eerste lid van art. 127
der Grondwet wordt gelezen als volgt:
De leden der Provinciale Staten worden voor vier jaren
rechtstreeks gekozen door de ingezetenen der provincie, tevens
Nederlanders, of door de wet als Nederlandsche onderdanen
erkend, die den door de wet te bepalen leeftijd, welke niet
beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt.
§ 48.

Art. 128 der Grondwet wordt gelezen als volgt:

Bij ontbinding van de Eerste Kamer kan de Koning tevens
de Provinciale Staten ontbinden.
In dat geval houdt het besluit, waardoor de ontbindingwordt uitgesproken, tevens den last in tot het kiezen van
nieuwe Provinciale Staten binnen veertig dagen en tot het
samenkomen der nieuw gekozen Staten binnen drie maanden.
De wet kan voor de na eene ontbinding gekozen Provinciale
Staten een anderen zittingduur dan in artikel 127 is bepaald,
vaststellen.
§ 49. De eerste zinsnede van het eerste lid van art. 143
der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welks leden
rechtstreeks voor een bepaald aantal jaren worden gekozen
9
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(•)
door de ingezetenen der gemeente, tevens Nederlanders of
door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die den door
de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig
jaren mag zijn, hebben bereikt.
§ 50. Het laatste lid van art. 143 der Grondwet wordt
gelezen als volgt:
De benoeming van den voorzitter, ook buiten de leden van
den raad, wordt door de wet geregeld.
§ 51. Het eerste lid van art. 144 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Aan den raad wordt de regeling van de huishouding deigemeente overgelaten.
§ 52.

Het tweede lid van art. 145 der Grondwet vervalt.

§ 53. Het eerste lid van art. 147 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
De besluiten der gemeentebesturen rakende het invoeren,
wijzigen of afschaffen van een e plaatselijke belasting' behoeven
de goedkeuring des Konings.
§ 54.

Na art. 148 der Grondwet wordt ingevoegd:

Art. 148 bis. De wet regelt de voorziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee of meer
gemeenten zijn betrokken.
§ 55. Het eerste en tweede lid van artikel 151 der Grondwet worden samengesmolten tot één lid en gelezen als volgt:
Onteigening ten algemeenen nutte kan niet plaats hebben
dan tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloosstelling,
een en ander volgens de voorschriften van eene algemeene wet.
§ 56. Aan art. 155 der Grondwet wordt de volgende zinsnede
toegevoegd:
De wet 'kan bepalen, dat aan de berechting van door haar aan
te wijzen burgerlijke- of strafgedingen wordt deelgenomen door
niet tot de rechterlijke macht behoorende personen.
§ 57. Aan art. 161 der
lid toegevoegd:

Grondwet wordt het volgende

Voor dè door de wet aan te wijzen strafzaken kan ook van
het bepaalde in het eerste en in het tweede lid worden afgeweken.
§. 58. In het eerste lid van art. 164 der Grondwet vervallen de woorden: „of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen".
§ 59. Aan het eerste lid van art. 165 der Grondwet
worden de volgende woorden toegevoegd:
„en door de personen bedoeld aan het slot van artikel 155."
§ 60. Na het tweede lid van art. 166 der Grondwet wordt
het volgende lid ingevoegd:
De wet kan bepalen, dat hun met het bereiken van een
bepaalden leeftijd ontslag wordt verleend.
In het vijfde lid wordt, in plaats van „eerste, tweede en
vierde zinsnede", gelezen : ,,eerste, tweede, derde en vijfde lid".
§ 61. Het tweede lid van art. 170 der Grondwet wordt
gelezen als volgt:
Openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten

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

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1918 Commissie-Ruijs de Beerenbrouck, verslag, plenair, 1920-10-27

7

plaatsen is geoorloofd, tenzij naar aanleiding daarvan gevaar
bestaat voor verstoring van de openbare orde en rust.
§ 62.

Art. 172 der Grondwet vervalt,

§ 63. Art. 179, laatste lid der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 166 is op hen
van toepassing.
§ 64. In art. 183 der Grondwet vervallen de woorden „en
bezittingen in andere wereltfdeelen".
§ 65. In art. 184 der Grondwet vervallen de woorden „en
bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen".
§ 66. Het opschrift
gelezen als volgt:

van het Negende Hoofdstuk

wordt

Van den Waterstaat en van bijzondere lichamen met verordenende bevoegdheid.
§ 67.

Na art. 191 der Grondwet wordt'ingevoegd:

Art. 191 bis. De wet kan aan andere dan in de Grondwet
genoemde lichamen verordenende bevoegdheid geven.
$ (38. Art. 194 der Grondwet wordt gelezen als volgt:
Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan. Het wordt behandeld
als een voorstel van wet en verkrijgt kracht, indien het met
ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen in elk der
beide Kamers van de Staten-Generaal wordt aangenomen en
door den Koning goedgekeurd.
Indien het voorstel in een van beide of in beide Kamers
met minder dan twee derden der uitgebrachte stemmen
wordt aangenomen en door den Koning goedgekeurd, vindt
uiterlijk binnen twee maanden eene volksstemming daarover
plaats door de kiezers bedoeld in artikel 80, volgens regels
door de wet te stellen. Het verkrijgt alsdan kracht, indien
het met ten minste twee derden der door de kiezers uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.
§ 69.

Art. 195 der Grondwet vervalt.

§ 70.

Art. 196 der Grondwet vervalt.

§ 71. In art. 197 der Grondwet vervallen de woorden
„door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld,".

Additionnele artikelen.
§ 72. In het eerste lid van artikel III van de additionnele
artikelen der Grondwet wordt achter „openbare" ingevoegd:
„of kerkelijke".
§ 73. Artikel X, met uitzondering van het laatste lid, de
artikelen XI, XII en XIII van de additionnele artikelen der
Grondwet vervallen.
§ 74. De volgende artikelen worden aan de additionnele
artikelen der Grondwet toegevoegd.
Artikel X I .
Pensioenen, ingevolge artikel 89 der Grondwet verleend of
toekomende aan leden der Tweede Kamer, die vóór
zijn afgetreden, worden met ingang van dezen dag gebracht
op de bedragen, waarop de belanghebbenden aanspraak zouden
gehad hebben, indien hun pensioen was berekend op den voet
van de bepalingen, welke met
zijn in werking
getreden.
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Artikel XII.
De openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten
plaatsen blijft, behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust, geoorloofd, waar zij in 1848
naar de wetten en reglementen was toegelaten.
Artikel XIII.
De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning
bekend gemaakt in eene doorloopend genummerde reeks van
artikelen, met inachtneming van de in van Regeeringswege
uitgaande stukken gevolgde spelling en met wijziging voor
zooveel noodig van de aanhaling daarin van artikelen of
gedeelten van artikelen.
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Aan Hare Majesteit de Koningin.

MEVROUW!
De ondergeteekende acht zich verplicht gebruik te maken
van zijn recht als lid der Staatscommissie, om een afzonderlijke
nota in te dienen, ter bepleiting van een door hem wenschelijk
geachte aanvulling van Hoofdstuk VI der Grondwet, voor welke
een meerderheid in de Staatscommissie niet was te verkrijgen.
Het betreft hier een drietal punten, die een zekere eenheid
vormen door ouderlingen samenhang en die daarom dan ook
gevoegelijk samen in één nieuw artikel zouden kunnen worden
geregeld.
Het eerste punt is de rechtspersoonlijkheid der kerken en
kerkgenootschappen. Het mag hier als bekend worden verondersteld, hoe te dezer zake in ons positief recht onzekerheid
heerscht. Er is aan deze quaestie, als men het zoo zou mogen
noemen, een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke zijde.
De publiekrechtelijke zijde staat in verband met de "Wet op
de Kerkgenootschappen van 1853. Art. 1, lid 2 dezer wet
spreekt over een „bekend maken" of „ter kennis brengen"
van „bepalingen betreffende hun inrichting en bestuur" door
de kerkgenootschappen. Op zulk een bekendmaking van de
zijde der kerkgenootschappen pleegt van de zijde der Regeering
te volgen een officieel bericht, dat zij alsnu van deze mededeeling „kennis draagt" ; het betreffende kerkgenootschap wordt
vanaf dat oogenblik geacht „bij de Regcering legaal bekend
te zijn". Somtijds echter — zoo bij de kerkelijke reformatie
van 1886 — blijft zulk een Regeerings-bericht afwezig. Dit
geeft aanleiding tot de vraag, in hoeverre dergelijk bericht in
zich sluit een erkenning van een kerk of kerkgenootschap
als wettig bestaande. Heeft een kerkgenootschap, dat zulk een
bericht niet ontving, recht op de bescherming van art. 168 Grondwet? De Hooge Raad 12 April 1865 W. 2698, de Gemeentestem
n°. 1210 en eenigszins BUYS, De Grondwet II 505 neigen tot
ontkennende, de Hooge Raad 20 Maart 1899 "W. 7261 en
het Hof te Arnhem 2 Juni 1886 W. 5396 tot bevestigende
beantwoording dier vraag. Hoe moet de Regeering handelen
tegenover zulk een niet als „legaal bestaande" erkend, maar
feitelijk niettemin fungeerend kerkgenootschap bij de volkstelling, bij de uitvoering der Armenwet, bij de toepassing van
art. 6 en 7 der wet van 1853 ? Ons publiek recht moge van
geen afzonderlijke erkenning der kerkgenootschappen weten,
zijdelings wordt door deze administratieve praktijk een regeling
ingevoerd, waarvan niemand nauwkeurig en met zekerheid
de rechtsgevolgen vermag aan te geven.
Mag men dit met eenige vrijheid van spreekwijze noemen
de publiekrechtelijke zijde van de rechtspersoonlijkheid der
kerkgenootschappen, gelijksoortige rechtsonzekerheid bestaat
betreffende hare privaatrechtelijke zijde. Volgens de opvatting
van het Departement van Justitie (van practisch belang b. v.
voor het verleenen van subsidie aan scholen, die van kerkgenootschappen uitgaan) zijn de kerkgenootschappen en haar
zelfstandige onderdeelen „ vereenigingen van personen", die, al
hebben ze „wettig bestaan", toch bovendien nog noodig hebben
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afzonderlijke erkenning als rechtspersoon, om aan het vermogensrechtelijk verkeer te kunnen deelnemen, aangezien ze
niet „door de Grondwet of andere wetten zijn ingesteld" (art. 5
Wet 1855), tenzij zij reeds vóór 1855 bestonden (art. 15 Wet 1855).
Daartegenover staat de meen ing van een goed deel der doctrine
(b. v. DIEPHUIS, N. B. R. I 274, BUYS II 489 en SCHOLTEN bij
4
ASSER I 688) en van een zoo goed als constante jurisprudentie

(Hof N.-Holland 5 Januari 1860; K. G. Hoogeveen 9 Sept. 1878
W. 3686; Hof Den Bosch 20 Juni 1893 W. 6355; Eb.
Dordrecht 13 Januari 1897 W. 6924, bev. Hof Den Haag
W. 7296; voorts te vergelijken Rb. Amsterdam 16 Mei 1882,
R.B. 1883 Afd. A, 128 en Hof Leeuwarden 29 Juni 1887
W. 5440i. Deze allen huldigen met eenig onderling onderscheid
en meer of mindere duidelijkheid het standpunt, dat aan de
kerkgenootschappen jure suo rechtspersoonlijkheid toekomt,
althans op hen de wet van 1855 niet toepasselijk is. Nog kan
hieraan worden toegevoegd, dat de Regeering in de Memorie
van Toelichting op het ontwerp van de wet van 1855 uitdrukkelijk uitsprak dat dit op de kerkgenootschappen niet
toepasselijk was. Tot welke moeilijkheden deze onzekerheid
aanleiding geeft bleek in 1886 bij de toenmalige kerkelijke
beweging. Dat in deze het gelijk is aan de zijde van doctrine
en jurisprudentie, niet bij de administratie, lijdt naar de meening
van ondergeteekende geen twijfel; voor de gronden, waarop
deze meoning rust, zij verwezen naar de zaakrijke „Nota over
de rechtspositie der Protestantsche Kerken in Indië" (blz. 15 v.v.),
door Dr. H. H. KUYPEK gevoegd bij het Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 13 Octobcr
1910, n°. 21, in zake de verhouding tusschen het Gouvernement en de Protestantsche Kerk in Ned. Indië.
In de tweede plaats vraagtvoorziening de vraag aangaande de
burgerlijke beteekenis der Kerkelijke reglementen en voorschriften. Enkel een aandachtige lezing van de bekende rechterlijke
beslissingen van K.G. Den Haag 1 Maart 1909, W. 9272, Rb. Den
Haag 17 Nov. 1910, W. 9080 en H.R. 29 Dec. 1911. W. 9272 is
voldoende, om te doen zien, welk een onzekerheid en verschil
van opvatting bestaan over deze vraag van positief recht en
welke ongewenschte gevolgen daaruit voortspruiten. Aan de
eene zijde wordt erkend wat men dan pleegt te noemen de
autonomie der Kerkgenootschappen, anderzijds worden hun
reglementen gebracht onder het gemeene recht op een wijze,
die naar de meening van den ondergeteekende niet toelaatbaar
is. Men staat bij de Kerkgenootschappen voor lichamen, die noch
zuivere personenvereenigingen naar geldend burgerlijk recht,
noch zuivere stichtingen zijn, maar met die beide vertoonen
trekken van verwantschap. Waar de rechter te doen krijgt met
hun reglementen, komt hij in aanraking met een stuk inwendig
corporatief recht, dat een gansch eigen karakter draagt, en dat
men totaal miskent, indien men zijn regelen gaat beoordeel en
haar de gebrekkige brokstukken inwendig vereenigingsrecht, die
men in ons Burgerlijk Wetboek aantreft in Boek III Titel X
en in de wet van '55, of, wat nog minder juist is, naar
bepalingen van obligatoir contracten-recht. Ondergeteekende
beseft volkomen, dat ook de kerkelijke reglementen de grondslagen van het gemeene recht zullen hebben te eerbiedigen,
w.iar zij op het terrein eener bepaalde positieve rechtsorde
optreden ; waar zij van die grondslagen op geestelij k-godsdienstige
gronden meenen te moeten afwijken van hun reglementen,
daar moet de sanctie niet worden gevonden in een te hulp
roepen van de wereldlijke rechtsorganisatie, maar in geestelijke
tuchtmiddelen. Maar dit is gansch iets anders, dan in gevallen
waar de kerkelijke voorschriften door den gewonen rechter
moeten worden toegepast, deze te gaan wringen in het kader
van onderdeelen van het gemeene recht, die voor dergelijke
gevallen bedoeld noch geschreven zijn, een wijze van handelen,
die noodwendig tot valsche conclusiën moet leiden.'Het juiste
beginsel in dezen komt den ondergeteekende voor te zijn, dat
de eigen natuur- en rechtskracht der kerkelijke reglementen
door het burgerlijk recht worden erkend, zoolang deze niet
met de openbare orde en de goede zeden, dat is met de fundamentische hoofdbeginselen van het gemeene recht in strijd

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

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1918 Commissie-Ruijs de Beerenbrouck, verslag, plenair, 1920-10-27

3komen. Dit beginsel moet in de Grondwet uitdrukking vinden.
Het is voldoende daartoe in de Grondwet voor te schrijven
nadere regeling van de burgerrechtelijke beteekenis dier reglementen in de wet; erkenning toch van de behoefte aan zoodanige regeling sluit in zich, dat het bestaande recht in dezen
geen toepasselijke regeling bevat.
In de derde plaats acht de ondergeteekende een nauwer
contact tusschen Staat en Kerk gewensclrt. De thans bestaande
toestand is een onnatuurlijke, de heerschende verhouding
draagt maar al te zeer de kenmerken, dat haar grondslag
niet vreemd is aan wederzijdsch wantrouwen en vrees. In de
geschiedenis heeft, al naar mate de machtsverhoudingen waren,
nu eens de. Kerk een streven vertoond om te heersenen over
den Staat, dan weer op zijn beurt deed de Staat desgelijks
tegenover de Kerk. Hot een zoowel als het ander is voor
hiaat en Kerk beiden even ongewenscht.
Maar althans ten onzent is er niet langer genoegzame grond,
dat Kerk en Staat elkanders invloed, hetzij door openlijke of
bedekte tegenwerking, hetzij door feitelijk negeeren van elkanders
positie zouden pogen te knotten uit vrees voor wederzijdsch
ongewenscht machtsbejag. Wanneer men in het beginsel van
scheiding van Kerk en Staat niet meer legt dan*een afwijzing
eener verhouding, waarbij of de Kerk of de Staat eigen zelfstandig karakter zoude inboeten, kan dit beginsel worden
aanvaard. Maar wanneer men daaruit als gevolg zou willen
afleiden, dat Kerk en Staat zoo al niet vijandig, dan toch
volkomen vreemd tegenover elkaar hebben te staan, dan vergeet men, dat door de kracht der feiten beiden nu eenmaal
op samenwerking zijn aangewezen bij al die geestelijke volksbelangen, die alleen door beider gezamenlijke werkzaamheid,
elk met de hem-alleen eigen middelen, naar den eisch kunnen
worden gediend. Welwillende samenwerking op den grondslag
van wederzijclsche volkomen zelfstandigheid is, naar de meening van ondergeteekende, de eenig juiste verhouding.
Het schijnt gewenscht, dat dit beginsel, dat in onze staatspractijk reeds op meerdere punten tot uiting kwam — men
denke aan de regeling van armenzorg, veld- en vlootpredikanten, het onlangs gepleegd overleg in zake art. 171 Grondwet
enz. — ook in de Grondwet uitdrukking vindt. Dit zoude
gevoegelijk kunnen geschieden door inlassching van een voor
schrift, dat het publiek gezag verplicht om bij aangelegenheden, die de werkingssfeer der kerkgenootschappen raken, hun
advies te dier zake in te winnen. Reeds GROEN VAN PRINSTERER wees er op, dat de kerken „niet alleen mogen, maar
moeten worden gekend in al wat den godsdienst zijdelings
of rechtstreeks raakt" („Adviezen" II, bladz. 248). Dr. A.
KUYPER gaf („Ons Program", bladz. 1122 v.v.) van deze gedachte een nadere uitwerking, die van Roomsoh-Katholieke
zijde instemming vond bij mr. A. BORRET („Het zesde Hoofdstuk onzer Grondwet", 1915, bladz. 138 v.v.), zulks in aansluiting aan CATHREIN, („Moralphilosophie II", 480). Uitteraard
dient in een Grondwet alleen het beginsel te worden opgenomen, de nadere regeling kan geschieden bij de wet.
Op de aangevoerde gronden acht de ondergeteekende wenschelijk, om achter het tegenwoordig artikel 167 Grondwet
in te voegen een nieuw artikel van den volgenden inhoud:
„Het recht der kerkgenootschappen, om als zoodanig op te
treden en aan het rechtsverkeer deel te nemen, wordt erkend,
alsmede hun volledige vrijheid om hun inwendige aangelegenheden te regelen.
De wet regelt cle burgerrechtelijke gevolgen der kerkelijke
reglementen en voorschriften, alsmede de gevallen waarin en
de wijze waarop bij de wetgeving en het bestuur het gevoelen
der kerkgenootschappen moet worden ingewonnen."
Wat de redactie aangaat, zij nog opgemerkt, dat de woorden
„om als zoodanig op te treden" strekken, om de hiervóór
omschreven, twijfelachtige rechtsgevolgen van het al of niet
antwoorden door de Regeering op de mededeeling, bedoeld in
art. 1 van de wet van 1853, ter zijde te stellen, zoodat het
uitblijven van het Regeeringsbericht op de rechtspositie der
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kerken geenerlei invloed kan hebben. De opneming van de
erkenning van het recht om deel te nemen aan het rechtsverkeer in de Grondwet, dient om te beslissen, dat voor de
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid geen nadere erkenning
door het publiek gezag in elk bijzonder geval is vereischt,
hetzij naar do wet van 1855 of op eenigerlei andere wijze.
De omschrijving der zoogenaamde autonomie is zakelijk ontleend
aan artikel i van de wet van 1853.
Het tweede lid vereischt geen nadere toelichting.
Het lid der Staatscommissie,
A. ANEMA.
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Aan Hare Majesteit de Koningin.
MEVROUW,
Gebruik makende van de bevoegdheid door Uwe Majesteit
aan de leden der Staatscommissie tot herziening der Grondwet
gegeven om bij een afzonderlijk advies te doen blijken van
hun van het gevoelen der meerderheid afwijkende meening,
neemt ondergeteekende de vrijheid omtrent een enkel onderwerp zijn gevoelen nader uiteen te zetten. Dit wil niet zeggen,
dat hij zich ten aanzien der overige onderwerpen met al het
door de Commissie voorgestelde vereenigt, noch, dat hij niet
nog andere wijzigingen in de Grondwet zou willen zien aangebracht dan die in de voorstellen der Commissie zijn vervat.
Beslissingen als die omtrent de Eerste Kamer, omtrent hot
materieel onveranderd laten van het Hoofdstuk der Defensie
(behoud van artikel 181 is onnoodig, en kan bij ontwikkeling
van den Volkenbond schadelijk zijn) zijn, om slechts een paar
der voornaamste voorbeelden te noemen, niet mei zijn instemming genomen.
Het onderwerp, waaromtrent ondergeteekende de vrijheid
neemt zijn meening in het kort nader te ontvouwen, is het
volks-referendum. Dit heeft "bij de Commissie in geen enkelen
vorm genade gevonden, behalve bij de Veranderingen in de
Grondwet en voor het geval, dat geen troonopvolger naar de
Grondwet aanwezig is.
Als factor van wetgeving.in het algemeen kon het Referendum
in de Commissie de meerderheid niet behalen. En toch meent
ondergeteekende dat in het Referendum een zoo goede toetssteen van den volkswil, oen zoo sterk opvoedend element
en een zoo heilzame prikkel voor de belangstelling in de
• publieke zaak is gelegen, dat hij het betreurt, dat in de
voorstellen der Commissie niet is opgenomen de mogelijkheid
van dit instituut. Ondergeteekende bedoelt hier met het
Referendum speciaal de bevoegdheid om naar door de wet te
stellen regelen een* volksstemming uit te lokken over een
door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel. De andere
modaliteiten van het Referendum laat hij, buiten bespreking.
Indien bij de a. s. Grondwetsherziening tot afschaffing der
Eerste Kamer mocht worden besloten, is zeker nog een laatste
instantie na de beslissing omtrent een wetsvoorstel in de
Tweede Kamer noodig. Al acht ondergeteekende een Eerste
Kamer, gekozen door de Provinciale Staten niet het aangewezen lichaam om die tweede instantie te vormen, een
door niets te breidelen macht toegekend aan een eenigen tak
van volksvertegenwoordiging zou niet strekken tot heil van
het land en zou de Tweede Kamer de zoo noodige zelf-contróle
kunnen doen verliezen. Er moet van een votum der Tweede
Kamer nog eenig beroep mogelijk zijn en daarvoor acht
ondergeteekende het Referendum als aangewezen.
Maar ook bij behoud der Eerste Kamer — en misschien
wegens de feilen, welke aan die tweede instantie kleven nog
te eerder — is er voor het Referendum alleszins plaats. Het
is van grootc waarde, dat omtrent een concreet belijnde de
partijen verdeeld houdende vraag, de volkswil op directe wijze
zich kunne uiten. Vóór of tegen staatspensioen, vóór of tegen
„plaatselijke keuze" zijn scherp omschreven leuzen, waarover
de gewone burger volkomen in staat is een oordeel uit te
spreken. Wordt in de volksvertegenwoordiging een wetsvoordracht omtrent een dergelijk onderwerp aangenomen, dan moet
een zeker (door de wet te bepalen) aantal kiezers de vraag
kunnen brengen voor het forum van het geheele volk.
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Zal hierdoor het gezag van de volksvertegenwoordiging
worden ondermijnd en is het instituut van het Referendum
derhalve ondemocratisch, gelijk is beweerd? Ondergeteekende
vermag het niet in te zien. Het is ondenkbaar, dat het Referendum zal worden ingeroepen voor elk wetsvoorstel van
eenige beteekenis. Men versterkt als tegenstander zijn positie
niet, wanneer men een instituut moet bestrijden doornaarde
uitwassen van een denkbaar mogelijke konsekwentie te moeten
verwijzen. Men zal het Referendum niet bij alles en nog wat te
hulp roepen en men kan het niet doen, wanneer de wetgever de
mogelijkheid van het Referendum slechts bindt aan behoorlijke
vereisen ten. De redeneering, dat de kiezers den volksvertegenwoordigers een mandaat hebben gegeven voor vier jaar, is ten
aanzien van tal van onderwerpen niet meer dan een fictie. Het
zijn één, twee groote kernvragen, die de periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer plegen te beheerschen; van
de ellenlange programma's der politieke partijen trekken slechts
deze vragen bij de stembus de aandacht.
Aangenomen al, dat ten opzichte van die de verkiezingen
beheerschende vragen, de gekozen afgevaardigden den volkswil
voor de eerstkomende vier jaar uitdrukken, blijven er tal van
hoogst gewichtige onderwerpen over — zij. liggen, zooals b.v.
de „plaatselijke keuze", dikwerf in de z.g. neutrale zone —,
waaromtrent de volkswil zich bij de verkiezingen niet geopenbaard heeft. Dat men door een instituut, dat ontwijfelbaar
een sterke uiting is van democratisch staatsbeleid, eene andere
uiting der democratie — de door het geheele volk gekozen
volksvertegenwoordiging — zou ondermijnen, zou, ware de
bewering juist, nog niet het recht geven den nieuwen maatregel als ondemocratisch te brandmerken. Maar de bewering
zelve is evenmin juist als, die, welke zou willen volhouden,
dat het middel van Kamerontbinding om tot betere kennis
van den volkswil op een bepaald oogenblik te komen, ondemocratisch zou zijn. Waar een Regeeringsvoorstel door de volksvertegenwoordiging is verworpen, kan Kamerontbinding, waar
het is aangenomen tegen een sterke minderheid, kan het
Referendum op zijn plaats zijn.
Het Referendum zal de Regeering aan vastheid doen inboeten,
zoo luidt een volgend bezwaar. Immers wat zal haar te doen
Staan, indien zij, in het bezit van het vertrouwen der volksvertegenwoordiging, een door de Kamers aangenomen wetsvoordracht door het Referendum ziet afgestemd? Dit is een
vraag van Regeeringsbeleid, die zóó nauw samenhangt met
het wetsvoorstel, dat door het Referendum is getroffen, dat
hierop niet een algemeen geldend antwoord is te geven. De
houding der Regeering zal moeten afhangen van tal van
omstandigheden, die niet vooruit zijn te bepalen. Dat de positie
der Regeering in het algemeen onvaster zou worden, gaat
trouwens weer uit van de gedachte, alsof bij elk politiek
ontwerp het Referendum zal worden toegepast.
Het Referendum is ook genoemd als strijdig met de praktische ontwikkeling van het Nederlandsche Staatsrecht — beter
gezegd met de Nederlandsche politiek —, dat (die) nu eenmaal
partijen en partij-organisaties veronderstelt, terwijl het Referendum daartegen in gaat. Ondergeteekende ziet dit niet in.
Bij politiek-economische vragen van eersten rang zullen de
politieke partijen alle wel degelijk partij hebben gekozen. Bij
niet-politieke vraagstukken, — men denke aan „plaatselijke
keuze", bioscoop-wetgeving, landbouw-vraagstukken — zal het
Referendum een uitslag kunnen geven, die verkregen is
doordien de strijd als het ware midden door de bestaande
politieke partijen heen loopt. Wat nood? De Nederlandsche
parlementaire geschiedenis vertoont wel andere staaltjes van
een uiteenvallen van politieke partijen, nog wel in het Parlement, op groote politieke vraagstukken. De geschiedenis van
het kiesrecht-ontwerp-TAK VAN POORTVLIET is daar om het te
bewijzen.
Ondergeteekende kan niet meer doen dan argumenten en
tegen-argumenten aanstippen. Werd hij uitvoeriger, hij zou een
geheele verhandeling over het volksreferendum moeten schrijven.
Daarom zij ten slotte nog slechts .zeer kort gewezen op dé
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volgende tegenwerpingen der tegenstanders: 1°. de wetgeving
zal worden vertraagd; 2°. het volk begrijpt de ingewikkelde
vragen niet. waarover het zal hebben te beslissen en wordt
de speelbal van demagogie; 3°. het Referendum heeft, waar het
bestaat, — met name in Zwitserland — conservatief gewerkt.
De 'wetgeving zal worden vertraagd. Zeker, er wordt geklaagd,
en soms niet ten onrechte, over onze trage wetgeving. Maar zullen
de paar maanden, die gemoeid zijn met de uitoefening van het
Referendum, hier werkelijk gewicht in de schaal leggen'? De gewone
wetgeving gaat rustig tijdens de volksstemming door, en het punt,
waarover die volksstemming is uitgelokt, is zóó gewichtig in
de oogen van hen, wier vertegenwoordigers in de Kamers in
de minderheid bleven, dat tegen die vertraging van enkele
maanden wel opweegt de wetenschap, dat de meerderheid des
volks de wet begeert of haar afwijst.
Ten aanzien van het bezwaar omtrent het verstandelijk
inzicht van den burger en zijn vatbaarheid voor demagogie,
zij het volgende opgemerkt.
Zijn de te beslissen vragen bij een volksreferendummoeilyker
dan die, welke den kiezer bij zijn stem voor den volksvertegenwoordiger plegen te worden gesteld? Heeft hij ook dan niet
zich een oordeel te vellen over protectionisme en vrijhandel,
over het staatspensioen en de verschillende vormen van sociale
verzekering; welhaast over socialisatie en bedrijfsorganisatie?
Bestaat er dan minder gelegenheid voor de demagogie om
hoogtijd te vieren? De vragen te stellen is haar in voor de
hier bestreden tegenstanders ongunstigen zin beantwoorden.
Het bezwaar eindelijk, dat het Referendum in Zwitserland
; '•onservatief heeft gewerkt, moet de democraten doen glimlachen. Dan moesten de conservatieven er voorstanders van
zijn! In waarheid is dit echter, tenzij bij uitzondering,
niet het geval. Hoe het komt, dat velen aanvankelijk de
werking van het Zwitsersche bonds-referendum conservatief
hebben genoemd, vereischt breeder uiteenzetting dan ondergeteekende hier vermag te geven. Nadere studie heeft intusschen
ook hier tot de gevolgtrekking doen besluiten, dat deze eerste
meening bij nader onderzoek niet is vol te houden. Trouwens,
indien deze meening juist ware, zou ondergeteekende het om
der democratie wille betreuren, doch zou daarmee niet zijn
aangetoond, dat dit instituut om in laatste instantie den volkswil
omtrent een voorstel te leeren kennen, uit ons staatsrecht
zou moeten blijven gebannen.
En dat blijve het waarlijk niet!
Het kan de „public spirit" ten onzent niet anders dan verhoogen, wanneer het volk geroepen kan worden, zonder verkiezingsbij men gselen, en zonder tevens gebonden te zijn door
een oordeel over personen, zijn meening te uiten overeen bepaalde
vraag van wetgeving. Het kan het Parlement niet anders dan
prikkelen tot hooger beleid, wanneer het weet, dat aan het volk
ten opzichte van een concreet onderwerp de vraag kan worden
gesteld, of dat Parlement in dit opzicht wel den volkswil
weergeeft.
Invoering van het Referendum zal het politieke leven niet
verlagen, doch op hooger peil brengen.
Op grond van het bovenstaande zou in het Derde Hoofdstuk
der Grondwet onder de afdeeling: „Van de Wetgevende Magt"
een bepaling moeten worden gebracht van deze strekking:
Over een door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerp kan een door de wet te bepalen aantal kiezers
een volksstemming uitlokken, te houden door de kiezers,
bedoeld in artikel 80, op de wijze en binnen den termijn
door de wet te bepalen;
terwijl bij aanneming dezer bepaling in enkele artikelen deiGrondwet de daardoor noodig geworden wijzigingen zouden
moeten worden aangebracht.
Het lid der Staatscommissie,
LIMBURG.
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Aan de Koningin.

MEVROUW!
Ondergeteekende is niet bevredigd door het samenstel van
wijzigingen, welke de Staatscommissie, waarvan hij de eer
heeft deel uit te maken, ter herziening van de Grondwet
gemeend heeft te moeten voordragen. Wel beseft hij, dat een
• grondwetsherziening, die onder de tegenwoordige machtsverhoudingen zal plaats hebben, niet zal voorbereid worden op
een wijze, die geheel met de door hem beleden beginselen
strookt en aan zijne staatkundige gevoelens beantwoordt.
Daarvoor loopen de beginselen en de denkwijze van hen, die
thans nog in politiek opzicht de meerderheid vormen, en
die van ondergeteekende te veel uiteen.
Zóó heeft hij, om een voorbeeld van politieken aard te
noemen, geen oogenblik verwacht dat de Staatscommissie,
waarvan hij deel uitmaakt, thans reeds zou willen breken
met het monarchale stelsel. Toch is hij hiervan geen voorstander.
Het koningschap vertegenwoordigt in beginsel een stelsel van
persoonlijk gezag „bij de gratie Gods", ontleend aan het recht
van afstamming, welk stelsel een bruikbaar wapen is in de
handen van reaktionairen om de volkeren te mobiliseèren ten
nadeelc van hunne eigene belangen, terwijl het slaafsche onderdanigheid en redelooze vleierij in de hand werkt. Ook kunnen
persoonlijke invloeden van den vorst lichtelijk den wil deivolksvertegenwoordiging doorkruisen. Dat het koningschap „een
.zegen voor ons land" zou zijn, zooals de Commissie in haar
rapport zegt, kan ondergeteekende dan ook allerminst beamen.
Evenwel heeft hij, om bovenvermelde redenen, in den boezem
der commissie geen voorstel gedaan om de Grondwet te wijzigen
in republikeinschen zin. Deze houding viel hem trouwens niet
al te moeilijk, omdat de parlementair-constitutioneele regeeringsvorm geen slagboom behoeft te zijn op den weg naar diepgaande hervormingen van socialen aard ; terwijl republikeinsche
gevoelens geen reden behoeven te geven tot persoonlijke antipathiën jegens den drager of de draagster der Kroon.
Mag dus ondergeteekende niet de hoop koesteren, dat de
thans voorbereide gronclswetsherziening al zijne wenschen
zal kunnen bevredigen, een herziening onzer Constitutie, ter
hand genomen in een tijd als welken wij thans beleven, dient
toch in ieder geval, aan hoogere eisenen te voldoen, dan de
meerderheid der Commissie daaraan blijkbaar stelt. Het initiatief
tot de onderhavige herziening werd genomen in het laatst
van het jaar 1918, toen in den boezem Uwer Regeering
en in toonaangevende kringen blijkbaar de overtuiging
begon door te dringen, dat ons staatswezen aan ingrijpende
veranderingen zou- moeten worden onderworpen. Volk en
.volksvertegenwoordiging waren doordrongen van de gedachte,
dat nieuwe tijden waren aangebroken en dat groote hervormingen moesten worden tot stand gebracht. Niet liet
minst sproot deze gedachte voort uit vrees voor revolutionaire
woelingen, welke zich aankondigden van buiten en binnen de
grenzen. Ondergeteekende kan, gezien de voorstellen deimeerderheid in de Staatscommissie, de vrees niet onderdrukken,
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dat, wijl nadien de angst voor revolutie is getemperd, ook liet
verlangen om onze staatsregeling eenigszins radikaal te herzien
in demokratische richting, wederom zeer is bekoeld, zoodat de
huidige machthebbers, getrouw aan zooveele voorbeelden uit
de geschiedenis der volkeren, niets hebben geleerd en zoo niet
alles, dan toch zeer veel hebben vergeten. „Met innig genoegen",
zoo sprak Minister BUYS DE BEERENBROUCK den 20sten November
1918 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal {Handelingen
1918/19, bladz. 470) „met innig genoegen heeft de Regeering
vele redevoeringen zoowel van de linker- als van de rechterzijde der Kamer gehoord, ter bestrijding van revolutionaire
plannen en tot opwekking om onze demokratisch opgebouwde
staatsinstellingen te bewaren en te vervolmaken. De Regeering
sluit zich daarbij van ganscher harte aan". Derhalve, niet
slechts de bestrijding van revolutionaire plannen werd toegejuicht en beaamd, ook echter het vervolmaken onzer demokratische
staatsinstellingen. Ondergeteekende is van oordeel, dat de
voorstellen der Commissie deze beloften niet vervullen.
Niet echter uitsluitend op het gebied der demokratie in
engen staatsrechtelijken zin dient een nieuwe Grondwet nieuwe
gezichtspunten te openen. Ten opzichte van oorlog en vrede
moet, naar de meening van ondergeteekende, na den noodlottlgen wereldoorlog, de Grondwet getuigen van den ernstigen
wil om de beslechting van internationale geschillen niet langer
te doen geschieden door het zwaard, doch door scheidsrechterlijke
uitspraak. Daarbij moet, ten aanzien van leger en vloot, de
Constitutie zooveel mogelijk breken met het beginsel der
landsdefensie door middel van wapengeweld. Het komt ondergeteekende onbetwistbaar voor, dat de volken, ondanks alle
machinatiën van regeerders en diplomaten, een grenzelooze
afkeer hebben gekregen van het militairisme. De arbeiders
beginnen daarbij met daden te toonen, dat zij den oorlog niet
langer wenschen te dulden. Daarvan moet ook voor ons land
voordeel worden getrokken en, mede ten voorbeeld van andere
landen, met het stelsel van militaire bewapening zooveel als
eenigszins mogelijk is worden gebroken.
Doch ook in sociaal opzicht moet de nieuwe Grondwet nieuwe
richtliniën geven. Geen politieke partij of groep kan meer
ontkennen, dat de gevolgen van den wereldoorlog en de
gezindheid der arbeidersklasse op sociaal-ekonomisch gebied
leiden naar een ander maatschappelijk regime dan het kapitalistische, hetwelk, bij onnoemelijke verspilling van produktiekrachten, meer en meer de heerschappij heeft gevestigd en
nog meer zal vestigen van kleine groepen kapitalisten, die,
door koncentratie van kapitaal in banken en bedrijven, produktie,
verkeer en verdeeling der goederen beheerschen, ten nadeele
der groote massa. Al kunnen de maatregelen, van onteigening,
socialisatie enz., die daartoe noodig zijn, ook genomen worden
met de bestaande Grondwet, dan nog mag in dit gewichtige
staatsstuk niet gezwegen worden over het beginsel, dat in
de sociale politiek van de naaste toekomst een zeer beduidende
rol zal moeten spelen. In een fundamenteele wet, waarin wordt
gesproken van de defensie, de armenzorg en den waterstaat, om
van adeldom en ridderorden nog te zwijgen, mag zeker niet
geheel gezwegen worden van de maatregelen welke, zonder
dat nog bepaaldelijk van socialisme of kollektivisme sprake is,
de voortbrenging en verdeeling der goederen in betere banen
zullen moeten voeren.
Voor een en ander is, naar ondergeteekende oordeelt, noodig
hetgeen in de volgende regelen wordt voorgesteld en op beknopte
wijze toegelicht. Getrouw aan de tot heden gevolgde gewoonte,
wordt slechts in algemeenen zin het gewenschte aangegeven en
doorgaans niet gepoogd een bepaalde redaktie te formuleeren.
Arbitrage en oorlog. {Art. 58). In het rapport der Commissie
wordt voorgesteld art. 58 te lezen: ,,De Koning verklaart geen
oorlog dan na voorafgaande toestemming van de StatenGeneraal". Is dit een op zich zelf genomen juist beginsel,
het kan ondergeteekende niet geheel bevredigen. Het wil hem
n.1. voorkomen, dat ten onrechte aanstonds bij de behandeling
van het vraagstuk van 's Konings bevoegdheid inzake de
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buitenlandsche betrekkingen en omtrent de kwestie van oorlog
of vrede gesproken wordt van het verklaren van den oorlog,
alsof dit een normale gang van zaken ware.
Voorop dient te staan» dat bij internationale geschillen
getracht wordt naar bijlegging dier geschillen door arbitrage;
Eerst daarna mag de vraag aan de orde komen, wat geschieden
moet als „ultimum remedium", gesteld dat men den oorlog
als zoodanig wenscht aan te wijzen.
Men zon bedoeld artikel, in aansluiting met de door de
Commissie nieuw ontworpen redaktie, aldus kunnen lezen:
„De Koning tracht bij geschillen met andere natiën naar
oplossing langs scheidsrechtelijken weg en verklaart. . ." enz.
Het zou ons, als vredelievend volk, goed staan, indien onze
Grondwet op deze wijze getuigde van den vasten wil der natie
om het recht te stellen boven geweld. Andere natiën zouden,
zich herinnerend het „Haagsene werk", zonder twijfel deze.
konstitutioneele belijdenis waardeeren en niet onmogelijk
navolgen. En al moge dan dit legislatieve getuigenis bij de
vraag, van oorlog en vrede niet den doorslag geven: oen
Grondwet dient weer te geven hetgeen een volk op belangrijk
politiek terrein als richtsnoer aanvaardt.
Adeldom. {Art. 65). Het wil ondergeteekende voorkomen,
dat uit een waarlijk demokratische Grondwet de sanktie van
den adeldom dient te vervallen. Wil iemand zich met een
adellijken titel sieren, het zij hem vergund, mits in de registers
van den burgerlijken stand en in andere officieele stukken zijn
naam zonder deze predikaten van middeleeuwschen oorsprong
worde geboekstaafd en erkend. In geen geval behoeft zich hiermede de Grondwet te bemoeien. Artikel 65 zou derhalve moeten
vervallen. Het verbod van vreemden adeldom zou dan eveneens
kunnen verdwijnen. Wie zich met een vreemden adellijken
titel zou willen tooien, moet dat eveneens kunnen doen, op de
wijze als ten aanzien van den binnenlandschen adel. De poste
voor den Hoogen Raad van adel, voorkomende op de begrootin
van Justitie, zouden als gevolg hiervan moeten verdwijneng
Ridderorden. (Art. 66.) Gedurende den wereldoorlog is gebleken, dat cle Nederlanders zeer wel kunnen bestaan zonder
de ontvangst van of de kans op een ridderorde. Zwitserland
en de Vereenigde Staten van Amerika hebben deze instelling
nimmer gekend, ofschoon toch ook in die landen wel verdienstelijke personen zullen worden gevonden en de menschelijke
ijdelheid er evenmin zal ontbreken. De gelden, daarvoor uit
te geven, kunnen gevoegelijk voor nuttiger doeleinden worden
besteed ; terwijl veel ergernis zal worden voorkomen, indien
niemand meer is blootgesteld aan het gevaar, niet te worden
gedékoreerd als hij meent dat hem dit toekomt of met eene
lagere orde te worden bedeeld, dan hij had verwacht. De
hoofdzaak is echter, dat de demokratie niet gebaat is met
deze spekulatie op de menschelijke ijdelheid. In een demokratische Grondwet behoort dus deze instelling niet voor te komen,
zelfs al zoude men de bestaande, daarop betrekking hebbende
wetten bij wijze van overgang nog eenigen tijd willen laten
voortbestaan. Artikel 66 zou dus moeten vervallen. Ook art. 67
kan worden gemist. Voor de bepaling, vervat in het eerste lid,
is geenerlei reden, indien de ridderorden hier te lande zijn
afgeschaft. Het tweede lid dient alleen reeds te vervallen,
omdat de waarde dezer eereteekenen juist wordt verkleind,
indien iedereen een buitenlandsche orde mag aanvaarden.
De Staten-Generaal. (Art. 79.) Behoud der Eerste Kamer acht
ondergeteekende, in tegenstelling met de meerderheid der
Commissie, niet geboden. De argumenten vóór en tegen zijn
zoo bekend, dat het niet noodig schijnt, deze in den breede
te herhalen.
Minst genomen beteekent het bestaan der Eerste Kamer
beduidende vertraging van den gang der wetgeving, zelfs al
gaat zij niet zoover om de door de eigenlijke volksvertegenwoordiging aangenomen wetsontwerpen te verwerpen. Vooral
ook is dit het geval, omdat onze Senaat tot dusver gemeend
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heeft even omslachtig te moeten werken als de Tweede Kamer,
met afdeelingsonderzoek, voorloopige verslagen, memoriën van
antwoord enz. De Ministers worden bij begrootings- en andere
ontwerpen op'allerlei wijze opnieuw voor de reeds ééns afgehandelde zaken ingespannen en bezig gehouden. Doch bovendien wordt door een Eerste Kamer, die niet als de Tweede
rechtstreeks onder den invloed staat der kiesgerechtigde natie,
allicht een ongunstigen, d. w. z. minder demokratischen invloed
uitgeoefend. Zoowel door uitoefening van het recht van interpellatie als bij de behandeling van wetsontwerpen is in dat
College een streven merkbaar, aan den Minister vei klaringen
te ontlokken, die van nadeeligen invloed kunnen zijn op een
loyale, demokratische toepassing der wetten. Aan het gebeurde
met de wetsontwerpen, door de Tweede Kamer als de eigenlijke volksvertegenwoordiging aangenomen, doch door de Eerste
Kamer verworpen — b.v. de eerste Ongevallenwet, de wet op
het Hooger onderwijs on verschillende belastingontwerpen —
behoeft voorts slechts te worden . herinnerd 1). Wordt nu de
Eerste Kamer door een beperkt aantal kiezers uit andere
groepen of langs indirekten weg gekozen, dan werkt zij konservatief en meermalen reaktionair. Is dit niet het geval, dan
is zij een doublure van de eigenlijke volkskamer en dan louter
van een nuttelooze schadelijkheid, wegens den tijd dien ze
noodig heeft om nog eens over een wetsontwerp te oordeelen
en te beslissen. Ongetwijfeld kan de eigenlijke volkskamer
fouten begaan, deze kunnen §d)ter evengoed hersteld worden
door dit College zelf, dan door een ander staatslichaam. Dit
geschiedt dan ook herhaaldelijk. Het is overigens bekend, dat
een Eerste Kamer in de Grondwet van 1814 niet voorkwam;
op verlangen der Belgen werd zij opgenomen in ons staatsrecht. Haar afschaffing, herhaaldelijk geëischt, zal de demokratie bevestigen en de Tweede Kamer, waarop de bedreiging
van verwerping door de Eerste Kamer nu menigmaal reeds
drukt, hare volle verantwoordelijkheid voor den gang van
's lands zaken doen gevoelen.
Leeftijd der Kiezers. {Art. 80.) Het is in strijd met cle
eischen der volledige demokratie, dat zij, die den leeftijd hebben
bereikt waarop zij voor de burgerlijke wet meerderjarig zijn,
van rechtstreekschen invloed op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging worden uitgesloten. Te onbillijker is dit
in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, waarin de jongelingschap van 21 jaren een diensttijd achter den rug heeft ter
verdediging des vaderlands of althans in de termen van den
landstorm valt. In verschillende rijken is dan ook, na het einde
van den oorlog, aan personen van ongeveer dezen leeftijd het
kiesrecht moeten worden gegeven. En wat voor den man geldt,
geldt ook zonder dienstplicht voor de vrouw. De vrouw is bovendienover het algemeen vroeger volwassen dan de man. De vrees,
dat deze bevolkingsgroepen een minder gnnstigen invloed
zullen uitoefenen wegens de geringe levenservaring waarover
zij beschikken, gelijkt bedenkelijk veel op de bezwaren, die
men steeds heeft opgeworpen togen het algemeen kiesrechl
zelf. Tegenover de onbezonnen elementen in deze groepen
staat de groote meerderheid van kiezers, die volgens hun
leeftijd wellicht meer bezadigd zijn. Trouwens, onbezonnenheid
in de politiek is toch zeker ook niet uitsluitend het kenmerk
van de jongeren!
Des te meer klemt deze eisen, daar de herziening van de
Grondwet stellig mede is ter hand genomen, zoo niet uit
vrees voor, dan toch rekening houdende met het z.g. bolsjewisme, waartegenover men de demokratie ten volle recht
wilde doen wedervaren. Niet ten onrechte bestaat het streven
om, door het verleenen van volledige demokratische rechten,
aan het opkomende bolsjewisme, niet zijn voorliefde voor de
diktatuur van een minderheid, een zeclelijken rechtsgrond
te ontnemen. Welnu, juist de jongeren zijn het, die in de
l
) Men zie voorts het ProefsHiriiï van mr. M. J.
Eerste Kamer in Nederland. Amsterdam. 1918.

KRAMER:

De
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middenrijken een voorname rol hebben gespeeld en nog
spelen in het streven om met verwaarloozing der beginselen van de demokratie hun wil door te drijven. Wil men
dit streven met zedelijke middelen bestrijden, dan dient men
deze bevolkingsgroepen alle politieke rechten te verleenen,
waarop zij naar redelijkheid aanspraak mogen maken, opdat
ook zij langs regelmatigen weg hun doel kunnen nastreven.
Daarónr is ondergeteekende van oordeel, dat in art. 80 het
kiesrecht voor alle mannen en vrouwen boven den leeftijd
van 21 jaren moet worden vastgelegd. Bovenal echter is de
onthouding van het kiesrecht aan deze groepen van staatsburgers af te keuren, omdat daardoor de arbeidersklasse in de
uitoefening van haren rechtmatigen politieken invloed wordt
tekort gedaan. Uitteraard zijn de elementen uit de arbeidersklasse in den kring dezer personen naar evenredigheid het
grootst in aantal. De arbeiders hebben het recht, in hun streven
te mogen rekenen op de politieke medewerking van deze
bevolkingsgroep» MI.
Volksinitatief en referendum. Do motieven, welke gelden
voor de wenschelijkheid van de invoering van het volksinitiatief
en het referendum, komen voor een belangrijk deel overeen
met die voor de invoering van het kiesrecht op 21-jarigen leeftijd.
Praktisch zijn van vooruitstrevende zijde ongetwyfeid tegen
het referendum bezwaren aan te voeren. Eenige vertraging in
de wetgeving kan er het gevolg van zijn. Reaktie als gevolg
er van is mogelijk, als anarchistische en reaktionaire stroomingen bij de volksstemming in ééne bedding samenvloeien.
Men dient echter ook hierin de demokratie te N vertrouwen.
De opvoeding des volks zal er door worden gebaat en de
schadelijkheid zal minder groot zijn, indien het getal kiezers,
dat vereischt wordt om een volksstemming uit te lokken,
niet te gering wordt genomen. Een minimum van honderdduizend ware ongetwijfeld aan te nemen. Doch ook hier moeten
voor hen, die zooveel vrees koesteren voor anti-demokratische
stroomingen in de natie — ofschoon zij tientallen van jaren
als klasse hebben geregeerd met vertreding van alle demokratie — de bezwaren vervallen ten gunste van het streven,
om aan de bevolking ieder voorwendsel te ontnemen, langs
gewelddadigen weg zekere doeleinden na te streven, zonder
dat dit geweld is uitgelokt door de handelingen der heerschende
machten zelve. Daarom is ondergeteekende voorstander van
dit instituut, ook buiten de gevallen van uitzondering, waarin
de Commissie het wil zien toegepast.
Het bezwaar, dat over een bepaald ontwerp het volk anders
zou oordeelen dan Regeering en Kamers, mag niet worden
overschat. De oplossing van dit geschil zou moeten afhangen
van den aard en de beteekenis van het desbetreffende onderwerp. De moeilijkheid kan tegen de rechtmatigheid van het
beginsel geen voldoend gewicht in de schaal leggen.
De volkstemming ware ook voor de gemeenten in te voeren.
Ledental der Kamer. (Art. 81.) Ondergeteekende kan zich
hier niet verdiepen in de vraag, of op den duur het parlementaire stelsel grondig dient te worden gewijzigd en of de
tegenwoordige vorm van paiiementarism,e in zéker opzicht is
verouderd. Het parlement zal wel, afgezien van mogelijke
evolutie ook op dit gebied, ongeveer zijn wat de natie zelf is
of wat deze van haar maakt. Onder socialistisch regime zuilen
door cle geringere tegenstellingen allicht vele bezwaren, die kleven
aan het tegenwoordige stelsel, worden ondervangen, daar clan
de belangentegenstellingen beduidend zullen zijn verzwakt,
zoo niet verdwenen. Nieuwe organen, gelijk zij reeds herhaaldelijk
werden gepropageerd, moeten groeien en kunnen niet als bij
tooverslag worden tot stand gebracht. Misschien is de tegenwoordige Hoose Raad van Arbeid de kiem voor een ekonomische
vertegenwoordiging van de gansene natie in haar verschillende
beroeps-geledingen. Eerst als de politieke macht aan de arbeidersklasse is gekomen," zullen organen als hier bedoeld praktisch
op- of uitgebouwd kunnen worden. De hoofdzaak is in dit
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vraagstuk de machtsvorming van het proletariaat, de politieke
vormen zijn in wezen bijzaak.
Ryenwel wil het ondergeteekende voorkomen, dat het parlementaire stelsel in ons land beter tot zijn recht zou komen,
indien de Volksvertegenwoordiging uit een beduidend grooter
aantal leden zou bestaan. Allicht zouden meerdere personen
ter beschikking staan voor technische kontiöle op de begrootingsen andere ontwerpen. Bovendien zouden de leden en de kiezers
meer onder den indruk komen van de ongerijmdheid van het
voeren van het woord door ieder lid, terwijl thans leden, die
zelden of nimmer in het openbaar spreken, gevaar loopen van
alleen reeds daarom door de kiezers als minderwaardig te
worden beschouwd. Bij een grooter aantal leden zal het
vanzelf spreken, dat vele leden hun parlementairen arbeid in
stilte, doch daarom met niet minder ijver en verdienste vervullen. In geen land telt, voorzoover bekend, cle volksvertegenwoordiging zoo weinig leden als ten onzent. Het aantal zou
te stellen zijn op 200. Staat dit denkbeeld ook niet in verband
met de vraag omtrent meer of minder demokratie, het gaat
wèl uit van de noodzakelijkheid, het parlementair-demokratische
stelsel beter tot zijn recht te doen komen. In de additioneele
bepalingen ware een overgangsmaatregel te treffen voor zoolang
geen passend gebouw voor meer leden dan honderd beschikbaar zoude zijn.
Onteigening. {Art. 151.) De Constitutie van 1814 bevatte
geen grondwettelijke bepaling omtrent de onteigening. Ook in
de Schets eener staatsregeling van VAN HOGENDORP was zij
niet opgenomen. Ondergeteekende ziet niet in, waarom hiervan
in de Grondwet moet worden gerept. Intusschen geeft hij
toe, dat de voorgestelde redaktie een verbetering beteekent.
Bevredigen kan deze hem echtei niet. Her voorgestelde artikel
"bevat nog de uitdrukking „schadeloosstelling". Tot heden wrerd
dit doorgaans zóó opgevat, dat ook de waarde van toekomstige
voordeelen van meer spekulatieven aard in de schadeloosstelling
werd opgenomen. Wordt buiten twijfel gesteld, dat ook bedrijven
en rechten kunnen worden onteigend, dan rijst in verband
met de nieuw opgekomen denkbeelden omtrent socialisatie
de vraag, of niet bij de toepassing daarvan de rechterlijke
macht vrijheid zal kunnen vinden, onder „schadeloosstelling"
te verstaan het betalen van alle spekulatieve of woekerwinsten,
welke met een bedrijf of krachtens een bepaald recht zouden
kunnen worden behaald. .Nu kan weliswaar de gewone wetgever op grond van de voorgestelde bepaling het begrip
schadeloosstelling zóó omschrijven, dat aan het vermelde
bezwaar wordt tegemoet gekomen. Om evenwel, indien de
onteigening blijft opgenomen, alvast in de Grondwet het door
ondergeteekende voorgestane stelsel neer te leggen, zou hij er
de voorkeur aan geven, te spreken van een „billijke schadevergoeding". Deze woorden geven een andere nuance weer,
zij klinken minder absoluut. De opneming ervan om de hier
vermelde redenen zou een nieuwe en gewijzigde rechtspraktijk
aankondigen. In den tijd, dat kapitalisme en socialistenvrees
nog geen hoogtij vierden, tijdens de staatsregeling van 1801,
bezigde men — in art. 5 van dit staatsstuk — ook de uitdrukking „billijke schadevergoeding".
Socialisatie, enz. Het komt in dit verband den ondergeteekende gewenscht voor, dat in de herziene Grondwet een
afzonderlijk hoofdstuk worde opgenomen omtrent de bedrijven.
die thans reeds het eigendom zijn van de Overheid en die
voorts in de toekomst alsnog vanwege de gemeenschap zullen
worden overgenomen of opgericht. Eenerzijds zal cle weg van
socialisatie moeten worden ingeslagen, anderzijds komen organisaties en koncentraties van bedrijven op, waaromtrent de
wetgever regelen zal moeten stellen, zullen zij niet al te
zeer ten nadeele der gemeenschap kunnen strekken. Socialisatie
beteekent wel niet eenvoudig staatseigendom en staatsexploitatie; de positie der arbeiders als voortbrengers en die deiverbruikers leggen hierbij veel gewicht in den schaal, terwijl
bovendien de Overheid niet zelf rechtstreeks zal dienen te
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exploiteeren. Maar de Overheid behoort toch de gesocialiseerde
eigendommen of bedrijven in oppereigendom te bezitten; aan
haar Ls het zeggenschap in hoogste instantie en derhalve is
het gewenscht, dai de konstitutie ervan gewaagt en daaromtrent
richtlijnen aangeeft. Ook omtrent gemengde bedrijven, in eigendom toebehoorende aan particulieren en overheid samen,
zouden eenige algemeené regelen te stellen zyn. Daacom zou
het geraden zijn. een hoofdstuk op te nemen onder den titel
„Van (/< />'"''/•///•<//"". Dit hoofdstuk zou moeten bepalen, dat
de wet regelen geeft omtrent de oprichting, de overneming en
int beheer, dooi- of namens het Rijk. een ei' meer provinciën
of een of meer gemeenten, van bedrijven, waarvan die oprichting, overneming en dat beheer wegens den aard, de ontwikkeling »>f «ie organisatie dier bedrijven in liet algemeen belang
wenschelijk zou wei-den geacht. Bij de regeling van hei beheer
zou uitteraard ook aan de rechten en de taal? der arbeiders
enz. in hei bedrijf moeten worden gedacht. Bovendi) n ware
nog te bepalen, dat de wet regelen geeft omtrent het toezicht
op de Leiding van bedrijven, waarvoor dit in liet algemeen
belang wenscheljjk wordt geacht, in '-as,, de trusts, syndikaten
en de bedrijfsorganisaiies, als thans reeds bestaan en meer en
meer tot monopolistische dwangorganisaties uitgroeien en meer
en meer kunnen uitgroeien.
Het door de Commissie voorgestelde omtrent de verordenende
bevoegdheid van andere dan in de Grondwet genoemde organen
(art. 191), b.v. arbeidsraden^ zon zich hierbij kunnen aansluiten en, er één hoofdstuk mee kunnen vormen. Daartoe
zou de titel eenigszins kunnen worden uitgebreid.
Leger en vloot. (Art. 180.) In het achtste hoofdstuk der
Gxondwel wordl als vaststaande aangenomen, dal er een zee*
en Landmacht bestaat. Dit komt ondergeteekende in de tegenwoordige omstandigheden zeer onjuist voor. De oprichting van
dm Volkenbond heefl in ieder geval het uitzicht geopend, dat
te --eniger tijd door onderling overleg der natiön tol ontwapen
kunnen overgegaan. Men moge daaromtrenl optimistisch of
pessimistisch gestemd zijn, in ieder geval is bev1 onraadzaam,
in oen moderne Grondwet liet bestaan van een legermacht of
een vloot dwingend voor te schrijven. Het is bovendien niet
uitgesloten, dat het Nederlandsche volk tot de overtuiging zou
komen, dat het als neutrale natie hef voorbeeld voor ande
volkeren heef te geven, door de afschaffing van leger en vloot
voor de landsverdediging, vooral ook in aanmerking genomen
de eigenaardige internationale positie van ons land en gezien
de onzaggelyke sommen, die e.ai modern leger en een vloot, fee
wateren in de lucht, volgens de tegenwoordig eisrhen veislinden.
Daarom zou het raadzaam zijn. hei achtste hoofdstuk ie
doen aanvangen niet de bepaling, dat bij de wet wordt bepaald
of, ter bescherming van de belangen van den Staat, een weermacht zal bestaan. Zelfs zouden Regeering en Volksvertegenwoordiging alsdan telken jare kunnen beslissen of er e.ai
zeemacht, ofwel een zee- of een landmacht, zou moeten worden
in stand gehouden. In de (irondwei zou men kunnen blijven
aangeven hemeen geschieden moet, indien is uitgemaakt dai
er een leger en een vloot zullen zijn.
Het-spreekt van zelf, dat dit vraagstuk afgescheiden moei
worden van de kwestie, of ter bescherming van de grenzen
tegen sluikhandel en andere onregehnatigheden te water of te
lande, of ter bewaring van de inwendige ^v<\r. een politiemacht
moet aanwezig zijn. Besloten de Statemtnainaal. -ven nieuwe
uitgaven van leger en vloot te doen. dan zou bijv. een „Ministerie
van Ontwapening" kunnen optreden, dat de overgang regelde:
tenzij de voorkeur zou worden gegeven aan de instelling van
een „Öepartement van Bescherming", hetwelk de afwikkeling
der zaken zou op zich nemen en tevens de leiding aanvaarden,
op grond van een in te voeren Politiewet, van de politie in het
algemeen, met eerbiediging van de rechten der burgemeesters.
<>'• ui" i'- /•"•//•'. i.\ri. 1 1 l.i ' indor-vmrkeiide kan zich niei
vereenigen met het voorgestelde omtrent het bestuur deigemeente. Het is in strijd met de eisenen der werkelijke
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demokratie, dat ook in de gemeenten zou worden doorgevoerd
de scheiding tusschen de uitvoerende en de wetgevende, in
casu verordenende bevoegdheid. Deze bevoegdheden behooren
bijeen en een streven in de tegenovergestelde richting acht hij
te veroordeelen.
Scheiding van Kerk en Staat. (Art. 171.) Ondergeteekende
zou de voorkeur geven aan het losmaken van den financieelen
band, die Kerk en Staat aan elkander binden. Tegenover al
degenen, die niet in een bevoorrecht of in het geheel niet in een
kerkgenootschap zijn opgenomen, is vooral het tweede lid van
art. 171 onbillijk. Hierbij moet ook niet uit het oog worden
verloren, dat de religie hoe langer hoe minder uitsluitend tot
uiting komt in de eigenlijke kerkgenootschappen of.,godsdienstige
gezindheden", in de Grondwet bedoeld. Er zijn reeds tal van
vereenigingen en „vrije gemeenten", waarin godsdienstige
besprekingen en oefeningen worden gehouden, zonder dat van
een kerkgenootschap sprake is. Des te onbillijker wordt meer
en meer een regeling, clie velen dwingt, belasting op te brengen
voor de religieuse behoeften van anderen. De onbillijkheid wordt
verhoogd door de omstandigheid, dat sommige der bevoorrechte
kerkgenootschappen niet schromen, den godsdienst als wapen
in den strijd tegen gehate politieke richtingen te misbruiken.
Ondergeteekende acht het intusschen wenschelijk de verplichtingen, welke op historische gronden de Staat aan de gesubsidieerde godsdienstige gezindten mocht hebben, op billijke
wijze te liqideeren. Art. 171 zou dus moeten vervallen, terwijl
onder de additioneele artikelen een bepaling ware op te nemen,
dat geen nieuwe subsidiën meer worden verstrekt en dat bij een
wet een regeling van de aangelegenheid in verband met het
e lid van genoemd artikel zal worden getroffen. In deze
wet zouden eenige waarborgen moeten worden neergelegd, dat
de afgekochte kerkgenootschappen de verkregen gelden niet
met verwaaiioozing van de rechten der leeraren en hunne
nagelaten betrekkingen zouden kunnen besteden.
Bovenvermelde denkbeelden zijn de voornaamste, waarin
ondergeteekende niet die der Commissie van meening verschilt.
Het lid der Staatscommissie,
J. H.

SCHAPER.
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