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Inleiding

De voorzitter merkt op, dat toch bij deze herziening de hoofdbeginselen der
Grondwet onaangetast worden gelaten en ziet in het behoud der bedoelde
uitdrukking geen bezwaar, te minder niet omdat, ook al laat de toestand thans
nog veel te wenschen over, eene vergelijking met den toestand vóór 1848, tot de
erkenning leiden moet, dat de Grondwet eene nationale kracht is geweest. De
heer Buys verklaart zich ook voor het behoud daarvan: zijns inziens zoude de
inleiding bij de weglating der bedoelde woorden te kaal worden, maar
daarenboven merkt spreker op, dat het slot van de eerste bladzijde alleen een
historisch feit vermeldt; gelooft men niet aan de nationale kracht der Grondwet
dan had het op den weg der commissie gelegen om geheel andere voorstellen te
doen. Spreker acht hetgeen wordt voorgesteld, de consequente ontwikkeling van
het werk in 1848 begonnen en de aard der thans gedane voorstellen acht hij een
bewijs voor die nationale kracht.
De heer Beelaerts meent dat, hoeveel er ook na 1848 ten goede mocht zijn
veranderd, het nog steeds een betwiste vraag is of dat goede een gevolg der
gewijzigde Grondwet is geweest. Spreker merkt op, dat het woord nationale
kracht, tot veel kritiek aanleiding heeft gegeven; ook meent hij, dat het logisch
niet aangaat om te spreken van eene nationale kracht die voor de ontwikkeling
van het staatsbestuur beletsel is. Na eenige discussie stelt de heer Lohman voor
het slot van de 1ste bladzijde, beginnende met de woorden "De herziening" tot
de woorden "de grondslagen", voorkomende in de 2de zinsnede der 2de alinea
op bladz. II, te vervangen door deze redactie: "Het is niet te ontkennen, dat,
vergeleken bij de vorige Grondwetten, de in 1848 gewijzigde Grondwet,
1
inderdaad in vele opzichten voortreffelijk mag worden genoemd."

‘In het spoor van Thorbecke’ hebben tussen 1883 en 1983 maar liefst
zeventien staatscommissies voor algehele grondwetsherziening zich over de
grondwet of aspecten daarvan gebogen. Elk voor zich worstelden zij met de
erfenis van eerdere grondwetgevers, die steeds opnieuw met de eisen van de
tijd in overeenstemming moesten worden gebracht of zelfs, net als in de tijd
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van Thorbecke, de koers moesten uitzetten voor een nieuwe toekomst. In het
eerste deel van dit proefschrift is getracht een verklaring te geven voor de
complexe rol die de grondwet in deze worsteling speelde in de periode
tussen 1945 en 1983. Het onderzoek voor dat eerste deel berust voor een
belangrijk deel op het onderzoek voor het tweede deel van dit proefschrift: de
selectie en bewerking van fragmenten uit de documenten van
staatscommissies voor grondwetsherziening in de periode 1883-1983. Het
belang van de bronnenpublicatie reikt echter veel verder dan de analytische
vraag die in het eerste deel van dit proefschrift centraal stond. Ter introductie
van het tweede deel volgt hier daarom een korte toelichting op zowel de
verwantschap tussen beide delen van dit proefschrift als op de bredere
betekenis van de bronnenpublicatie. Daarnaast biedt deze inleiding een
toelichting op de keuzes en methoden die bij het selecteren en bewerken van
de bronfragmenten zijn gehanteerd.
De samenhang tussen beide delen van dit proefschrift berust
hoofdzakelijk op de centrale rol die in beide is weggelegd voor de
ontwikkeling van ideeën. Dankzij het onderzoek voor de bronnenpublicatie,
dat zich uitstrekte over een periode van honderd jaar en tegelijk over de volle
breedte van onderwerpen die in de grondwetscommissies aan bod kwamen,
ontstond begrip voor de lange lijnen in de gedachtevorming over de
grondwet en de onderwerpen die deze verondersteld werd te regelen. In het
analytische eerste deel van dit proefschrift zijn deze lijnen voor wat betreft
het denken over de grondwet ingekleurd met onderzoek naar de
partijpolitieke en wetenschappelijke context van de gesignaleerde ideeën.
Daarnaast is nagegaan wat de betekenis van deze ideeën was voor het proces
van besluitvorming over de uiteindelijke vormgeving van het grondwettelijk
bestel.
Vele andere lijnen, die tot op heden grotendeels verborgen gingen
achter de bestaande historische kaders, wachten echter nog op nadere
analyse. Op basis van de in het navolgende uitgewerkte thema’s ‘aard en
functie van de grondwet’ en ‘de vertegenwoordiging van de burger’ kan
onder meer worden gewezen op de rol van internationaal verdragsrecht in
het nationale rechtsbestel of de rol van belangenvertegenwoordiging in het
denken over alternatieve organisatievormen voor het kiesstelsel. De
bronnenpublicatie beoogt onderzoekers aanknopingspunten te bieden om
deze lijnen met behulp van de rijke archieven van staatscommissies voor
grondwetsherziening verder te verkennen.
Ten behoeve van het proefschrift is er bewust voor gekozen om de
resultaten van het analytisch onderzoek aan het bronnendeel vooraf te laten
gaan. Het onderwerp van het analytisch gedeelte, het denken over de
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grondwet, gaat namelijk ook in inhoudelijke zin aan de debatten over de
overige onderwerpen vooraf, zo luidt de conclusie van het analytisch deel.
Ideeën over wat er wel of niet in de grondwet geregeld moest worden
vormden een belangrijk kader voor de overige onderwerpen die ter tafel
kwamen en de wijze waarop zij werden besproken. Voor een goed begrip van
de ontwikkeling in de gedachtevorming over deze vele andere onderwerpen
is inzicht in dit kader dus essentieel. Daarmee is ook de volgorde van de twee
onderwerpen binnen het bronnendeel gegeven. Allereerst wordt een reeks
fragmenten aangeboden uit debatten over de aard en functie van de
grondwet, het thema dat nauw verwant is met het ‘denken over de grondwet’
uit het eerste deel van dit proefschrift. Daarna pas volgen de fragmenten over
de vertegenwoordiging van de burger.

OPZET EN SELECTIE
De nu voorliggende bronnenpublicatie maakt deel uit van het project
‘Grondwetscommissies 1883-1983’ dat in 2006 door het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis (nu Huygens ING) is opgestart. Als zodanig staat
deze bronnenpublicatie in een lange traditie. Al vroeg in de twintigste eeuw,
in 1908 en 1909, verscheen bij de voorloper van het ING, de Rijkscommissie
voor Vaderlandse Geschiedenis, het tweedelige Ontstaan der Grondwet 18141815. Deze bronnenuitgave, door tijdgenoten als ‘uitputtend’ getypeerd,
werd opgezet vanuit het streven om onderzoekers toegang te bieden tot ‘alles
(..) wat op de geschiedenis der grondwetgeving 1814-‘15 betrekking had’.
Een compleet overzicht van deze geschiedenis dat los stond van de tevens
door de Rijkscommissie uitgegeven Gedenkstukken van de geschiedenis van
Nederland 1795-1840 was gewenst, aldus uitgever H.T. Colenbrander, omdat
de voorgeschiedenis van de grondwet naast historici ook
staatsrechtbeoefenaars ten dienste zou moeten zijn.2 Een vergelijkbaar
streven om een compleet overzicht te geven van de ‘constitutionele
wordingsgeschiedenis’ is terug te vinden in de bronnenuitgaven van L. de
Gou over de Bataafs-Franse tijd, die tussen 1975 en 1997 bij de
Rijkscommissie en later het ING verschenen. Profiterend van een sterk
verbeterde kennis over de overgeleverde bronnen, waardoor het werk van
Colenbrander achteraf vaak onvolledig bleek, documenteerde deze
‘monumentale’ bronnenuitgave het ‘wordingsproces’ van de opeenvolgende
staatsregelingen en grondwetten uit de jaren 1796-1806 ‘van dag tot dag’.3
Hoewel ook deze publicatie zich hoofdzakelijk richtte op het bieden van een
chronologisch overzicht dat zowel historici als juristen van dienst zou
kunnen zijn, bleek al snel dat ook voor ander onderzoek, zoals van meer
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begripshistorische of ideeënhistorische aard, hiermee een belangrijke bron
ontsloten was.4
Net als deze eerdere publicaties beoogt ook het project
‘Grondwetscommissies 1883-1983’ uiteenlopende soorten van (historisch)
onderzoek te faciliteren door het bijeenbrengen van het historisch
bronnenmateriaal met betrekking tot wijzigingen in de grondwet in de
periode 1883-1983. Daarbij richt het project zich ook op onderzoekers die, in
navolging van de meer culturele benadering van politiek, het politieke proces
zelf in al zijn eigenaardigheden en verschijningsvormen centraal stellen in
hun onderzoek.5 Mede met het oog op deze belangstelling voor de politiek
als het platform waar staat en samenleving elkaar raken heeft het project
‘Grondwetscommissies 1883-1983’ zich voornamelijk gericht op het
vooroverleg over grondwetswijzigingen in (staats)commissies voor
grondwetsherziening. Vergeleken met de eerdere bronnenuitgaven over de
Nederlandse constitutionele geschiedenis betekent dit een belangrijke
inperking van het onderzoeksterrein, dat daarnaast ook bijvoorbeeld de
parlementaire behandeling van grondwetswijzigingen, het publieke debat
daarover en de ambtelijke voorbereiding van de wetsontwerpen had kunnen
bevatten. Daartegenover betekent de keuze voor het volgen van de
commissies echter ook een belangrijke verbreding van het
onderzoeksterrein. Via deze commissies komen namelijk ook de
voorbereidingen aan bod komen die uiteindelijk niet (direct) tot
grondwetsherzieningen leidden. In de gedachtevorming over deze
voorbereidingen speelden de commissies daarnaast een centrale rol, omdat
binnen de commissies het partijpolitieke debat samenkwam met meer
wetenschappelijke of juist ambtelijke overwegingen. Daarmee bieden de
commissies een uniek zicht op niet alleen de grote constitutionele debatten,
maar ook op de directe politieke context daarvan én op de zich op juist veel
langere termijn voltrekkende veranderingen in de diepere lagen van politiek
en samenleving.6
Behalve de inhoudelijke relevantie van de zogenaamde
‘grondwetscommissies’ vormde ook de relatief bescheiden rol die zij in de
bestaande geschiedschrijving innemen een belangrijk argument om deze in
het onderzoeksproject centraal te stellen. Slechts weinig publicaties maken
gebruik van de archieven van deze grondwetscommissies, waaronder het
onderzoek naar de geschiedenis van het nieuwe grondrechtenhoofdstuk uit
1983 van Jan Pelle en studies naar bijvoorbeeld de invoering van evenredige
vertegenwoordiging als kiesstelsel in 1917, naar de ontknoping van de
‘zilveren koorde’ tussen kerk en staat of naar de rol van minister-president
P.W.A. Cort van der Linden bij de ‘pacificatie’ van 1917.7 Veel vaker wordt dit
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archiefmateriaal juist niet geraadpleegd. Dit is onder meer het geval in het
onderzoek naar de discussie over staatkundige vernieuwing na 1945, zo
wordt in deel I van dit proefschrift geïllustreerd. Het ontbreken van dit
archiefmateriaal is verklaarbaar: de archieven van deze commissies zijn
verdeeld over vele archiefcollecties en daarmee veel minder makkelijk
toegankelijk dan bijvoorbeeld de veelal uitgegeven en recent bovendien
gedigitaliseerde verslagen van de parlementaire vergaderingen over
grondwetsherziening.8 Het project ‘Grondwetscommissies’ is er daarom op
gericht de archieven van deze commissies gemakkelijker raadpleegbaar te
maken en aldus deze ‘black box’ voor historisch en juridisch onderzoek te
openen.
De periodisering van het project hangt nauw met dit tweede doel
samen. Na de al ontsloten periodes 1796-1806 (De Gou) en 1814-1815
(Colenbrander) en de veel onderzochte periode rond 1848 bleven vooral de
grondwetsherzieningen van 1884 en later onderbelicht. Het onderzoek
begint met de grondwetscommissie onder voorzitterschap van J. Heemskerk
Azn. (1883-1884). Deze bereidde de eerste grondwetsherziening na 1848
voor. Als zeventiende en laatste wordt de commissie voorgezeten door
J.L.M.Th. Cals en A.M. Donner behandeld (1967-1971). De adviezen van deze
commissie leidden onder meer tot de ingrijpende grondwetswijziging van
1983. Van onderzoek naar later ingestelde grondwetscommissies is afgezien
aangezien de overdracht van hun archieven naar openbaar toegankelijke
archiefinstellingen niet op korte termijn was voorzien.9 De Staatscommissie
van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming (Commissie-Biesheuvel,
1982-1985) is daarom niet in het onderzoek opgenomen.
De nu voorliggende bronnenpublicatie is één van de twee eindresultaten
van het project ‘Grondwetscommissies 1883-1983’. Het eerste resultaat, een
digitale onderzoeksgids met beschrijvingen van relevante archieven en scans
van notulen en verslagen van 17 ‘grondwetscommissies’ verscheen al in
2010.10 Deze onderzoeksgids moet het voornaamste hulpmiddel vormen voor
onderzoekers die de ‘black box’ willen openen en hierop hun
onderzoeksvragen willen loslaten. De bronnenpublicatie voegt hier een
selectie van aansprekende fragmenten uit dit archiefmateriaal aan toe. In de
korte, bewerkte en thematisch geordende fragmenten kan de onderzoeker
aanknopingspunten vinden voor de vele mogelijke richtingen waarin het
onderzoek naar dit rijke bronnenmateriaal zich zou kunnen bewegen. Eén
van de mogelijke nieuwe richtingen vormt daarbij het onderzoek naar
uitwisseling met het buitenland. Bij het selecteren van fragmenten is
vastgesteld dat het bronnenmateriaal hiervoor talrijke aanknopingspunten
biedt: vooral door bestudering van en vergelijking met buitenlandse
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grondwetten en stelsels, maar ook door meer concrete contacten traden de
commissies bij de voorbereiding van hun adviezen vaak buiten het nationale
kader.11
Naast verdieping van het wetenschappelijk onderzoek naar
grondwetsherziening en daarmee samenhangende onderwerpen beoogt de
bronnenpublicatie ook het actuele constitutionele debat van meer historische
achtergrond te voorzien. Met de keuze voor (in de definitieve versie) vijf
actuele thema’s, voor korte en zoveel mogelijk ‘leesbare’ fragmenten en voor
(in de definitieve versie) de toevoeging van historisch beeldmateriaal moet
het constitutionele verleden ook voor dit bredere publiek gemakkelijker
toegankelijk worden. Dergelijke kennis van het eigen verleden achtte
Thorbecke al onontbeerlijk voor een goed begrip van de bestaande toestand:
‘De kennis, hoe men tot deze of gene bepaling kwam, en van den tijd waarin
zij ontstond, is niet slechts een hulpmiddel om haar wel te verstaan; zij kan
ook het oordeel over de tegenwoordige gepastheid der instelling rigten.’12
De selectieve bronnenpublicatie bestaat in zijn geheel uit vijf
hoofdstukken, gekoppeld aan vijf thema’s die de gehele onderzochte
honderd jaar grondwetsgeschiedenis doorsnijden: ‘aard en functie
van de grondwet’, ‘Nederland en Nederlanderschap’, ‘man/vrouw’,
‘vertegenwoordiging van de burger’ en ‘religie’. In dit proefschrift zijn twee
van deze vijf hoofdstukken opgenomen. Deze twee hoofdstukken zijn geheel
door de promovenda bewerkt en van een inleiding voorzien. De overige drie
zijn (najaar 2012) nog in bewerking. De selectie is afgebakend met behulp
van de digitale onderzoeksgids: voor het selecteren van documenten is alleen
geput uit het archiefmateriaal van hetgeen in deze onderzoeksgids is
aangeduid als ‘commissiearchief’. Via dit materiaal, hoofdzakelijk bestaande
uit notulen en vergaderstukken, wordt de onderzoeker toegang geboden tot
de volle breedte van ideeën en argumenten die er zowel in politieke als in
wetenschappelijke kring over grondwetsherziening bestonden, nog voordat
de verwoorde opvattingen als compromissen of juist minderheidsnota’s in
de officiële rapportage belandden. De scherpe afbakening was daarnaast
noodzakelijk om een overzichtelijk corpus te verkrijgen waaruit vervolgens,
eerst per commissie en daarna aan de hand van de vijf thema’s, relevante
documenten konden worden geselecteerd.
Bij de selectie gold vanzelfsprekend de aansluiting van een fragment bij
het thema als voornaamste criterium. Daarnaast is gelet op de
representativiteit of juist uniciteit van bepaalde stukken: elk thema is zowel
inhoudelijk als in de tijd zo breed mogelijk in beeld gebracht, waardoor van
sommige veel voorkomende onderwerpen of rijk bedeelde commissies
slechts de meest treffende stukken konden worden geselecteerd. Voorrang is
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daarbij gegeven aan fragmenten die daadwerkelijk ‘aanknopingspunten’
kunnen vormen voor verder onderzoek, bijvoorbeeld doordat zij expliciet
verwijzen naar elders gevoerde debatten of naar verwante onderwerpen. Ook
de mate waarin een fragment zonder te veel ingrijpen van de bewerker in
staat was om de kern van de discussie in beeld te brengen (‘leesbaarheid’)
gold als criterium. Dit resulteert in een selectie van fragmenten die duidelijk
is getekend door keuzes van de bewerker. Objectiviteit vormde dan ook
evenmin een hoofddoel als de door Colenbrander en De Gou nog
nagestreefde volledigheid: met behulp van de digitale onderzoeksgids kan in
potentie elke onderzoeker met behulp van een goede zoekactie zijn of haar
eigen ‘selectie’ uit de documenten van zeventien staatscommissies op het
scherm toveren.

BEWERKING EN UITGAVE
De opgenomen bronfragmenten bestaan vanwege de levendigheid van deze
bron voor het grootste deel uit de notulen van de commissies. Daarnaast zijn
ook nota’s, brieven en tekstvoorstellen in de selectie opgenomen. De aard
van elk stuk is aangeduid in de kopregel van het fragment. Van een
geselecteerde bron zijn doorgaans slechts één of enkele fragmenten
geselecteerd. Wanneer binnen één bronfragment tekstgedeelten zijn
weggelaten is dit aangegeven met liggende streepjes of door een korte
samenvatting van het weggelaten gedeelte door de bewerker. Daarnaast
wordt elke bron ingeleid en vaak ook afgesloten met een toelichting van de
bewerker. Deze teksten van de bewerker zijn steeds in cursief gesteld.
De fragmenten zijn genummerd en binnen elk thematisch hoofdstuk in
chronologische volgorde geplaatst. Enkele malen betekent dit een
doorbreking van de samenhang binnen een commissie. Omdat gelijktijdig
werkende commissies vaak nauw samenwerkten levert dit toch de meest
vanzelfsprekende volgorde op. Indien een fragment genummerd is met een
a-nummering (bijvoorbeeld 1-43a) betreft het fragmenten uit bij elkaar
behorende documenten, bijvoorbeeld een nota of een brief (1-43) met een
bijlage (1-43a).
De fragmenten zijn bewerkt volgens de kritisch-normaliserende
methode.13 De oorspronkelijke spelling en de interpunctie zijn daarbij zoveel
mogelijk aangehouden, maar het hoofdlettergebruik is aangepast aan de
hedendaagse maatstaven om het leesgemak te bevorderen. Evidente schrijf-,
type- en spelfouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd. Alleen bij grotere fouten
of onduidelijkheden is het ingrijpen van de bewerker toegelicht in een noot.
Afkortingen zijn zoveel mogelijk voluit geschreven. Cursiveringen of
onderstrepingen in het origineel zijn aangeduid met behulp van
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onderstreepte tekst – dit om verwarring met de bewerkerstekst te
voorkomen.
Tekstkritische en toelichtende annotatie zijn in deze uitgave in één
notenapparaat opgenomen. De toelichtende annotatie dient hoofdzakelijk
voor een beter begrip van de inhoud en context van de fragmenten. Er is
zoveel mogelijk verwezen naar andere bronnen, zoals niet-opgenomen
stukken uit de archieven van de commissies, Handelingen van de Eerste en
Tweede Kamer of publicaties waarnaar in de fragmenten verwezen wordt.
Voor termen en zinsneden in andere talen wordt in de noten alleen dan een
vertaling gegeven, wanneer het ofwel langere uitdrukkingen ofwel termen in
het Latijn en Grieks betreft. In enkele gevallen zijn buitenlandse termen of
juridische vaktermen van een extra toelichting voorzien. Om het
notenapparaat te ontlasten zijn persoonsgegevens (geboorte- en sterfjaar en
functie) opgenomen in de index. Personen met eenzelfde achternaam
worden in een noot met voorletters geïdentificeerd, evenals personen die in
het fragment alleen met hun functie worden aangeduid (denk bijvoorbeeld
aan ‘de voorzitter’).
Verwijzingen naar notulen of een verslag waarbij slechts de
commissienaam en een datum worden gegeven verwijzen naar stukken die in
de digitale onderzoeksgids ‘Grondwetscommissies 1883-1983’ geraadpleegd
kunnen worden. In alle andere gevallen is een complete doch verkorte
verwijzing naar literatuur, archief of jurisprudentie opgenomen. De
uitgebreide titelvermelding is te vinden in de lijst met ‘Bronnen en literatuur’
achterin deze uitgave. Hier is eveneens een overzicht van de commissies en
commissieleden, hun functie en hun politieke kleur opgenomen.

NOTEN
1

Zie hierna, fragment 1-11.
Colenbrander (ed.), Ontstaan der Grondwet I, XVI. Voor de verwijzing naar
tijdgenoten: De Valk, ‘“Eene geschiedenis door bescheiden”, 426.
3
Kooij, ‘Toespraak’, 95-96. De term ‘constitutionele wordingsgeschiedenis’ komt
van De Gou zelf: De Gou, ‘De geschiedenis’, 17.
4
Zie bijvoorbeeld Van Sas, ‘Over gelijkheid en geluk’; Velema, ‘Politiek, pers en
publieke opinie’.
5
Nijenhuis e.a., ‘Representation and governance’.
6
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Grondwetscommisies18831983/onderzoeksgids/gids/inleiding/inleiding3. De beperking van het onderzoek tot
de zogenaamde ‘grondwetscommissies’ is in deze digitale onderzoeksgids overigens
ten dele opgevangen door middel van verwijzingen naar bijvoorbeeld de relevante
ambtelijke archieven.
2
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7

Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld (commissie-Van Schaik, werkgroep-Proeve,
commissie-Cals/Donner); Loots, Voor het volk, van het volk (commissie-Oppenheim);
Den Ouden, De ontknoping (commissie-Van Walsum); Den Hertog, Cort van der Linden
(commissie-Th. Heemskerk en commissie-Bos). Tevens Braun, De prijs van de liefde
(commissie-Th. Heemskerk); Duynstee en Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees
(commissie-Beel I); Bogaarts, De periode van het kabinet-Beel C (commissie-Beel II).
8
Een bundeling van relevante gedeelten uit de Handelingen verscheen al rond de
eerste in dit project opgenomen grondwetsherziening: Arntzenius ed., Handelingen.
Zie daarnaast over 1917: Kan ed., Handelingen; en over de herzieningen van 1972, 1983
en daaropvolgende de door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegeven serie
Naar een nieuwe grondwet (Den Haag 1959-..).
9
Tegen de verwachting in is ook het archief van de afdeling Grondwetszaken van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (periode 1963-), ondanks afronding van de
bewerking hiervan, vooralsnog niet aan het Nationaal Archief overgedragen. Dankzij
de medewerking van de huidige (najaar 2012) zorgdrager, het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kon dit echter wel voor onderzoek
worden geraadpleegd. In dit proefschrift wordt dan ook verwezen naar deze
zorgdrager.
10
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Grondwetscommisies18831983/onderzoeksgids. In de inleiding van deze onderzoeksgids wordt een toelichting
gegeven op de gehanteerde definitie van ‘grondwetscommissie’ en op naamgeving
die voor de commissies is gekozen.
11
Aanvankelijk behoorde het in beeld brengen van politieke ‘transfer’ ook tot de
selectiecriteria. Dit bleek echter weinig onderscheidend vanwege de veelheid aan
buitenlandse vergelijkingen en inspiratiebronnen en de tegelijk weinig concrete
vorm die deze aannamen. Zie over het transfer-onderzoek Te Velde, ‘Political
transfer’.
12
Thorbecke, Aanteekening, vi.
13
Volgens de Richtlijnen.
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HOOFDSTUK 1

Aard en functie van de grondwet

TEN GELEIDE
Elk voorstel voor grondwetsherziening vertrekt vanuit een bepaalde
opvatting over de aard en functie van de grondwet. Anders geformuleerd: de
vraag wat een grondwet eigenlijk is en waartoe deze dient, gaat vooraf aan de
vraag wat erin zou moeten staan en hoe dat precies geformuleerd moet
worden. Daarmee vormt het onderwerp ‘aard en functie van de grondwet’
een logisch startpunt voor een bronnenpublicatie over honderd jaar debat
over grondwetsherzieningen. Voordat het vizier kan worden gericht op
discussies over wat er in de grondwet zou moeten staan op de terreinen van
Nederland en Nederlanderschap, man en vrouw, de vertegenwoordiging van
de burger en godsdienst, kan zo eerst worden verkend wat de
staatscommissies die in deze bronnenpublicatie worden uitgelicht eigenlijk
van een grondwet verwachtten. Dit hoofdstuk verkent die verwachtingen aan
de hand van vragen als ‘Moet de grondwet aan nieuwe politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen vooraf gaan of vormt zij juist de neerslag
daarvan?’, ‘Hoe verhoudt de zware procedure van grondwetsherziening zich
tot de democratische besluitvorming over normale wetgeving?’ en ‘Heeft de
grondwet een puur juridische, of ook een symbolische functie?’
De hierna volgende bronfragmenten over de ‘aard en functie van de
grondwet’ vormen zo een passende inleiding op de fragmenten in de andere
hoofdstukken van de bronnenpublicatie, die allemaal op de een of andere
manier op dit fundamentele vraagstuk teruggrijpen. Tegelijk vraagt een
dergelijk eerste thema direct veel van de lezer. De gedachtewisselingen over
dit onderwerp vinden doorgaans uiting in abstracte bewoordingen en in
verwijzingen naar nauwelijks geïntroduceerde theorieën en wetenschappers.
Veel vaker nog beperkt het fundamentele debat over de aard en functie van de
grondwet in de onderzochte commissies zich tot enkele bijzinnen in
discussies die verder weinig met dit onderwerp van doen lijken te hebben. In
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de hierna volgende selectie van bronfragmenten zijn uit beide categorieën –
abstracte debatten én bijzinnen – in totaal 77 korte en lange fragmenten
geselecteerd. Met behulp van inleiding en annotatie beogen deze de lezer te
laten zien dat, ook al heeft het Nederlandse staatsrecht de naam weinig op
theorie of fundamentele debatten te zijn gericht1, fundamentele vragen over
aard en functie van de grondwet in nagenoeg alle onderzochte
staatscommissies voor grondwetsherziening aan de orde kwamen.
Zoals uit de hierna volgende lijst van onderwerpen al blijkt, kunnen
principiële discussies over aard en functie van de grondwet letterlijk overal in
de beschouwingen van de commissies voor grondwetsherziening worden
aangetroffen. Een aantal vaste ‘momenten’ is hierin wel aan te wijzen. Zo
boden inleidende, algemene beschouwingen van commissies een voor de
hand liggende gelegenheid voor discussies over de grondwet zelf, evenals
besprekingen over de introductie van het eindrapport. Lang niet alle
onderzochte commissies ruimden hiervoor echter plaats in op de
vergaderagenda. De meeste discussies over aard en functie van de grondwet
hadden dan ook een meer impliciet karakter. Een vaste bron voor deze meer
impliciete beschouwigen vormen onderwerpen als de herzieningsprocedure
en het vraagstuk van het toetsingsrecht – de vraag of de rechter danwel de
wetgever verantwoordelijk moest worden gesteld voor toetsing van
wetgeving aan de grondwet. Samen met de discussies over de bindende
kracht van de grondwet tijdens uitzonderingstoestanden, de verhouding
tussen grondwet en internationale verdragen en de systematiek van de
grondwet vormen zij de rode draad binnen dit hoofdstuk, daar deze
onderwerpen nog altijd nauw raken aan de vraag, wat precies de aard en
functie van de grondwet zouden moeten zijn.
Naast deze vaste momenten, die in verschillende commissies
terugkeren, staat de selectie ook stil bij andere onderwerpen die steeds weer
de vraag naar de rol van de grondwet aan de orde stelden. Een keur van
thema’s passeert daarbij de revue. Sommige onderwerpen komen gedurende
de honderd jaar grondwetsdebat steeds opnieuw terug – zie bijvoorbeeld de
wijze waarop de bepalingen over de gemeenten of de grondrechten steeds
weer tot debat over de aard en functie van de grondwet oproepen. Daarnaast
verschijnt echter ook een bonte verzameling van meer tijdgebonden
onderwerpen ten tonele, zoals de administratieve rechtspraak en het
slavernijverbod in de late negentiende eeuw, de ‘nieuwe’ of overige
publiekrechtelijke organen en de drukpersvrijheid in het interbellum en de
sociale grondrechten en het vraagstuk van regeringsvorming in de tweede
helft van de twintigste eeuw. Bij de bespreking van deze en andere
onderwerpen stuitten de commissies steeds opnieuw op de vragen naar de
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aard en functie van de grondwet, zoals de vraag of de grondwet niet te veel
een belemmering vormde voor nieuwe ontwikkelingen of juist dergelijke
vernieuwingen en experimenten moest ‘stuwen’, of de vraag of de grondwet
nu een zo compleet mogelijke afspiegeling van het bestaande staatsgebouw
moest geven of juist een zo beperkt mogelijke verzameling van waarborgen.
Tezamen geven de bronfragmenten een tweeledig beeld te zien van
honderd jaar gedachtevorming over aard en functie van de grondwet. Aan de
ene kant komt uit de fragmenten een duidelijk beeld naar voren van een
ontwikkeling in het denken over de grondwet die het beste kan worden
beschreven als een toenemende spanning tussen de opkomende
democratisering en het gezag van de grondwet. Heel concreet vond de
groeiende aandacht voor een meer democratische benadering van grondwet
en staatsbestel bijvoorbeeld zijn weerslag in de discussies over een grotere
rol voor de burger in de procedure van grondwetsherziening.2 Toch
vertoonde de herzieningsprocedure, die voor herziening van de grondwet al
vanaf 1848 twee lezingen en een tweederde meerderheid eiste, een stabiliteit
die gezien de vele discussies die eraan werden gewijd opmerkelijk te noemen
is. Daarmee komt ook het andere beeld van honderd jaar grondwetsdebat
aan het licht. Dit is het beeld van het ‘spoor’ waaruit het maar moeilijk treden
was, niet alleen vanwege juist diezelfde strenge herzieningsregels of
vanwege pragmatische en politieke overwegingen, maar ook vanwege de
‘tradities’ in het denken over de grondwet die in het eerste deel van dit
proefschrift zijn besproken.
Van de twee genoemde beelden vergt vooral het eerste, dat van de
democratisering, nog wat meer toelichting. Zoals de fragmenten laten zien
vond deze ontwikkeling namelijk niet alleen vertaling in een grotere
betrokkenheid van de burgers bij grondwetsherzieningen. Daarnaast kwam
de democratisering onder meer terug in de voorstellen voor een grotere
handelingsvrijheid voor regering en parlement als ‘gewone’, democratisch
gelegitimeerde wetgever. Het grote voorbeeld van de ‘terugtred’ van de
grondwet ten gunste van deze democratische besluitvorming vormen de uit
de jaren zestig daterende voorstellen van de werkgroep-Proeve. Ten gunste
van de vrijheid van de wetgever overwoog deze zelfs even om de bepaling
over de inrichting van het kiesstelsel uit de grondwet te schrappen (H1-61).
De trend waaraan dit voorstel uiting gaf was toen echter al bijna een eeuw
oud: onderwerpen als de lagere overheden en organisatie van de rechtspraak
tonen hoe al vanaf de commissie-J. Heemskerk Azn. steeds opnieuw werd
overwogen om grondwetsbepalingen te schrappen teneinde ontwikkelingen,
die door een gewone meerderheid van de bevolking werden gewenst niet
onnodig te belemmeren.3
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Met dergelijke voorstellen voor het ‘vrijlaten’ van veel grondwetsrecht
raakte de opkomende democratisering echter aan het gezag van de
grondwet. Deze dreiging klinkt bijvoorbeeld door in de verzuchting ‘..dat,
als men alles aan den wetgever overlaat, eene Grondwet overbodig wordt’
(H1-3). Juist het vormen van een waarborg voor bepaalde, buiten het bereik
van de gewone wetgever gestelde beginselen, vormde immers een
belangrijke functie van de grondwet. Weliswaar kon, vanwege het ontbreken
van rechterlijk toetsingsrecht, de grondwet niet helemaal voldoen aan de
typering van ‘dam tegen gevaarlijke proefnemingen der Staten-Generaal’
(H1-12), maar op het terrein van de individuele grondrechten werd de
grondwet toch wel degelijk geacht de wetgever in toom te houden, zo tonen
felle discussies op het terrein van de grondrechten en de drukpersvrijheid.
Vooral voorstellen om deze vrijheden uit te kleden ter vergemakkelijking van
de aanpak van antidemocratische stromingen leidden in de jaren dertig en
vijftig tot principiële discussies.4 Maar ook bijvoorbeeld een discussie over de
ingewikkelde regels rond de delegatie van wetgeving aan lagere organen
toont dat de grondwet geacht werd als waarborg te fungeren tegenover de
vrijheid van handelen van de gewone wetgever (H1-49). Vanaf de tweede helft
van de twintigste eeuw kwam het gezag van de grondwet daarbij nog extra op
de tocht te staan. Het steeds grotere belang van internationale verdragen, die
al in het eerste decennium van de twintigste eeuw voor de nodige discussie
hadden gezorgd, leidde tot de aanvaarding van het bestaan ‘hoger’ recht dan
grondwet.5 Tegelijkertijd toonden de ontwikkelingen in de verhouding met
de voormalige koloniën dat, zoals eerder al eens was opgemerkt, de ‘praktijk
zich niet laat dwingen’: de grondwet kon in dit opzicht slechts volgen, en
niet leiden.6
De ‘democratisering’ leidde overigens niet alleen tot voorstellen voor
het schrappen van bestaand grondwetsrecht. De duidelijkere aanwezigheid
van de burger in de gedachtevorming van de commissieleden leidde
daarnaast ook tot voorstellen om de verhouding tussen grondwet en burger
juist te versterken door de grondwet een meer herkenbare inhoud te geven.
Op die manier ingekleed dienden onder andere suggesties voor
vereenvoudiging van de gehanteerde terminologie zich aan. Ook leidde deze
overweging tot voorstellen voor het invoegen van onderwerpen die juridisch
weliswaar niet noodzakelijk werden geacht, maar die vooral golden als de
‘belangrijke zaken’ die gewone burgers in de grondwet verwachtten terug te
zien: voorstellen voor de invoering van een preambule, maar ook voor het
vermelden van politieke partijen in de grondwet, van nieuwe
publiekrechtelijke organen, van het instituut ‘ministerraad’, het
slavernijverbod, het verbod op de doodstraf of juist van de sociale
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grondrechten. Ook deze onderwerpen, hoe uiteenlopend ook, vinden
daarmee een plaats in de hieronder volgende selectie van fragmenten.

NOTEN
1

Zoethout, ‘Grondwet en staatsrechtwetenschap, 75.
Zie bijvoorbeeld H1-7, H1-19, H1-29, H1-34, H1-55 en H1-76.
3
H1-1, H1-3, H1-4, H1-13, H1-15, H1-16, H1-45, H1-60, H1-61, H1-63, H1-64, H1-74.
4
H1-32, H1-37, H1-39, H1-51.
5
H1-14, H1-25, H1-50, H1-53, H1-57.
6
H1-24, H1-35, zie ook de discussie over ‘Verfassungsdurchbrechung’ in H1-31.
2
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BRONFRAGMENTEN

1-1. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 9 JUNI 1883.
administratieve rechtspraak - Maar het bezwaar van het artikel als
grondwettige bepaling is, dat het den gewonen wetgever (..) gebiedt het
op te vatten zooals het is bedoeld door den grondwetgever, dat is in een
tijd dat dat begrip nog niet tot klaarheid was gebracht.

De commissie-J. Heemskerk Azn. neemt, als commissie voor algehele herziening, de gehele
Grondwet van 1848 door op mogelijke verbeteringen. Gekomen bij artikel 68 (geschillen
van bestuur) pleit het commissielid G. de Vries Azn. voor schrapping van het gehele
artikel. Hij meent dat het een 'hinderpaal' vormt voor de ontwikkeling van
administratieve rechtspraak - één van de onderwerpen die aan de instelling van de
staatscommissie ten grondslag lag. In de vergadering blijkt dat niet de tekst van de
Grondwet, maar de bedoeling van de grondwetgever uit 1848 volgens de meeste
commissieleden verdere ontwikkeling belemmert.
Bij de beraadslaging over art. 681 stelt de heer De Vries voor om dat artikel uit
de Grondwet te doen vervallen. Hij gaat daarbij uit van den wensch om uit de
Grondwet weg te nemen alle belemmeringen die eene vrije regeling van eene
zelfstandige administratieve rechtsmacht in den weg staan. Bij de
behandeling van de wet op den Raad van State is gebleken, dat voor velen de
bepaling van art. 68 een hinderpaal was om zulk een zelfstandige
administratieve rechtsmacht te vestigen.2
Anderen erkenden wel is waar dat bezwaar niet, omdat zij de uitdrukking:
geschillen van bestuur niet in zoo ruimen zin als hunne medeleden opvatten,
maar het bezwaar bleef toch bij velen wegen. De opvatting dat beslissing van
geschillen van bestuur iets anders is dan rechtspraak in publiekrechtelijke
zaken was toen ver van algemeen erkend. Heden is die opvatting zeker veel
meer de algemeene overtuiging geworden, maar blijft het grondwettig
voorschrift bestaan dan ligt het voor de hand, dat bij de overweging wat
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volgens dit artikel aan den Koning moet worden voorbehouden, de vraag niet
zal zijn, wat men thans onder geschillen van bestuur meent te moeten
begrijpen, maar wat in 1848 de grondwetgever daaronder heeft verstaan. En
dan zal men wijzen op Thorbecke, die geschillen van bestuur in den
ruimsten zin opvatte en er met name onder begreep de geschillen tusschen
regeering en geregeerden over rechten en verbintenissen ten aanzien van
publieke belangen.3
--Stond het artikel in eene gewone wet of werd het daarin overgenomen, dan
bleef aan den gewonen wetgever de bevoegdheid het begrip van geschillen
van bestuur nader te bepalen. Maar het bezwaar van het artikel als
grondwettige bepaling is, dat het den gewonen wetgever belet naar eigen
oordeel de grenzen van dat begrip te bepalen, maar hem gebiedt het op te
vatten zooals het is bedoeld door den grondwetgever, dat is in een tijd dat dat
begrip nog niet tot klaarheid was gebracht.
Röell betwist vervolgens dat de Grondwet steeds naar de bedoeling van de toenmalige
grondwetgever moet worden begrepen. Uiteindelijk adviseert de commissie om het artikel
te verduidelijken, mede tegen de achtergrond van het advies om ook de administratieve
rechtspraak in de Grondwet te regelen (zie H1-10).
1) Artikel 68 (Grondwet 1848):
De Koning beslist alle geschillen van bestuur, welke tusschen twee of meer
provinciën ontstaan, wanneer hij die niet in der minne kan doen bijleggen.
2) Bij de behandeling van de Wet op de Raad van State (wet van 21-12-1861, Stbl.
nr. 129) werd betoogd dat de Raad slechts als adviserend lichaam van de Koning
moest worden beschouwd. Dit gold dus ook bij de behandeling van geschillen
van bestuur, die volgens artikel 68 Grondwet aan de Koning waren opgedragen.
Van der Hoeven, ‘De Raad van State en de administratieve rechtspraak’, 237-260
aldaar 240 en Van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis, 235236.
3) Zie bijvoorbeeld Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet I, 103-106.
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1-2. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 21 JUNI
1883.
Raad van State - De heer Lohman zegt (..) dat de Grondwet niet bestemd
is tot het bewaren van historische monumenten.

De commissie bespreekt het artikel over de Raad van State (artikel 71). Vooraf gaat een
voorstel van C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer om, naast de Raad van State, een Raad
van de Kroon in het leven te roepen: een raad van voormalige ministers Kamerleden,
staatsraden, leden van de Hoge Raad en hoogleraren, die de Koning in politieke zaken
adviseert. Uit de argumenten waarmee dit voorstel werd verworpen, concludeert A.F. de
Savornin Loman dat artikel 71 moet worden aangepast: de bepaling, dat de Koning
voorzitter van de Raad van State is, moet volgens Lohman uit de Grondwet verdwijnen.
Lohman redeneert daarbij dat de Grondwet niet bedoeld is voor 'historische
monumenten'.
De heer Buys meent dat strikt genomen de bepaling, dat de Koning voorzitter
is van den Raad van State, behoort te vervallen, doch hij acht het behoud
wenschelijk, omdat de bepaling niets is dan een historisch monument uit
den tijd, toen men de roeping van den Raad van State anders opvatte. Feitelijk
levert de bepaling geen bezwaar op.
De heer Sanders merkt op, dat in Engeland voor de vaststelling van Royal
proclamations in council1 de Koningin moet tegenwoordig zijn.
De heer Lohman zegt, dat de bepaling omtrent het voorzitterschap de
voorstanders van rechtstreeksche raadpleging door den Koning een wapen in
de hand geeft en dat de Grondwet niet bestemd is tot het bewaren van
historische monumenten. Hij blijft dus bij zijn voorstel, dat met 11 tegen 4
stemmen verworpen wordt. Vóór stemden de heeren Lohman, Binkes, De
Geer en Tellegen.2
1) Sanders doelt hier waarschijnlijk op de koninklijke proclamaties of orders
(vergelijkbaar met een Koninklijk Besluit), die op advies van de zogenaamde
privy council of geheime raad door de Koning(in) worden genomen.
2) In zijn minderheidsnota bij het verslag van de commissie zou Van Nispen zijn
pleidooi voor een Raad van de Kroon overigens nog wel vervolgen. Zie verslag
25-01-1884, p. 62.
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1-3 COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 19 JULI 1883.
gemeenten - Van de andere zijde wordt gerepliceerd, dat, als men alles
aan den wetgever overlaat, eene Grondwet overbodig wordt.

Een bespreking van de bepalingen over de gemeente leidt tot discussie over de verhouding
tussen wet en Grondwet. Röell meent dat, aangezien de benoemingsprocedure voor
burgemeesters enkele jaren eerder door de Tweede Kamer ter discussie is gesteld, deze
procedure beter uit de Grondwet kan worden gelicht.
Bij art. 138.21 merkt de heer Röell op, dat men tegenwoordig ingenomen is
met de benoeming van burgemeesters door den Koning. Dat de Tweede
Kamer dit gevoelen deelt, bleek bij de behandeling van het voorstel-Van
Kerkwijk.2 Spreker is dezelfde meening toegedaan. Sommigen denken er
anders over en het is mogelijk dat deze meening veld wint. Hij acht het niet
noodig de quaestie in de Grondwet te beslissen. Men zou de bepaling
kunnen stellen in den zin van het voorstel der Commissie van 18483, maar
spreker zou liever nog verder gaan en bepalen, dat de wijze van benoeming
van den voorzitter van den Raad door de wet geregeld wordt.
Terwijl Röell nog aanvoert, dat ook in Frankrijk en Pruisen de benoeming van
burgemeesters grotendeels aan de raad wordt overgelaten, wijzen andere commissieleden
zijn voorstel af. Zij betogen onder meer dat de burgemeester niet alleen voorzitter van de
gemeenteraad is, maar ook taken heeft als commissaris van de regering, bijvoorbeeld
voor de handhaving van de openbare orde. Ook op meer principiële gronden vindt Röells
keuze voor regeling bij wet bestrijding:
Van de andere zijde4 wordt gerepliceerd, dat, als men alles aan den wetgever
overlaat, eene Grondwet overbodig wordt; dat, als hier behoefte aan
verandering nog niet gebleken is, men de herziening der grondwettelijke
bepaling behoort uit te stellen, totdat dit wel het geval is, dat de toestand van
Frankrijk niet zoo navolgenswaard is en dat de Pruisische regeering wel de
middelen heeft om burgemeesters, die zij niet wil, te verwijderen: dat het nog
lang kan duren eer een politiewet de handhaving der orde regelt en dat, als
men de koninklijke benoeming afschaft, men de betrekking van voorzitter
van den raad en commissaris der regeering moet scheiden en omtrent die
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laatste betrekking regelen moet stellen. Men meent, dat die scheiding echter
in kleine gemeenten niet wel mogelijk zou zijn.
Bij stemming vindt Röell een meerderheid van de commissie achter zich.
1) Bedoeld is: Artikel 139 lid 2 (Grondwet 1848):
De voorzitter wordt door den Koning ook buiten de leden van den raad
benoemd, en ook door hem ontslagen.
2) Het voorstel-Van Kerkwijk betreft een initiatief-wetsontwerp (nummer 18791880 64) tot wijziging van de Gemeentewet, dat beoogde de benoeming van
burgemeesters te laten plaatsvinden op aanbeveling van de gemeenteraad. Het
wetsontwerp werd in maart 1880 in de Tweede Kamer behandeld en verworpen.
HTK 1879-1880, p. 780-784 (16-03-1880), p. 796-806 (17-03-1880) en p. 807-815
(18-03-1880).
3) Het voorstel van de Staatscommissie voor de grondwetsherziening uit 1848
voor het toenmalige artikel 132 lid 2 luidde: 'De wet kan verordenen dat de
voorzitter door den Koning worde benoemd.' Verslag der Commissie bij besluit van 17
maart j.l. benoemd tot voordragt van een volledig ontwerp van grondwetsherziening (Den
Haag 1848).
4) Van Naamen, Verheijen, C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer, G. de Vries Azn.,
Binkes, Van der Star en de voorzitter waren blijkens de stemming tegen het
voorstel.

1-4. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 20 JULI
1883.
codificatie - Eindelijk bindt de Grondwet den wetgever te veel door
splitsing in zes wetboeken te bevelen.

Bij de inventarisatie van mogelijke wijzigingen in het grondwetshoofdstuk V ('Van de
Justitie') vraagt Asser aandacht voor het codificatie-artikel. Asser stelt dat dit artikel de
wetgever te weinig vrijheid laat en dat het beginsel van codificatie bovendien botst met de
gevestigde praktijk om ook gewoonterecht te erkennen.
Bij art. 1461 zegt de heer Asser dat dit artikel ten doel heeft 1. regeling bij de
wet te gelasten; 2. het beginsel van codificatie vast te stellen; 3. algemeene
wetboeken te bevelen en daarmede autonomie van provinciale- en
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gemeentebesturen omtrent de hierbedoelde regelingen uit te sluiten. Verder
schrijft het eene verdeeling in zes wetboeken voor. Dat men wettelijke
regeling eischt, keurt spreker goed, doch er zijn uitzonderingen noodig.
Immers zijn onderdeelen van burgerlijk en strafrecht bij verordeningen
geregeld. Het beginsel van codificatie ligt in het woord wetboek. Codificatie
beteekent 1. vereeniging in een codex en 2. uitsluiting van gewoonterecht.
Maar in ons recht is het gewoonterecht niet uitgesloten. Zoo kunnen
consulaire uitspraken op gewoonte berusten. De uitdrukking der Grondwet
is dus niet volkomen juist.
--Eindelijk bindt de Grondwet den wetgever te veel door splitsing in zes
wetboeken te bevelen. Het kan wenschelijk geacht worden om, zooals in
Zwitserland geschiedde, burgerlijk en handelsrecht in één wetboek saam te
vatten. In verschillende opzichten is het dus wenschelijk meer vrijheid aan
den wetgever te geven.
De heer De Vries ontkent, dat de Grondwet het gewoonterecht zou uitsluiten.
Zij eischt alleen, dat de wet beslisse in hoever gewoonte kracht van wet heeft.
Het bevel tot samenvatting in wetboeken weg te laten zou spreker
bedenkelijk achten. Er zijn reeds speciale regelingen buiten de wetboeken,
maar spreker keurt dit af.2 Het is een groot voordeel het recht, vooral het
strafrecht, in wetboeken bijeen te hebben en het zou voor de ingezetenen
zeer moeilijk zijn het recht te kennen, indien dit in vele wetten verspreid was.
--De heer Beelaerts meent, dat de heer Asser de Grondwet in overeenstemming
wil brengen met den feitelijken toestand. Hij juicht dit toe.
--De heer Asser zegt, dat hij het woord wetboeken niet wil weglaten, maar
mogelijk maken, dat speciale onderwerpen tot burgerlijk of strafrecht
behoorende, daarbuiten geregeld worden en delegatie aan den Koning niet
uitsluiten. Ook is niet ontkend, dat de voorgeschreven splitsing onnoodig is.
Hij stelt voor aan de subcommissie op te dragen het artikel in
overeenstemming te brengen met den bestaanden toestand. De heer Tellegen
kan zich met dit voorstel niet vereenigen. Men moet het beginsel van
codificatie handhaven of loslaten, maar naar het gedane voorstel zou men
een vreemd middending, codificatie met een achterdeur, aannemen.
De commissie volgt uiteindelijk het voorstel van Asser en adviseert tot erkenning van het
feit dat er ook wetten buiten de zes voorgeschreven wetboeken bestaan.
1) Artikel 14 (Grondwet 1848):
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Er is een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van strafregt,
van burgerlijke regts- en van strafvordering en van de zamenstelling der
regterlijke magt.
De wet regelt insgelijks het regtsgebied over het krijgsvolk en de schutterijen.
Zij regelt ook de regtspraak over geschillen en overtredingen in zake aller
belastingen.
2) Buys wijst in dit verband op artikel 2 en 3 van de Wet van 09-04-1875 tot
regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen (Stbl. 1875, nr. 67) en op
de Wet van 17-11-1876 regelende coöperatieve verenigingen (Stbl. nr. 1876, 227).
Buys, De Grondwet II, 228.

1-5. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. VERSLAG SUBCOMMISSIE VOOR
HOOFDSTUK I, 30 JULI 1883.
slavernijverbod - Nu echter de vroegere grondwetten het niet noodig
geacht hebben die bepaling op te nemen, is er geen grond om het
noodzakelijk of raadzaam te oordeelen thans die opneming voor te
stellen.

In haar rapport over hoofdstuk 1 staat de subcommissie bestaande uit Cremers, C.J.C.H.
van Nispen tot Sevenaer en G. de Vries Azn. kort stil bij eventuele opneming in de
Grondwet van het slavernijverbod. De subcommissie acht dit, evenals haar voorgangers,
niet nodig:
Men heeft het denkbeeld geopperd, in de Grondwet op te nemen de
bepaling van art. 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat allen, die zich op het
grondgebied des Rijks bevinden, vrij zijn, en dat slavernij noch andere
persoonlijke dienstbaarheden in het Rijk geduld worden.1 Zeker zou
zoodanige bepaling in de Grondwet niet misplaatst zijn. Nu echter de
vroegere grondwetten het niet noodig geacht hebben die bepaling op te
nemen, is er geen grond om het noodzakelijk of raadzaam te oordeelen
thans die opneming voor te stellen.
1) Het denkbeeld was door C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer in de plenaire
vergadering van 31-05-1883 naar voren gebracht. De aangehaalde bepaling uit
het Burgerlijk Wetboek beperkte zich net als de Grondwet overigens tot het Rijk
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in Europa. Niettemin was de slavernij ook in de koloniën inmiddels verboden: in
Nederlands-Indië gebeurde dat in 1859, in 1863 volgde een verbod voor de
Westindische gebieden.

1-6. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 9 AUGUSTUS
1883.

onderwijsartikel - De Grondwet geeft ruimte genoeg en alles hangt af van
de toepassing.

Eén van de grote kwesties die aan de instelling van de commissie-J. Heemskerk Azn. ten
grondslag lag was de schoolkwestie. Het onderwijsartikel (artikel 194), dat in zijn eerste
lid een ongelijke positie schiep voor openbaar en bijzonder onderwijs, was met name de
confessionelen een doorn in het oog. In de commissie beginnen de beschouwingen over dit
artikel met een voorstel van A.F. de Savornin Lohman, dat onder andere schrapping van
het eerste lid omvat. In reactie op dit voorstel stelt Asser dat het bestaande
grondwetsartikel ook zonder deze wijziging voldoende ruimte biedt voor oplossing van de
schoolkwestie via de wet. Onder meer Buys en Verheijen steunen Assers ongekend ruime
interpretatie van het grondwetsartikel.
De heer Buys zou ook gaarne art. 1941 wijzigen om aan de treurige
schoolquaestie een einde te maken. Maar het middel om zich te verstaan, ligt
zijns inziens buiten de Grondwet. Het voorstel-Lohman zou in de
schoolquaestie niets veranderen. Art. 194 staat aan schikking niet in den
weg. De 1ste alinea is vrij vaag. Wie zou er iets bij winnen indien ze verviel?
--De heer Beelaerts merkt op dat de heer Lohman de zaak aan den wetgever wil
overlaten en dat dit ligt in de algemeene richting der commissie. Het doet
hem leed dat de heer Buys die in zoovele opzichten die richting voorstond
ook hier niet hetzelfde verdedigde. Men heeft ook meermalen gewezen op de
kansen van aanneming der voorstellen tot wijziging. Wat zou meer kans op
welslagen geven dan de indiening van een eenparig voorstel der commissie
omtrent dit artikel. Spreker acht wijziging der 3de alinea noodig. De heer
Asser heeft gezegd dat die alinea zoo kan worden opgevat als spreker met
velen wenschte. Maar anderen denken hierover anders, en waarom zou men
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deze (erronune?) opvatting niet onmogelijk maken? De hoofdzaak is dat de
vrije school regel en de openbare school uitzondering zij. Daartegen beroept
men zich op de derde alinea. Reden genoeg om haar te doen vervallen. De
Staat heeft wel belang dat er voldoend onderwijs zij, maar niet dat dit door
hemzelven gegeven wordt. De heer Buys zeide dat de maatschappij beslissen
moet of het openbaar onderwijs of het bijzondere regel zal wezen. Maar dat
kan alleen gelden als de concurrentie vrij is, en dat is zij niet. De wet regelt
het onderwijs ten bate van den Staat en tegen het belang van de bijzondere
personen. Wat zou men zeggen indien de Staat kosteloos groote bladen
uitgaf en tevens zeide: de drukpers is vrij. Ieder zou zeggen dat op die wijze
de vrijheid feitelijk vermoord wordt. Hetzelfde geldt in de schoolquaestie.
--De heer Verheyen zegt, dat de Grondwet én het openbaar én het bijzonder
onderwijs erkent. Het laatste moet inderdaad vrij zijn en op hoe hoogen prijs
men dit stelde, blijkt wel uit de beraadslagingen van 1848.2 Die vrijheid is ten
goede gekomen aan het bijzonder onderwijs. In vele gemeenten heeft men
door groote opofferingen verschillende flinke bijzondere scholen verkregen
en op verschillende plaatsen is het aantal leerlingen dier scholen grooter dan
dat der leerlingen van de openbare scholen. Tegen de wet van 18573 waren de
roomsch-katholieken niet zoo gekant als de anti-revolutionairen, terwijl vele
liberalen met haar waren ingenomen. Dat de voorstanders van het bijzonder
onderwijs tegen de wet van 18784 zijn gestemd, is duidelijk. Maar is het nu
noodig en raadzaam art. 194 te wijzigen? Misschien kan alinea 1 en uit de
derde alinea het woord "overal" vervallen. De heer Buys zeide eens, dat die
alinea een politiek denkbeeld bevat, te veel aan de wisseling der politieke
denkbeelden onderworpen om in de Grondwet een plaats te vinden.5 Het
woord "overal" zou kunnen wegvallen, ofschoon velen, ook de minister
Kappeyne6, meenen dat het niet noodig is in iedere gemeente een openbare
school te hebben. De laatste alinea van het artikel kan zeker vervallen. Maar
met deze wijzigingen zouden de voorstanders van het bijzonder onderwijs
niet tevreden zijn. Het kwaad ligt buiten de Grondwet. Door de gewone wet
kan meer voor het bijzonder onderwijs gedaan worden. Velen hebben
verdedigd dat de Grondwet aan bevordering van het bijzonder onderwijs niet
in den weg staat. Dat bleek bij de behandeling der wet van 1878.7 Spreker
herinnert aan hetgeen Thorbecke op 15 juni 1857 ten voordeele van het
bijzonder onderwijs zeide.8 Tijdens zijn eerste ministerie wilde hij zelfs een
wetsontwerp tot invoering van openbare gezindheidsscholen indienen.9 De
Grondwet geeft ruimte genoeg en alles hangt af van de toepassing. Hoever
de gewone wetgever gaan kan, blijkt bijvoorbeeld uit de bepaling der wet van
1878 ingevolge welke subsidie van 30 procent aan de gemeenten wordt
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toegekend, hetgeen spreker afkeurt. Art. 49 is immers daar om den
gemeenten te hulp te komen.10 Zou de grondwetgever daaraan ooit gedacht
hebben? Zou hij zich ook voorgesteld hebben dat zij die school- of
huisonderwijs in een der levende talen enzovoorts willen geven, nog
daarenboven in vele daaraan geheel vreemde vakken bewijzen van
bekwaamheid moeten geven? Spreker is overigens van gevoelen dat noch
openbaar, noch bijzonder onderwijs gemist kan worden en hij heeft hart
voor beiden. Wijziging der Grondwet voor te stellen, schijnt hem niet
raadzaam. In 1848 was de groote meerderheid der Staten-Generaal
ingenomen met de wet van 180611 en wilde zij geen vrijheid. De 1ste en 3de
alinea van art. 194 werden met groote meerderheid aangenomen. Spreker
gelooft niet, dat voorstellen tot wijziging ook nu in de Staten-Generaal
eenige kans van aanneming zouden hebben.12
De ruime interpretatie van het onderwijsartikel door de staatscommissie legt een basis
voor het compromis waarmee de schoolkwestie in 1887, tijdens de parlementaire
behandeling van de grondwetsherziening, tijdelijk zal worden beslecht.
1) Artikel 194 (Grondwet 1848):
Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regering.
De inrigting van bet openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager
onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en
bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens
het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een
en ander door de wet te regelen.
De Koning doet van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen
jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.
2) De nadruk op de vrijheid van onderwijs kwam vooral naar voren uit de
verslagen van de afdelingen van de Tweede Kamer. Zie HTK 1847-1848 Voorlopig
verslag van de commissie van rapporteurs 13-07-1848, p.473 en idem, Algemeen
verslag van de commissie van rapporteurs 08-08-1848, p.600.
3) Wet op het lager onderwijs, 13-08-1857, Stbl. nr. 103.
4) Lager Onderwijswet 17-08-1878, Stbl. nr. 127.
5) De aangehaalde uitspraak is in de geschriften van Buys niet teruggevonden.
Een soortgelijke formulering werd opgenomen in Buys, De Grondwet II, 769. Deze
studie verscheen echter pas in druk na de bewuste vergadering.
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6) J. Kappeyne van de Coppello bracht in 1878 de Wet op het lager onderwijs tot
stand.
7) De parlementaire behandeling van deze wet nam een maand in beslag. HTK
1877-1878 p. 944-1390 (17-06-1878 t/m 18-07-1878).
8) Waarschijnlijk bedoelt Verheyen hier Thorbecke’s bestrijding van enkele
amendementen op het ontwerp van de Wet op het lager onderwijs op 15 juli
1857. HTK 1856-1857, p. 11843-4 (15-07-1857).
9) Ook J. Heemskerk Azn. stelt dat Thorbecke bij zijn aantreden in november
1849 genegen was om een dergelijk wetsontwerp in te dienen. Heemskerk, De
praktijk onzer Grondwet II, 159. Het is onduidelijk waarop deze verwachting is
gebaseerd: weliswaar presenteerde het kabinet-Thorbecke op 2 december 1849
een circulaire aan de colleges van Gedeputeerde Staten, waarin het erop
aandrong om over verzoeken tot oprichting van bijzondere scholen te
beschikken 'in de geest van de nieuwe Grondwet' (Bijvoegsel tot het Stbl. 1849,
nr. 263), maar een wet werd niet voorbereid en verzoeken van enkele Tweede
Kamerleden
om
een
nieuwe
Onderwijswet
bleven
bij
de
begrotingsbehandelingen van 1851 en 1852 onbeantwoord, aldus Scholten,
'Thorbecke en de wet op het lager onderwijs van 1806', 119-136, aldaar 131.
10) Artikel 49 van de Wet van 1878 luidde: ‘Indien Wij, Gedeputeerde Staten
gehoord, oordeelen, dat eene gemeente door de uitgaven, tot eene behoorlijke
inrichting van haar lager onderwijs vereischt, in verhouding tot hare middelen en
andere uitgaven onbillijk zou worden bezwaard, wordt haar uit ’s Rijks kas
tijdelijk subsidie verleend. Ons met redenen omkleed besluit wordt, tegelijk met
het advies van Gedeputeerde Staten, in de Staatscourant openbaar gemaakt.’
11) Schoolwet 03-04-1806. Publicatie van hun hoogmogende, vertegenwoordigende het
Bataafsch Gemeenebest, aangaande het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche
Republiek. Gearresteerd den 3 april 1806. Band 10 ('s-Gravenhage 1806).
12) Ondanks het dreigement van confessionele Tweede Kamerleden, dat zij
geheel niet aan de grondwetsherziening zouden meewerken wanneer wijziging
van artikel 194 daarvan geen deel zou uitmaken, vond geen van de voorgestelde
wijzigingen van dit artikel een meerderheid. Wel vond in 1889 als gevolg van de
ruimere interpretatie van het artikel een wijziging van de Onderwijswet van 1878
plaats die de schoolkwestie voorlopig oploste (Wet tot gedeeltelijke wijziging
van de Lager onderwijswet 08-12-1889 Stbl. nr. 175).
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1-7. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 10 AUGUSTUS
1883.

herzieningsprocedure - Het is overblijfsel uit den tijd der Fransche
revolutie, toen men meende, dat het volk over de staatsregeling te
beslissen had.

Bij bespreking van de bepalingen over de herzieningsprocedure krijgt Sanders veel steun
voor zijn voorstel tot vereenvoudiging van deze procedure. Vooral de Kamerontbinding
die, volgens artikel 197, na de eerste lezing van elk voorstel tot grondwetsherziening moet
plaatsvinden, ondervindt kritiek. Het blijkt echter niet eenvoudig om overeenstemming te
vinden over een alternatieve procedure.
De heer Beelaerts meent dat de Grondwet hare herziening te moeilijk maakt.
Na de wet van art. 1961 volgt de ontbinding der Kamers en in de nieuwe
Kamers wordt eene meerderheid van 2/3 vereischt. Een derde gedeelte der
Eerste Kamer, 14 leden, kunnen dus de geheele herziening tegenhouden.
Daarenboven is de ontbinding een groot bezwaar. Het vooruitzicht eener
ontbinding zal licht een nuttige herziening tegenhouden omdat daarmede
het bestaan der Kamers zelve gemoeid is. Het stelsel der Grondwet is ook in
beginsel foutief. Het is overblijfsel uit den tijd der Fransche revolutie, toen
men meende, dat het volk over de staatsregeling te beslissen had. Een
grondwet is ook een wet. Wil men speciale waarborgen tegen verandering,
daartegen heeft spreker geen bezwaar, ofschoon hij er niet aan hecht.
Immers verandering der Grondwet heeft in den regel geen dadelijke
uitwerking op het dagelijksch leven. Dat is eerst het geval als de wet de
nieuwe Grondwet uitvoert. Hoe dit zij, spreker verklaart zich tegen een
speciale grondwetgevende macht. Zijns inziens zou men als in andere landen
eenvoudig kunnen bepalen, dat de herziening geschiedt door de vereenigde
Kamers en daarbij kan men een meerderheid van 2/3 eischen.
--De heer Van Nispen2 acht voor grondwetsherziening bijzondere waarborgen
noodig. Stabiliteit is een natuurlijk vereischte eener grondwet en het is
onvoorzichtig de afschaffing der thans door de Grondwet verkregen rechten
zoo gemakkelijk te maken.
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De voorgeschreven ontbinding is inderdaad een groote hinderpaal voor
herziening. Zij is onnoodig. De directe invloed des volks kan zich ook bij
opdracht der herziening aan dubbele Kamers uiten. In die dubbele Kamers,
die eerst bijeen zouden komen, nadat de gewone Kamers over de
noodzakelijkheid van herziening hebben beslist, behoort dan ook eene
meerderheid van 2/3 geëischt te worden. Spreker is tegen opdracht der
beslissing aan de vereenigde Kamers, want dan wordt de macht der Eerste
Kamer te veel verminderd. De Fransche of Duitsche regeling over te nemen
schijnt niet wenschelijk. De Kulturkampf is mogelijk geworden, omdat de
grondwet zoo gemakkelijk veranderd kon worden.3 In Frankrijk dringt men
onophoudelijk op wijziging der constitutie aan en er is groot gevaar, dat men
tot afschaffing van den Senaat zal komen.
--De heer Van Naamen acht de thans voorgeschreven ontbinding de grootste
belemmering van herziening. Maar het is toch noodig dat de natie zich doet
hooren. Men zou de beslissing kunnen opdragen aan dubbele Kamers en
daarbij eene meerderheid van 2/3 kunnen eischen. Dan doet de natie
uitspraak over de voorloopige beslissing door de gewone Kamers genomen.
De heer Asser wil de voorgeschreven ontbinding behouden. Men zegt dat de
Kamers niet licht een einde zullen maken aan hun bestaan. Spreker heeft een
te hoog denkbeeld van de leden der Kamers om aan te nemen, dat zij daarom
een nuttige herziening zouden tegenhouden. Al wilde men zich om deze
reden tegen de herziening verzetten, de vrees dat de kiezers in zoodanige
handelingen een voldoend motief tot niet-herkiezing zouden vinden, zal ten
gevolge hebben, dat men dit inderdaad niet zal doen. Daarenboven het is
toch noodig in een zoo gewichtige zaak als grondwetsherziening de stem der
kiezers te hooren. Maar het eischen eener meerderheid van 2/3 keurt spreker
af. Hij is in het algemeen tegen alle kunstmatige meerderheden. Waar is de
grens, als men dien weg opgaat? Wat de meesten verlangen, moet
geschieden.
--De heer Buys acht het oneigenaardig om, gelijk de heer Sanders in art. 196b
wil4, eerst de Kamers op de gewone wijze en daarna in vereenigde zitting te
doen beslissen. Als men de beslissing wil opdragen aan de Kamers in
vereenigde zitting, waarom dan niet dadelijk? Maar in die vergadering is de
invloed der Eerste Kamer al zeer gering. Spreker is overigens ook gestemd
tegen het eischen eener buitengewone meerderheid. Men laat op die wijze de
minderheid beslissen. En welke zedelijke kracht heeft de Grondwet, als de
gewone meerderheid zich tegen haar verklaard heeft? Tegen ontbinding
bestaan inderdaad groote bezwaren. Men wil daarom dubbele Kamers. Maar
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dat is een valsche combinatie, alleen te verdedigen als, gelijk in 1815,
ontbinding niet mogelijk is.5 Gaat het aan om, als men medewerking der
kiesgerechtigden verlangt, nevens de oude Kamer, die niet meer het gevoelen
van het volk uitdrukt, een andere te plaatsen, die dat gevoelen wel uitdrukt?
Het schijnt beter alleen de nieuwe Kamers te doen beslissen, als
constitueerend lichaam en de oude Kamers te laten bestaan voor de
vervulling harer gewone taak.
Als voorstander van een eenvoudiger procedure wijst Beelaerts nog op het alternatief,
zoals dat in Zwitserland bestaat.
Men heeft gezegd, dat de kiezers zich moesten kunnen uiten. Wil men dan
een referendum als in Zwitserland? Maar dat recht is vrij illusoir als men
niets anders dan de quaestie der grondwetsherziening bij het volk brengt.
Bij de stemming besluit de commissie met een krappe meerderheid tot behoud van de
verplichte Kamerontbinding tussen beide lezingen. Wel adviseert de commissie om de
tweede lezing voortaan in verenigde vergadering te laten plaatsvinden.
1) Artikel 196 (Grondwet 1848):
Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde verandering
uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er grond bestaat om het voorstel, zoo als
zij het vaststelt, in overweging te nemen.
2) C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer
3) De Pruisische grondwet kende een relatief lichte herzieningsprocedure: voor
grondwetswijziging waren in beide Kamers van het parlement twee lezingen met
absolute meerderheid vereist, waarbij tussen de twee lezingen minstens
eenentwintig dagen moesten liggen. De zogenaamde 'cultuurstrijd' waarnaar
Van Nispen verwijst betreft het repressieve beleid dat de Pruisische kanselier
Otto von Bismarck in de jaren 1870, met steun van liberalen, voerde ten aanzien
van de Rooms-Katholieke Kerk en katholieken. In 1873 waren, als onderdeel van
deze strijd, de artikelen 15 en 18 van de Pruisische grondwet betreffende de vrije
organisatie van godsdienstige gemeenschappen respectievelijk de vrijheid om
geestelijken te benoemen, sterk beperkt; in 1875 werden beide bepalingen zelfs
geschrapt.
4) Sanders stelde voor om aan de bestaande bepaling het volgende artikel (artikel
196b) toe te voegen: 'Is een voorstel des Konings tot verandering in de Grondwet
door de Tweede Kamer met of zonder wijzigingen aangenomen en door de
Eerste verworpen dan kan de Koning, zulks geraden oordeelende, de beide
Kamers in Vereenigde Vergadering bijeenroepen, die voor het voorstel
beraadslaagt en bij volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist.'
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Tekstvoorstel Sanders, NA, Staatscie. Grondwetsherziening, 2.04.53.08, inv. nr.
1.
5) Het recht van Kamerontbinding werd pas in 1848 ingevoerd. In 1815 moest
men zich, aldus Buys, nog met verdubbeling van het aantal Kamerleden
'behelpen'. Buys, De Grondwet II, 799.

1-8. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTA VAN B.H.D. TELLEGEN AAN
DE PLENAIRE COMMISSIE, 31 AUGUSTUS 1883.

ministers - Het is waar de Grondwet spreekt niet van een ministerraad.
(..) Volgt evenwel niet uit den geest van ons staatsrecht, dat er een
ministerie behoort te zijn?

Naar aanleiding van het rapport van de subcommissie voor grondwetshoofdstuk II
afdelingen 1-5 ('Van den Koning') bepleit Tellegen dat ook in deze bepalingen voortaan
de term 'ministers' wordt gebruikt. Tellegen meent dat deze door de subcommissie
afgewezen modernisering volgt uit de 'geest van het staatsrecht'.
Art. 42b, 43.1 De sub-commissie stelt voor hier niet van de ministers, maar
van de meerderheid van de hoofden der ministerieele departementen te
spreken.
Het motief is, dat de Grondwet geen ministerraad zoude kennen, als
zelfstandig collegie, dat als zoodanig besluiten neemt.
Het is waar de Grondwet spreekt niet van een ministerraad. Zoo spreekt de
Grondwet evenmin van een ministerie. Volgt evenwel niet uit den geest van
ons staatsrecht, dat er een ministerie behoort te zijn? Dat is niet een stel
naast elkander staande hoofden van departementen maar staatsdienaren tot
één lichaam vereenigd. Zoo dacht althans de Tweede Kamer er over, toen zij
in haar bekend verslag van 16 maart 1848 zeide: "Niet langer mag, naar het
algemeen gevoelen, in onze Grondwet de uitdrukking van eene der
hoofdvoorwaarden van het constitutioneele regeeringsstelsel ontbreken: de
Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Door de
opneming in de Grondwet van die beginselen wordt van zelf het bestaan van
een eigenlijk gezegd ministerie gewaarborgd, zoodat alsdan daarover geene
verdere bepalingen in de Grondwet gevorderd worden."2
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Dat was, meen ik, juist gezien. Wanneer het toch waar is, dat de Staat één
lichaam is, dan moet hij ook niet naar tegenstrijdige beginselen bestuurd
worden. Bij een persoonlijk gouvernement ligt het op den weg des Konings
voor de eenheid van het staatsbestuur te waken; waar echter door de
ministerieele verantwoordelijkheid het zwaartepunt van het staatsbestuur in
de ministers verplaatst is, kunnen alleen zij er voor zorgen, dat er naar
zekere, met hunne overtuiging strookende beginselen geregeerd worde,
beginselen, die tevens de goedkeuring der vertegenwoordiging wegdragen.
Wij hebben dan ook sedert 1848 niet alleen ministers maar tevens een
ministerie. Het collegiale karakter openbaart zich in den ministerraad,
zooals die na 1848 (Koninklijk Besluit van 26 augustus 18503) georganiseerd
is. Het is bekend, dat ook vóór 1848 er een ministerraad bestond, doch een
Raad zonder eenig collegiaal karakter. De beraadslagingen leidden tot geene
beslissing bij meerderheid (art. 13 van het Koninklijk Besluit van 31 maart
1842, Staatsblad nr. 9) Het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1850 bepaalt
juist het tegendeel en schrijft voor, dat geen lid tegen zoodanig besluit der
meerderheid zal mogen handelen. Mocht hij dergelijk besluit in strijd achten
met zijne verantwoordelijkheid, hij verwittige hiervan den Raad, opdat deze
overwege wat te doen zij. Het gevolg zal dan wel moeten zijn, dat de Raad op
zijn besluit terugkome of dat die minister zijn ontslag vraagt. Het reglement
vooronderstelt eindelijk, dat die besluiten kunnen leiden tot voordrachten,
die, zoo zij schriftelijk zijn, door het hoofd van het collegie, den voorzitter,
worden onderteekend. Het blijkt dan ook uit besluiten door den Koning
genomen, dat zij een uitvloeisel zijn van de voordracht van den
ministerraad.4
Hoewel alzoo de Grondwet van geen ministerraad uitdrukkelijk melding
maakt, zoo is hij echter even als het bestaan van een ministerie en den geest
van ons staatsrecht, zooals die bij de herziening van 1848 is opgevat, en door
de toepassing sedert 1848 is bevestigd.
Ik stel dus voor in beide artikelen dezelfde uitdrukking te bezigen als in art.
535, te weten: de ministers.
Men zoude ook in de art. 42 en 43 kunnen gebruiken het woord:
ministerraad. Noodig schijnt dit echter niet.
Blijft de uitdrukking de ministers, dan zal er wel geen gevaar bestaan, dat er
gebroken worde met de sedert 1848 gevolgde toepassing. Ter geruststelling
voeg ik er bij, dat bijvoorbeeld de Fransche Charte van 1830 in haar art. 12
hetzelfde en niets meer bepaalde dan ons art. 53.6 Toch heeft onder de
regeering van Louis Philippe er voorzeker niemand aan getwijfeld, dat het
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Fransche staatsrecht medebracht het bestaan van een ministerie met een
collegiaal karakter.
De plenaire vergadering van 20 september zal de nota van Tellegen als niet ter zake
doend naast zich neerleggen. De term 'ministerraad' wordt uiteindelijk in 1983 in de
Grondwet opgenomen.
1) Artikel 42 (Grondwet 1848):
Het Koninklijk gezag wordt mede aan eenen Regent opgedragen, ingeval de
Koning buiten staat geraakt de regering waar te nemen.
Wanneer dit aan den Raad van State, vereenigd met de hoofden der ministeriële
departementen, na een naauwkeurig onderzoek, is gebleken, roept deze
vergadering onverwijld de Staten-Generaal in dubbelen getale bijeen, om hun
van het voorhanden geval verslag te doen.
Artikel 43 (Grondwet 1848):
De Staten-Generaal onderzoeken het verslag, en zoo zij in een besluit, in eene
vereenigde zitting der beide Kamers in dubbelen getale genomen, er de juistheid
van erkend hebben, wordt in den vorm eener plegtig af te kondigen wet
verklaard, dat het geval, in het vorig artikel bedoeld, aanwezig is.
2) Tellegen voegde een verwijzing toe naar de speciale Handelingen van de Regering
en de Staten-Generaal over de herziening der Grondwet: '(Handelingen I blz. 97).' Het
verslag van de commissie van rapporteurs over de op 8 maart 1848 door de
regering voorgestelde, beperkte grondwetsherziening kan ook worden
teruggevonden in HTK 1847-1848 nr. XXXVI, ondernr. 30, p.247-249 (citaat op p.
248).
3) Tellegen plaatste hier een noot: '(1) op enkele punten later gewijzigd.' Het
genoemde KB en de wijzigingen die hierin door het reglement van 13-05-1854 en
de Koninklijke Besluiten van 03-08-1862 (nr. 21), 20-07-1866 (nr. 60), 14-01-1871
(nr. 17) en 26-03-1875 (nr. 1) werden aangebracht zijn terug te vinden in
Dooyeweerd, De ministerraad, 411-424.
4) Tellegen plaatste hier een noot: 'Zie K.B. 6 Nov. 1877 (Stbl. nr. 194) instelling
van een ministerie van Waterstaat. Het blijkt niet dat bij de latere wijzigingen van
dat reglement in deze hoofdpunten verandering is gebracht. In het gewijzigd
reglement van 13 Mei 1854 vindt men deze hoofdpunten in art. 13, 14 en 15.'
5) Artikel 53 (Grondwet 1848):
De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.
6) Tellegen voegde hier in een noot aan toe: 'Evenzoo de Pruisische constitutie,
art. 44. En hetzelfde is het geval, naar ik meen, ook niet de constitutiën van
andere landen. De Belgische spreekt in art. 79 van les ministres réunis en
conseil. Echter niet om aan te duiden, dat alleen in dat speciale geval een
ministerraad zal optreden, maar om te bepalen, dat de bevoegdheid daar aan de
ministers gegeven, alleen toekomt aan den ministerraad en niet aan de minister
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individueel.' De Franse Charte constitutionelle van 1830 bepaalde in artikel 12 'La
personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi
seul appartient la puissance exécutive.' De Pruisische Verfassungsurkunde van 1850
bepaalde in artikel 44 'Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle
Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung
eines Ministers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.' Ook de
Belgische grondwet van 1831 kende een dergelijke bepaling in artikel 63: 'La
personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.' Artikel 79, waar
Tellegen op wees, handelde over het overlijden van de Koning: in dit geval
zouden de constitutionele bevoegdheden van de Koning tijdelijk moeten worden
uitgeoefend door de ministers, in de raad verenigd.

1-9. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTA VAN A.J.W. FARNCOMBE
SANDERS AAN DE PLENAIRE COMMISSIE, ONGEDATEERD.

uitzonderingstoestanden - Zij komt hierop neer dat in tijd van oorlog
niet alleen, maar zelfs in geval van onlusten, de gewone wetgever de
geheele Grondwet zal kunnen buiten werking stellen.

In een nota verklaart Sanders zich tegenstander van het ontwerp dat de subcommissie
voor hoofdstuk VIII ('Van de Defensie') maakte voor het artikel betreffende de
uitzonderingstoestanden (artikel 183). Na een kort betoog over zijn bedenkingen tegen
het feit dat, volgens de formulering van de subcommissie, de staat van beleg voortaan
ook bij binnenlandse onlusten vanwege de Koning en dus zonder ministerieel contraseign
kan worden verklaard, volgt een lange uiteenzetting over zijn bezwaren tegen het derde
1
lid van het door de subcommissie voorgestelde artikel.
Nota over art. 183 (nieuw).
--Zij komt hierop neer dat in tijd van oorlog niet alleen, maar zelfs in geval
van onlusten, de gewone wetgever de geheele Grondwet zal kunnen buiten
werking stellen.
Al heeft immers de in het tweede lid bedoelde wet slechts enkele artikelen
opgenoemd, die casu quo kunnen geschorst worden, de gewone wetgever is
bevoegd zoodanige wet ieder oogenblik te veranderen, en er allerlei andere
artikels bij op te nemen.
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Ware dit alleen het geval bij oorlog, het gevaar ware minder groot, maar het
kan zich ook voordoen bij inwendige beroeringen, wanneer de politieke
passiën hoog loopen; en dan kan er onder den invloed van verbittering of van
paniek veel gebeuren.
Dit bewijst, - om van onze bevindingen in 1787 & [17]95 en [17]98 niet te
spreken - het voorbeeld van Frankrijk en zijne constitutie van 1848, welks
artikel 1062 de subcommissie aanhaalt als vóórbeeld, terwijl ik er eerder op
wijzen zou als waarschuwend exempel.
--In den loop der jaren van 1849 tot [18]73 hebben deze, door art. 106 der
constitutie mogelijk geworden bepalingen een rijken oogst van schuldigen
en onschuldigen opgeleverd voor Cayenne3, Nieuw Caledonie4 en het graf.
Ze moeten in Nederland onmogelijk wezen; even onmogelijk als ze het zijn
in Pruissen en Oostenrijk.
Ter zake van binnenlandsche onlusten moet in ons land nooit ofte nimmer
iemand kunnen onttrokken worden aan zijn natuurlijken regter.
Uit aanteekeningen van het verhandelde in de grondwetscommissie van
1815, mij welwillend ter lezing afgestaan; blijkt dat men geene bepaling als
de voorgedragene ten opzigte van oorlog heeft opgenomen, omdat men
meende dat zij vanzelf sprak; - inter arma silent leges;5 maar toen één lid
voorstelde eene dergelijke bepaling voor 't geval van binnenlandsche
onlusten in de Grondwet te plaatsen, "waardoor het gouvernement in cas van
nood constitutionneel de constitutie kan overtreden", toen "vond deze
observatie geen bijval," en kwam zij niet ééns in behandeling.6
--Wat thans wordt voorgesteld, ingevolge het besluit der commissie van 3
augustus7 slaat geheel in het andere uiterste over.
In tijden van politieke spanning zal een bovendrijvende partij met een
meerderheid van enkele stemmen ieder artikel van de Grondwet kunnen
schorsen; en dus ook de werking van de wetten tot uitvoering van dat artikel;
en, wat er noodzakelijk uit voortvloeit, die wetten door andere, quasitijdelijke, bepalingen vervangen. Zij zal zelfs het uitvaardigen van die
bepalingen kunnen opdragen aan de uitvoerende magt. Zoo zal men
bijvoorbeeld - altijd op zeer constitutionnele wijze inconstitutionneel
handelend, in de negentiende eeuw eens kunnen komen tot zuivering van de
kiezerslijsten8, gelijk men in de achttiende is gekomen tot zuivering van de
grondvergaderingen.9
Ik zou het zeer betreuren indien de mogelijkheid tot zulke handelingen
door de Grondwet zelve geopend werd, en meen dat wij voor Nederland
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gerust kunnen volstaan met datgene wat zelfs in Oostenrijk, Pruissen en het
Duitsche Rijk voldoende geacht is.
In de vergadering van 30 oktober zal de nota van Sanders bij een ruime meerderheid van
de commissie steun vinden.
1) Artikel 183 (Grondwet 1848):
De militie te land komt, in gewone tijden, jaarlijks eenmaal te zamen, om,
gedurende niet langer dan zes weken, in den wapenhandel te worden geoefend,
tenzij de Koning het raadzaam mogt oordeelen, dat zamenkomen geheel of
gedeeltelijk achterwege te laten.
De Koning kan een deel der militie, door de wet te bepalen, doen zamenblijven.
De ligting van het loopende jaar kan tot eerste oefening hoogstens twaalf
maanden onder de wapenen gehouden worden.
2) Verderop in zijn nota gaf Sanders dit artikel weer: 'Une loi déterminera les cas
dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et règlera les formes et les effets
de cette mesure.'
3) (Frans-)Guyana, in de negentiende eeuw een Franse strafkolonie.
4) Nieuw-Caledonië, in de negentiende eeuw een Franse strafkolonie.
5) Sanders voegde hier in een noot aan toe: 'De vraag is niet ééns opzettelijk
gesteld; - de meening der commissie blijkt uit verschillende uitdrukkingen,
incidenteel gebezigd, bijvoorbeeld Holvoet en V. Maanen in de zitting van 28
Juny.' De uitdrukking inter arma silent leges, te vertalen als 'in tijden van oorlog
vallen de wetten stil' of 'onder de wapenen zwijgen de wetten', is afkomstig uit
de rede Pro Milone van de Romeinse politicus Cicero (52 v.Chr, oorspronkelijke
formulering silent enim leges inter arma). In de grondwetscommissie van 1815 werd
het citaat, geformuleerd als silent inter arma leges, door B.J. Holvoet aangehaald
om aan te tonen dat er in de Grondwet geen bepaling hoefde te worden
opgenomen inzake uitzonderingen die in tijden van oorlog op grondwettelijke
rechten konden worden gemaakt - dit principe was daarvoor te vanzelfsprekend.
‘Van Maanen’ verwijst naar C.F. van Maanen. Zie voor het door Sanders
aangehaalde verslag Colenbrander ed., Ontstaan der Grondwet II, 482.
6) Het voorstel werd in de vergadering van 31-05-1815 gedaan door het uit de
Zuidelijke Nederlanden afkomstige lid der grondwetscommissie 1815 O. Leclerc.
Colenbrander ed., Ontstaan der Grondwet II, 277.
7) Sanders verwees hier naar bladzijdenummers 3 en 4 van de notulen van de
plenaire vergadering van 03-08-1883.
8) Sanders voegde hier een noot toe: 'Als men ééns zekere categorieën van
meeningen als staatsgevaarlijk beschouwt kan men vér komen.'
9) Sanders doelt hier op de uitsluiting van federalisten, aristocraten en
orangisten uit de grondvergaderingen die op 23 april 1798 moesten stemmen
over het tweede Ontwerp van Staatsregeling voor de Bataafse Republiek.
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1-10. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 30 OKTOBER
1883.

administratieve rechtspraak - Dat het redigeeren van voorschriften
moeilijk is, kan geen reden zijn daarvan af te zien. Op denzelfden grond
zou men de geheele Grondwet wel kunnen afschaffen.

Naar aanleiding van het verslag van de subcommissie voor grondwetshoofdstuk V ('Van
de Justitie') staat de commissie opnieuw stil bij de administratieve rechtspraak (zie H11). De subcommissie heeft voor het betreffende grondwetsartikel 148 een nieuwe redactie
voorgesteld. Buys, G. de Vries Azn. en Röell hebben in een afzonderlijke nota bepleit om
een dergelijke bepaling niet in grondwetshoofdstuk V, maar in grondwetshoofdstuk II
('Van de Koning') onder te brengen aangezien administratieve rechtspraak vooral
controle op het bestuur betreft. De bespreking opent met een door de subcommissie in haar
eigen voorstel aangebrachte wijziging en enkele kritische kanttekeningen van voorzitter
Heemskerk bij dit voorstel. Terwijl Buys nog eens uiteenzet welke afweging de commissie
moet maken, brengt Tellegen in dat een onderwerp dat zo moeilijk ligt, misschien maar
beter niet in de Grondwet kan worden geregeld.
De heer Buys stelt voorop dat men bij deze zeer moeilijke zaak, wel zeer
voorzichtig moet zijn. Hij merkt op dat terwijl de voorzitter de beslissing van
geschillen omtrent de toepassing van wetten aan de uitvoerende macht wil
laten, de subcommissie ze alle aan de beslissing des rechters wil
onderwerpen.1 Tusschen beide stelsels staat het amendement dat spreker
met de heeren De Vries en Röell voorstelde. Met de daarin nu gebrachte
wijzigingen kan hij zich niet vereenigen. De uitvoerende macht moet
handelen binnen de grenzen haar door de wetten gesteld. Haar komt geen
zelfstandige beslissing toe omtrent de vraag, wat de inhoud der wet is.
Anders zou zij boven de wet staan. Er behoort een onafhankelijk gezag te zijn
dat de quaestie beoordeelt of de uitvoerende macht de wet heeft in acht
genomen. De beslissingen van onze administratie zijn dikwijls zeer juist; die
van onze rechters laten somtijds te wenschen over. Maar toch is op
administratief gebied tusschenkomst des rechters noodig. Daarin ligt een
groote waarborg omdat de rechter alleen en uitsluitend heeft te vragen, wat
de wet zegt.
---
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De heer Tellegen zegt dat, als - naar het stelsel van den heer Buys - er altijd een
rechter moet zijn die verhindert dat de uitvoerende macht de wet verkeerd
toepast, men nog veel verder moet gaan. Dikwijls komt de regeering, waar zij
handelt niet in contact met bijzondere personen. Om ook dan voor richtige
toepassing der wet te waken, zou elke minister een college naast zich moeten
hebben om de wet te interpreteeren. Spreker meent dat uitlegging der wet tot
de taak der regeering behoort. Als waarborg heeft men de contrôle der
Staten-Generaal en waar die onvoldoende is, kan er administratieve
rechtspraak zijn. Ter vermijding van moeilijkheden acht spreker het beter de
zaak in het tweede hoofdstuk te regelen. Spreker wil wel administratieve
rechtspraak, maar durft daaromtrent geen algemeen imperatief voorschrift
in de Grondwet te stellen. Hij aarzelt zich ten deze op vreemde wetten te
beroepen. Men weet niet, hoe ze toegepast worden. Maar al gaat dat beroep
op, geene grondwet heeft over dit onderwerp imperatieve voorschriften. De
Oostenrijksche grondwet heeft wel iets dergelijks, maar houdt toch een
achterdeur open door te zeggen, dat de wet de gevallen bepalen zal, waarin
men zich op het Verwaltungsgerichtshof kan beroepen.2 De gevoelens in deze
commissie zijn zeer verdeeld. Telkens wordt een nieuwe redactie
voorgesteld. Daaruit blijkt wel hoe moeilijk de zaak is.
A.F. de Savornin Lohman ziet in de suggestie van Tellegen geen heil:
Hij3 noemde administratieve rechtspraak in vele gevallen wenschelijk, maar
verzet zich tegen eene grondwettelijke imperatieve bepaling. Spreker acht die
noodig om de wet te handhaven, al moge het voor de regeering
gemakkelijker zijn daaraan niet gebonden te wezen. Daarenboven,
sommigen achten het inconstitutioneel de regeering door rechtspraak
binnen de perken der wet te houden. Dus is eene bepaling daaromtrent in de
constitutie lang niet overbodig. Men heeft gezegd dat geene grondwet
hieromtrent een imperatief voorschrift bevat. Wat doet het er toe? Wij maken
eene grondwet voor ons zelven en in onze politieke toestanden is het
wenschelijk de wet hoog te stellen. De bedoeling der subcommissie is
overigens niet te zeggen dat de administratieve rechter voor de beslissing die
zij afkeurt eene andere in de plaats zal stellen. Zij wil alleen bepalen dat de
rechter beslist over de rechtmatigheid van handelingen der administratie.
Dat het redigeeren van voorschriften moeilijk is, kan geen reden zijn daarvan
af te zien. Op denzelfden grond zou men de geheele Grondwet wel kunnen
afschaffen.
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De verdeeldheid in de commissie blijkt groot: bij stemming over het voorstel van de
subcommissie staken de stemmen. In een volgende vergadering zal de commissie akkoord
gaan met een door de subcommissie nader gewijzigd voorstel.
1) Het standpunt van de voorzitter ontleende Buys behalve aan diens kritische
vragen ter vergadering waarschijnlijk aan Heemskerk Azn., De praktijk onzer
Grondwet I, 92-93. Het oorspronkelijke voorstel van de subcommissie (verslag 0309-1883) luidde: 'Alle rechtsgeschillen worden in hoogste instantie beslist door
bij de wet aangewezen rechters. Uitsluitend de rechterlijke macht is bevoegd
kennis te nemen van burgerrechtelijke twistgedingen.' Ter vergadering (notulen
30-10-1883, p. 297) had de subcommissie dit gewijzigd in 'Uitsluitend de
rechterlijke macht is bevoegd kennis te nemen van burgerrechtelijke
twistgedingen. Alle regtsgeschillen betreffende de toepassing van wetten en
verordeningen niet begrepen onder de vorige zinsnede van dit artikel worden in
hoogste instantie beslist door een door de wet aangewezen, van de uitvoerende
magt onafhankelijk gezag. De regelen waarnaar deze geschillen worden
behandeld stelt de wet.'
2) De Oostenrijkse Staatsgrundgesetz over de rechterlijke macht, die op 21-12-1867
als onderdeel van de nieuwe 'decemberconstitutie' in werking trad, bepaalde in
artikel 15 dat privépersonen zich zowel via de normale rechtsgang als via een
speciaal administratief gerechtshof tegen besluiten van het bestuur konden
beroepen. De uitvoeringswet waarin het artikel eveneens voorzag kwam op 0207-1876 tot stand.
3) Tellegen.

1-11. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 3 JANUARI
1884.

grondwet - Spreker acht hetgeen wordt voorgesteld, de consequente
ontwikkeling van het werk in 1848 begonnen en de aard der thans
gedane voorstellen acht hij een bewijs voor die nationale kracht.

Aan het einde van haar werkzaamheden gekomen vergadert de commissie over de
inleiding voor het eindrapport. Een passage in het door de secretaris opgestelde concept
over de Grondwet als 'nationale kracht' wordt door A.F. de Savornin Lohman kritisch
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ontvangen en zal, ondanks de verdediging door Buys en voorzitter Heemskerk,
uiteindelijk niet in het rapport terugkeren.
De heer Lohman ontwikkelt eenige bezwaar tegen hetgeen in het conceptrapport gemeld wordt, ten aanzien van de goede eigenschappen der
tegenwoordige Grondwet. Zijns inziens kan daaromtrent ook anders worden
gedacht en hij geeft in overweging om de daartoe betrekkelijke zinsneden
weg te laten.1
De voorzitter merkt op, dat toch bij deze herziening de hoofdbeginselen der
Grondwet onaangetast worden gelaten en ziet in het behoud der bedoelde
uitdrukking geen bezwaar, te minder niet omdat, ook al laat de toestand
thans nog veel te wenschen over, eene vergelijking met den toestand vóór
1848, tot de erkenning leiden moet, dat de Grondwet eene nationale kracht is
geweest. De heer Buys verklaart zich ook voor het behoud daarvan: zijns
inziens zoude de inleiding bij de weglating der bedoelde woorden te kaal
worden, maar daarenboven merkt spreker op, dat het slot van de eerste
bladzijde alleen een historisch feit vermeldt; gelooft men niet aan de
nationale kracht der Grondwet dan had het op den weg der commissie
gelegen om geheel andere voorstellen te doen. Spreker acht hetgeen wordt
voorgesteld, de consequente ontwikkeling van het werk in 1848 begonnen en
de aard der thans gedane voorstellen acht hij een bewijs voor die nationale
kracht.
De heer Beelaerts meent dat, hoeveel er ook na 1848 ten goede mocht zijn
veranderd, het nog steeds een betwiste vraag is of dat goede een gevolg der
gewijzigde Grondwet is geweest. Spreker merkt op, dat het woord nationale
kracht, tot veel kritiek aanleiding heeft gegeven; ook meent hij, dat het
logisch niet aangaat om te spreken van eene nationale kracht die voor de
ontwikkeling van het staatsbestuur beletsel is. Na eenige discussie stelt de
heer Lohman voor het slot van de 1ste bladzijde, beginnende met de woorden
"De herziening" tot de woorden "de grondslagen", voorkomende in de 2de
zinsnede der 2de alinea op bladzijde II, te vervangen door deze redactie: "Het
is niet te ontkennen, dat, vergeleken bij de vorige Grondwetten, de in 1848
gewijzigde Grondwet, inderdaad in vele opzichten voortreffelijk mag worden
genoemd."
1) De gewraakte passage luidde: 'De herziening der Grondwet had den Staat als
verjongd en de jonge kracht openbaarde zich niet het minst in den ijver, waarvan
zijne regeering blijk gaf. De nieuwe denkbeelden vonden allengs meer
algemeene instemming; treffend is het contrast tusschen het wantrouwen, dat
jaren lang grondwetsherziening had verhinderd en het vertrouwen, waarmede de
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vruchten van dat werk werden genoten, toen het bleek, dat de gevaren, die men
zich had voorgespiegeld, louter droombeelden waren. De uitbreiding der
volksrechten en de openbare behandeling der publieke zaak deden de
belangstelling der ingezetenen merkbaar stijgen. De provinciën en gemeenten,
wier zelfbestuur de herziene Grondwet beter dan vroeger waarborgde,
ontwikkelden zich met frissche kracht. Op elk gebied der staatsinrichting
vertoonde zich bedrijvige werkzaamheid. Tal van belangrijke wetten, uitvloeisels
der Grondwet en haren geest ademende, kwamen in kort tijdsbestek tot stand.
Werkelijk is dus de Grondwet, gelijk zij in 1848 gewijzigd werd, eene nationale
kracht gebleken en wij haasten ons er bij te voegen: zij is dit nog.' Conceptrapport aan den Koning, 01-12-1883. NA, Staatscie. Grondwetsherziening,
2.04.53.08, inv. nr. 1, p.1-2.

1-12. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 5 MAART 1906.

toetsingsrecht - Hij zou het wel gewild hebben als een dam tegen
gevaarlijke proefnemingen der Staten-Generaal, maar maakt er geen
voorstel van.

Oppenheim polst de stemming van zijn commissiegenoten ten aanzien van een mogelijke
schrapping van het toetsingsverbod.
De heer Oppenheim verklaart nader, dat het niet zijn bedoeling is er een
bepaald voorstel van te maken het toetsingsrecht aan de rechterlijke macht te
geven.
Hij had te dezen aanzien geen gevestigde opinie, doch wil wel erkennen,
dat de bezwaren, welke de staatsraad De Vries in de commissie van 1883 er
tegen geopperd heeft, indruk op hem gemaakt hebben.1 Hij zou het wel
gewild hebben als een dam tegen gevaarlijke proefnemingen der StatenGeneraal, maar maakt er geen voorstel van. Wel zou hij gaarne de gevoelens
der andere leden in deze leeren kennen. Ook had spreker zich afgevraagd of
de tegenwoordige bepaling, dat de wetten onschendbaar zijn, niet moest
worden verduidelijkt, maar meent tenslotte, dat dit niet noodig is.
De voorzitter2 erkent, dat er iets aantrekkelijks is in het toetsingsrecht, maar
is van oordeel dat daaraan groote practische bezwaren zijn verbonden: hij is
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er dan ook ten sterkste tegen. In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is
gebleken, dat het toetsingsrecht groote rechtsonzekerheid ten gevolge heeft.
De rechter doet uitspraak in één speciaal geval, een tegenovergestelde
beslissing in een volgend geval blijft altijd mogelijk.
De heer De Louter zegt, dat het hem groot genoegen doet, dat de heer
Oppenheim geen voorstel heeft gedaan. Hij meent, dat er ook theoretische
bezwaren van overwegenden aard tegen het toetsingsrecht kunnen worden
aangevoerd. Het is onmisbaar, dat één autoriteit het laatste woord heeft. Dit
zal moeten zijn de wetgever of de rechter. Voor een eenheidsstaat nu moet de
voorkeur gegeven worden aan den eersten, in een bondsstaat kan het de
laatste zijn. De ervaring van het laatste gedeelte van de achttiende eeuw in
Britisch-Indië heeft geleerd, welk bezwaar aan het toetsingsrecht is
verbonden. Door de uitspraken van het hoogste gerechtshof in Calcutta,
werd het gezag totaal op losse schroeven gezet, zoodat ingrijpen van het
moederland noodig is geweest.3
De heer Fokker acht het toetsingsrecht nog bedenkelijker dan het recht van
amendement van de Eerste Kamer.
De heer De Savornin Lohman4 wil, daargelaten zijne theoretische bezwaren,
wijzen op eenige van practischen aard. De strijd van een wet met de
Grondwet zal niet altijd apert zijn, er zal veel voor en tegen zijn aan te voeren.
Misschien zal de beslissing afhangen van de politieke opvattingen en dan zal
het luk of raak zijn, hoe de beslissing uitvalt in een college van zeven
personen. Als alle organen die bij de wetgeving zijn betrokken hebben
beslist, dat een regeling niet in strijd is met de Grondwet, zal een zoo klein
college kunnen komen zeggen, dat er wel strijd bestaat. Verder moet
inderdaad niet vergeten worden, dat de rechterlijke uitspraak slechts voor
een bepaald geval wordt genomen. Groot zullen de bezwaren zijn als een wet
lang gegolden heeft en door een rechterlijke uitspraak alle daarop
gebaseerde contracten op losse schroeven worden gezet.
De heeren Willinge en Ruijs de Beerenbrouck5 sluiten zich hierbij aan, waarop de
heer Oppenheim de heeren dank zegt, dat zij, ook zonder dat hij een voorstel
had ingediend, hem hun gevoelen hebben willen laten kennen. Hij meent,
dat ook voor de toekomst deze bespreking van belang kan zijn.
1) G. de Vries Azn. in de notulen van de commissie-J. Heemskerk Azn, 06-071883 p. 95
2) De Beaufort.
3) De Louter doelt op het Supreme Court dat bij de Regulating Act van 1773 als een
koninklijke rechtbank voor Bengalen, Bihar en Orissa werd ingesteld. Dit hof
kwam met het Britse compagniesbestuur in Calcutta in botsing over zijn
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bevoegdheden. Bij de Amending Act van 1781 werden deze bevoegdheden de facto
beperkt. Zie The Cambridge History of the Britisch Empire IV. J. Holland Rose e.a. ed.
(Cambridge 1929).
4) W.H. de Savornin Lohman.
5) G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck.

1-13. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 6 MAART 1906.

begroting - Hij (..) noemt het een noodlottig streven om zaken, waarvan
de beslissing aan den grondwetgever behoort, aan den wetgever te
delegeeren.

De bespreking van artikel 126 over de jaarlijkse verantwoording van de uitgaven en
inkomsten van het Rijk leidt tot een discussie tussen Oppenheim en Fokker over de vraag,
hoe uitgebreid de grondwettelijke regeling op dit punt zou moeten zijn. Oppenheim,
gesterkt door twee ter vergadering voorgelezen brieven van een referendaris bij de in het
artikel genoemde Algemene Rekenkamer, bepleit om zo veel mogelijk aan de wetgever
over te laten. Fokker heeft, onder verwijzing naar het bij de vorige grondwetsherziening
afgewezen voorstel van de commissie-J. Heemskerk Azn., juist een meer uitgebreide
grondwettelijke regeling voorgesteld. De Louter vat de situatie samen en verklaart zich,
net als de overige commissieleden, voor het voorstel van Fokker.
Ook de heer De Louter is voor het stelsel-Fokker. Het zal naar zijn meening
altijd een quaestie van concreten aard zijn, wat in de Grondwet behoort te
worden opgenomen, doch naar zijne meening moeten toch zooveel mogelijk
de beginselen in dat fundament onzer staatsinrichting worden vastgelegd.
Hij acht de veldwinnende practijk om groote beginselen aan den wetgever
over te laten verkeerd en noemt het een noodlottig streven om zaken,
waarvan de beslissing aan den grondwetgever behoort, aan den wetgever te
delegeeren. Hij wijst als voorbeeld van een dergelijke verkeerde wijze van
handelen op het Indische Regeeringsreglement1, dat zooveel aan de regeling
bij verordening overlaat, dat, ten nadeele van het Indische staatsrecht,
sommige verordeningen van meer belang zijn dan het reglement zelf.
Conflicten zijn hiervan het noodwendig gevolg.
De quaestie waar het hier om gaat, behoort in de Grondwet haar oplossing
te vinden. Indien deze zich bepaalt tot een blanco-artikel, dan worden alle
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meeningsverschillen bij elke poging om daaraan uitvoering te geven weer in
hun vollen omvang in debat gebracht. Wordt daarentegen het denkbeeld van
den heer Fokker gevolgd, dan wordt de strijd binnen veel enger grenzen
teruggebracht. Daarom zou spreker zich liever hiermede vereenigen. Hij
gelooft niet dat het noodig zal zijn de merites van dit voorstel hier nader te
ontwikkelen, deze zijn door de argumentatie van de commissie van 1883
vrijwel uitgeput.
Het bezwaar van den heer Oppenheim is voornamelijk, dat hetzelfde
voorstel bij de vorige grondwetsherziening schipbreuk heeft geleden.
Spreker meent echter, dat de meerdere ervaring waarover men thans kan
beschikken, heeft doen zien dat het oordeel der commissie van 1883 juist is
geweest en dat de gebeurtenissen na 1883 daarvoor een nieuw argument
aanbieden.2
1) Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië, vastgesteld
bij de Wet van 2 september 1854 (Stbl. nr. 129). In de in de notulen overgenomen
brieven werd nader op de werking van dit reglement op het terrein van de
begroting ingegaan.
2) Dit wetsontwerp was, vanwege het aftreden van de indiener, alweer
ingetrokken voordat de parlementaire behandeling was begonnen. De eerste van
de twee in de notulen overgenomen brieven achtte dit ontwerp bovendien in
strijd met de bestaande grondwetsbepalingen.

1-14. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 19 APRIL 1906.

verdragen - Zou het echter niet kunnen vóórkomen, dat het de bedoeling
is de Grondwet voor het nationale recht ongewijzigd te behouden, doch
daarvan alleen ten aanzien van een bepaald tractaat af te wijken?

De commissie bespreekt het artikel over het sluiten en bekrachtigen van verdragen (artikel
59) en besluit om de verplichte goedkeuring van enkele specifieke categorieën van
verdragen door de Staten-Generaal uit te breiden tot verplichte goedkeuring van alle
verdragen, onder voorbehoud van enkele uitzonderingen. Na dit besluit komen nog
enkele kleinere kwesties aan de orde, waaronder de mogelijkheid dat verdragen afwijken
van de Grondwet. In een nota over de hoofdstukken I en II had Oppenheim voorgesteld
om in dit geval de parlementaire goedkeuring te laten plaatsvinden in Verenigde
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Vergadering, en hiervoor een meerderheid van ten minste 65 leden te eisen. Voorzitter De
Beaufort werpt de vraag op of een dergelijke waarborg wel nodig is, nu een verdrag een
met een wet vergelijkbare status krijgt.
Het derde punt waarop de voorzitter de aandacht vestigt is het geval, waarin
bij tractaat van de Grondwet zal worden afgeweken, in welk geval de heer
Oppenheim een extra waarborg wil geven. Spreker acht dit overbodig. Als de
regeering en de Staten-Generaal aan den omslag daardoor noodig willen
ontkomen, hebben zij trouwens slechts te beslissen, dat er geen afwijking
van de Grondwet bedoeld is. Wil men zeggen, dat een dergelijk tractaat niet
zonder wijziging van de Grondwet kan worden gesloten, dan zal dit moeten
worden bepaald en op die wijze regeering en Staten-Generaal duidelijk voor
de verplichting tot grondwetswijziging worden gesteld.
De heer Oppenheim heeft hieraan niet gedacht. Indien het ging zou hij dat
ongetwijfeld nog beter vinden. Zou het echter niet kunnen vóórkomen, dat
het de bedoeling is de Grondwet voor het nationale recht ongewijzigd te
behouden, doch daarvan alleen ten aanzien van een bepaald tractaat af te
wijken? Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen, dat in een tractaat, zooals het
kortgeleden gesloten vestigingsverdrag1, bepalingen worden opgenomen
welke strijden met de drukpersvrijheid. Met het oog hierop zou hij dus
betwijfelen of het middel van den voorzitter altijd zou voldoen.
Spreker stemt toe, dat het door hem voorgestelde voorschrift geen
eigenlijken waarborg geeft, doch een dergelijken waarborg geeft ook
hoofdstuk XI2 niet. Het is niet te handhaven; de voorschriften daarin vervat
zijn ethische regels.
De voorzitter blijft erbij, dat hij toch liever voor dergelijke gevallen
verandering van de Grondwet zou eischen. Het geeft een zekerheid te meer,
dat men er niet zal toe overgaan.
De heer De Louter kan evenmin in deze zaak zich met het gevoelen van den
heer Oppenheim vereenigen. Hij vreest dat deze bepaling een bron van
onzekerheid zou scheppen. Het is toch lang niet altijd duidelijk wanneer van
de Grondwet wordt afgeweken. Er kan verschil van meening bestaan. Aldus
wordt een dubium geopend over de wijze van behandeling. Men zou
bijvoorbeeld kunnen volhouden, dat een voorschrift in rechtsvordering, dat
vreemdelingen een cautio judicatum solvi moeten stellen in strijd is met de
Grondwet.3
De heer Oppenheim vraagt of het dan de bedoeling is, dat er geen verschil in
behandeling zal zijn, met andere woorden dat bij tractaat niet zal mogen
worden afgeweken van de Grondwet. Deze stelling is door de regeering in
hare memorie van antwoord niet aanvaard4 en evenmin in een recent arrest
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van het Hof van 's Gravenhage (Weekblad van het Recht no. 8338), in
aansluiting aan de opvatting van de rechtbank van Breda en het Hof van 's
Hertogenbosch, waarbij dit opzicht een streng onderscheid is gemaakt
tusschen internationaal en nationaal recht.5
De voorzitter merkt op, dat dit geen onderscheid maakt. Als de wet van de
Grondwet afwijkt, moet zij toch worden toegepast. Als nu voortaan alle
tractaten door de Staten-Generaal moeten worden goedgekeurd, heeft men
denzelfden waarborg.
De heer Oppenheim antwoordt hierop, dat de constructie toch zoodanig is, dat
er voor den wetgever altijd regels zijn voorgeschreven, hetzij hij zich er aan
houdt of niet.
De heer De Louter blijft den waarborg van goedkeuring voldoende achten. Er
staat ook nergens in de Grondwet, dat de wetgever daarvan niet mag
afwijken.
Het voorstel van Oppenheim vindt geen meerderheid. Wel besluit de commissie om,
teneinde de onduidelijkheid over de verhouding tussen verdrag en Grondwet op te heffen,
te adviseren tot een extra bepaling waarin de onschendbaarheid van verdragen wordt
vastgelegd.
1) Het op 17-12-1904 tussen Nederland en Duitsland gesloten vestigingsverdrag
regelde de voorwaarden voor vestiging van Nederlandse onderdanen in
Duitsland en vice versa en bevatte bovendien afspraken over wederzijdse steun aan
hulpbehoevenden en over de eventuele uitzetting van elkaars staatsburgers. Het
verdrag werd in november 1906 geratificeerd (Stbl. 1906 nr. 279).
2) Het grondwetshoofdstuk 'Van veranderingen'.
3) Het cautio juridicatum solvi houdt de borgstelling in van een procespartij tot
zekerheid van de betaling van het bedrag en de proceskosten waartoe deze
mogelijk zal worden veroordeeld. Deze borgstelling geldt in principe steeds voor
vreemdelingen die buiten hun eigen land een proces beginnen, tenzij hun land
bij verdrag heeft bedongen dat zij als onderdanen van deze borgstelling vrij zijn.
4) De memorie van antwoord betrof een wetsontwerp tot uitvoering van twee in
1903 gesloten verdragen over internationaal huwelijks- en voogdijrecht (nr.
1905-1906 72, ondernr. 2, p. 7-8). De regering verdedigde hierin vooral haar
standpunt dat de bepalingen uit de gesloten verdragen voor hun 'onderdanen
bindende kracht' niet afhankelijk waren van de uitwerking in wetgeving als de in
dit wetsontwerp onderhavige.
5) Hof van ’s Gravenhage zitting 05-02-1906 W (1906) 8338, p. 1-2; Rechtbank
van Breda, zitting 13-03-1900 W (1900) 7501, p. 2 en Hof van ’s-Hertogenbosch
zitting 17-12-1901 W (1902) 7712, p. 1-2.
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1-15. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 31 MEI 1906.

lekenrechtspraak - De heer Fokker zegt, dat hij zelf geen voorstander is
van leekenrechtspraak toegepast op alle deelen van het recht, doch dat hij
meent, dat de Grondwet geen belemmering in den weg moet leggen..

Artikel 153 bepaalt dat 'alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende
regten, over schuldvorderingen en andere burgerlijke regten' bij uitsluiting zijn
voorbehouden aan de rechterlijke macht. Per brief heeft de handels- en
kantoorbediendenbond 'Mercurius', met steun van andere organisaties, bij de commissie
aangedrongen op wijziging van dit artikel teneinde lekenrechtspraak mogelijk te maken.
Fokker en Oppenheim hebben in voorbereidende nota's eveneens voor opening van deze
mogelijkheid gepleit, onder andere om te voorkomen dat de wetgever buiten de Grondwet
om moet werken.
De heer Fokker zegt, dat hij zelf geen voorstander is van leekenrechtspraak
toegepast op alle deelen van het recht, doch dat hij meent, dat de Grondwet
geen belemmering in den weg moet leggen, indien men de beslissing van
geschillen op eenig deel van dit uitgebreid gebied, bijvoorbeeld in
handelszaken of wel in arbeidsgeschillen of bij sociale, privaatrechtelijk
geregelde verzekeringswetten, aan een ander dan den gewonen rechter wil
opdragen. Hij wil de mogelijkheid open laten voor rechtbanken van
koophandel, en voor scheidsgerechten onder andere voor arbeidsgeschillen,
indien men die gewenscht acht.
De heer Ruijs de Beerenbrouck1 acht het gevaarlijk dien weg op te gaan. De
beginselen voor de rechtspraak behooren in de Grondwet. Te meer ziet hij er
een bezwaar in, daar de vraag rijst of geen beroep zal worden toegelaten.
De heer Oppenheim staat op het standpunt van den heer Fokker. De
Gewerbegerichte werken zeer goed in Duitschland.2 Hij had de mogelijkheid
willen openen in art. 1663, maar acht bij nadere overweging toch beter dit
hier te doen. Spreker is het met den heer Ruijs eens, dat de waarborgen voor
de rechtspraak in de Grondwet thuisbehooren, maar om geen enkele
uitzondering mogelijk te maken lijkt hem bezwaarlijk. Bij de regeling van de
Kamers van Arbeid heeft men er reeds mede te kampen gehad.4 Het
Arbeidscontract zou er een nieuwe aanleiding toe geven.5
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De heer De Savornin Lohman6 zou het zeer betreuren, indien in deze richting
een opening werd gelaten. Al zijn nu enkele adressen bij de commissie
ingekomen7, zoo kan men toch moeilijk zeggen, dat het denkbeeld bij ons
populair is. Voert men leekenrechtspraak in voor de eene speciale groep van
belangen dan zal men al spoedig ook voor andere belangen het wenschen.
Men zal zoo leekenrechtspraak krijgen voor handel, arbeid, landbouw. De
vraag is wat er dan voor den gewonen rechter zou overblijven en hoe de zaak
geregeld zou moeten worden, wanneer een particulier met een
vertegenwoordiger uit zoo'n belangengroep in conflict kwam.
Naar de indrukken die spreker van de werking dezer rechtspraak in het
buitenland gekregen heeft, schijnt men er ook daar niet onverdeeld mede
ingenomen. Toch is de leekenrechtspraak daar historisch eingelebt8. Het
eenige waarom het zijns inziens wenschelijk zou kunnen zijn, is dat er dan
misschien minder zou worden afgegeven op de rechterlijke macht.
Het constateeren der feiten is het moeilijkste deel der rechterlijke taak en
daarvoor zouden de leeken dan juist aangewezen worden. Hoe verder de
rechter staat buiten den strijd der belangen des te beter het is. Juist omdat
spreker overtuigd is, dat het in het nadeel zou zijn der Nederlandsche
rechtspraak, is hij er tegen een opening voor de invoering van dergelijke
bijzondere rechtspraak in de Grondwet te laten.
--De heer Fokker merkt op, dat indien men de Grondwet niet wijzigt, men den
wetgever, die de behoefte gevoelt aan een anderen rechter, dwingt zijn doel
langs een omweg te bereiken, namelijk door de zaak publiekrechtelijk te
regelen. Spreker wijst bijvoorbeeld op de ziekteverzekering.9 Het artikel geeft
dus veel meer in schijn dan inderdaad een waarborg. Hij ziet niet in, dat,
wanneer de wenschelijkheid van een bijzondere regeling voor een speciaal
onderwerp mocht worden erkend, de mogelijkheid daarvan door de
Grondwet moet worden uitgesloten.
Op basis van de ingebrachte argumenten besluit een meerderheid van de commissie het
artikel niet te wijzigen.
1) G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck.
2) Rechtbanken van handel en industrie.
3) Artikel 166 (Grondwet 1887):
De leden van de regterlijke magt worden door den Koning aangesteld.
De leden van de regterlijke magt, met regtspraak belast, en de procureurgeneraal bij den Hoogen Raad worden voor hun leven aangesteld.
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Zij kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den Hoogen Raad
in de gevallen bij de wet aangewezen.
Op eigen verzoek kunnen zij door den Koning worden ontslagen.
Indien een college belast wordt met administratieve regtspraak in het hoogste
ressort voor het Rijk, zijn het eerste, tweede, derde en vierde zinsnede van dit
artikel op de leden daarvan toepasselijk.
Zij kunnen worden afgezet of ontslagen op de wijze en in de gevallen, bij de wet
aangewezen.
Dit artikel is niet toepasselijk op hen die uitsluitend belast zijn met regtspraak
over personen, hoorende tot de zee- of landmagt of tot eenige andere gewapende
magt, of met de beslissing van disciplinaire zaken.
4) Bedoeld is de in 1897 tot stand gekomen Wet op de Kamers van Arbeid (20-051897, Stbl. nr. 499), die de mogelijkheid schiep voor totstandkoming van
Kamers waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers konden
overleggen en bemiddelen bij geschillen.
5) Waarschijnlijk doelt Oppenheim hier op het ontwerp van Wet inzake het
arbeidscontract, dat in 1903 was ingediend door het kabinet-Kuyper en door het
kabinet-De Meester in februari 1906 middels een nota van wijzigingen opnieuw
aan de Tweede Kamer was voorgelegd: nr. 1905-1906 35, ondernr. 1.
6) W.H. de Savornin Lohman.
7) Het adres van de Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden
'Mercurius', dat op 23 april 1906 aan de commissie was verzonden, werd in zijn
geheel in de notulen afgedrukt (notulen 30-05-1906 p. 1). Daarnaast werden
blijkens diezelfde notulen adhesie-betuigingen ontvangen van de Bond van
Technici (Leiden, 20 mei 1906), van de Algemeene Nederlandse
Bierbrouwersgezellenbond (Rotterdam, 18 mei 1906), van de Vereeniging van
Schrijvers van Nederlandsche Spoorwegen (Utrecht, 21 mei 1906), van de
Christelijke Bond van Timmerlieden in Nederland (Utrecht, 28 mei 1906) en van
de Diocesane textielarbeidersbond 'St. Severus' (Den Bosch, 29 mei 1906). Naast
deze adhesie-betuigingen bevat het commissiearchief ook adressen van de Bond
van Zuivelfabrieksarbeiders (Wartena, 8 juni 1906), van de Bond van
Nederlandsche Boekverkoopersbedienden (Amsterdam, 9 juni 1906), van de
Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen ('s-Gravenhage, 20
juni 1906) en van de Algemeene Meubelmakersbond (Rotterdam, 20-06-1906).
NA, Staatscie. Grondwetsherziening 1905-1907, 2.04.53.22, inv. nr. 2.
8) 'ingebed'.
9) In de ontwerpwet ter invoering van een verplichte ziekteverzekering die in
1904 door het kabinet-Kuyper was ingediend (nr. 1904-1905 120, ondernr. 2) was
de uitvoering van deze verzekering opgedragen aan de Rijksverzekeringsbank,
die sinds 1901 ook al zorg droeg voor de uitvoering van de Ongevallenwet (Stbl.
1901, nr. 1). De Ongevallenwet (art. 75) en het ontwerp-Ziektewet (art. 168)
wezen als ‘rechter’ op dit specifieke terrein de zeventien decentrale Raden van
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Beroep en (voor beroep tegen de uitspraken van deze raden) de Centrale Raad
van Beroep aan (Beroepswet, Stbl. 1902, nr. 208). Het ontwerp-Ziektewet werd
overigens niet meer in behandeling genomen voor het aftreden van het kabinetKuyper in 1905. In september 1906 diende het kabinet-De Meester een nieuw
ontwerp-Ziektewet in (nr. 1906-1907 91, ondernr. 2); dit eveneens niet aanvaarde
ontwerp verwees voor eventueel beroep naar de gewone, burgerlijke rechter (art.
206).

1-16. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 31 MEI 1906.

cassatierechtspraak - Deze is consequent in het wegnemen van
belemmeringen en schijnt in de Grondwet een verzameling van
hinderpalen te zien.

Vrijwel aansluitend bespreekt de commissie een voorstel van Fokker om de regeling van de
cassatierechtspraak uit de Grondwet te schrappen. Fokker meent dat de vraag, of de Hoge
Raad een hof van beroep of van cassatie is, een detail betreft dat niet in de Grondwet
geregeld hoeft te worden.
De heer De Louter kan met het voorstel van den heer Fokker1 niet meegaan.
Deze is consequent in het wegnemen van belemmeringen en schijnt in de
Grondwet een verzameling van hinderpalen te zien. Spreker beschouwt de
Grondwet als een levende kracht. Hij vraagt welke grootere vrijheid men wil,
dan het tweede lid van artikel 165 geeft.2 Werd het voorschrift geschrapt, dan
zou naar sprekers meening de Hooge Raad ontzield worden.
De heer De Savornin Lohman3 is het volkomen met den heer De Louter eens. De
quaestie is reeds oud. Mr. A. de Pinto was sterk gekant tegen den Hoogen
Raad als Hof van Cassatie.4 Voor zoover spreker weet is men tegenwoordig
met twee instantiën voor de feiten en cassatie tevreden. Ook in Duitschland
is dit zoo en in Frankrijk.5 Spreker betwijfelt dan ook, dat er reden zou zijn
om verandering te brengen.
De heer Fokker meent toch dat de Grondwet hier aan den wetgever een
onnoodigen band aanlegt, door voorop te stellen dat de Hooge Raad is Hof
van Cassatie, al zullen dan enkele vonnissen aan cassatie kunnen worden
onttrokken.
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In stemming gebracht wordt het voorstel verworpen met de stemmen van
de heeren Fokker en Willinge voor.
1) Ontwerp van wijzigingen noodig of wenschelijk geoordeeld in de
hoofdstukken IV, V en VII der Grondwet door het lid mr. E. Fokker, 11-05-1906,
p. 4. NA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1004, omslag
III.
2) Artikel 165 lid 2 (Grondwet 1887):
Hij kan hunne handelingen, beschikkingen en vonnissen, wanneer die met de
wetten strijdig zijn, vernietigen en buiten werking stellen volgens de bepaling
door de wet daaromtrent te maken, en behoudens de door de wet te stellen
uitzonderingen.
3) W.H. de Savornin Lohman.
4) Zie bijvoorbeeld bij de Pinto's Advies over het regt van verdediging in cassatie en de
verwijzingen naar eerder werk aldaar, evenzeer diens interventies tijdens de
eerste jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging, waar dit
onderwerp werd besproken: ‘Verslag vergadering 09-09-1870 en 10-09-1870’,
Handelingen NJV 1 (1870) 131-170 en 173-234.
5) Bepalingen over de regeling van de cassatierechtspraak werden noch in de
Pruisische Verfassungsurkunde van 1850, noch de Franse constitutionele wetten van
1875 - die samen de constitutie van de Derde Republiek vormden - aangetroffen.
Vermoedelijk werd deze in beide gevallen bij gewone wet geregeld.

1-17. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTA VAN J. DE LOUTER AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 20 JUNI 1906.

traktementen geestelijken en predikanten - De Grondwet mag geen
verhoudingen - laat staan financieele - op een bepaald tijdstip
bestendigen, terwijl de werkelijke verhoudingen zich voortdurend
wijzigen.

De Louter doet een voorstel voor een nieuw artikel 171 dat de regeling van traktementen,
pensioenen en andere inkomsten voor godsdienstige gezindten en hun 'leeraars' voortaan
aan de wet moet overlaten. De bestaande, gedetailleerde financiële regeling past in de
ogen van De Louter niet bij de aard van de Grondwet.
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Ontwerp van wijzigingen in hoofdstuk VI, VIII, IX en X van de Grondwet,
noodig of wenschelijk geoordeeld door het lid mr. J. de Louter.
--Art. 171. De wet regelt de uitkeering van traktementen, pensioenen en
andere inkomsten, tot dusver door de onderscheiden godsdienstige
gezindheden of hare leeraars genoten, met inachtneming zoowel van
historische rechten als van nieuw opkomende behoeften.
Toelichting.
In 1887 is eene herziening van dit artikel als ontijdig ter zijde gesteld.1 De
latere ontwikkeling der kerkelijke toestanden schijnt thans eene wijziging
meer en meer noodzakelijk te maken. Deze moet bestaan in eene grootere
vrijheid van den gewonen wetgever. De Grondwet mag geen verhoudingen laat staan financieele - op een bepaald tijdstip bestendigen, terwijl de
werkelijke verhoudingen zich voortdurend wijzigen. Hieruit ontstaan
ondragelijke en gevaarlijke toestanden. Een overdracht aan den wetgever
schijnt daarom dringend noodig. Intusschen mag daarbij de richting niet
ontbreken, die de grondwetgever zich voorstelt en den gewonen wetgever
aanwijst. Hij zal namelijk rekening moeten houden zoowel met bestaande
rechten als met nieuwe behoeften. Men mag deze aanwijzing onbestemd en
overtollig achten, ondergeteekende, die van een Grondwet niet alleen
rechtstreeks bindende voorschriften, maar ook algemeene beginselen
verlangt, hecht aan zulk eene vingerwijzing groote waarde. De wetgever kan
haar niet zonder grondwetschennis verwaarlozen, maar is niet gebonden in
de bijzondere wijze, waarop hij tusschen de beide schijnbaar
tegenovergestelde gezichtspunten eene verzoening tot stand brengt.
In de vergadering van 28 juni besluit de commissie om het hoofdstuk over de Godsdienst,
vanwege het gevoelige karakter ervan, in haar rapport niet te behandelen. Ook het
voorstel van De Louter en een vergelijkbaar voorstel van Fokker worden daarom niet meer
besproken.
1) In 1887 had de regering haar voorstellen op het terrein van het
grondwetshoofdstuk over de godsdienst ingetrokken, nadat een meerderheid
van de Tweede Kamer al tijdens de algemene beschouwingen hierover had
aangegeven weinig voor wijzigingen op dit terrein te voelen. HTK 1886-1887,
1629-1645 (11-05-1887), de intrekking volgde op 1691 (16-05-1887). De
formulering ‘ontijdig’ was afkomstig van de katholiek Schaepman, die de
algemene beschouwingen had geopend.
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1-18. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 29 JUNI 1906.

waterstaat - Spreker voelt altijd eenig bezwaar tegen het schrappen van
overtollige woorden, die niet schaden, daar misschien uit dat schrappen
verkeerde gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt.

De commissie bespreekt voorstellen van De Louter en Oppenheim om in
grondwetshoofdstuk IX ('Van den Waterstaat') enkele wijzigingen aan te brengen. Vooral
het voorstel van De Louter om de tweede zinsnede van het artikel over het oppertoezicht
van de Koning (artikel 189) te schrappen leidt, vanwege de historische achtergrond van
deze formulering, tot discussie. Hoewel de overige commissieleden wel willen toegeven,
dat de Grondwet hier bij de praktijk achterloopt, besluit de commissie toch geen
wijzigingen voor te stellen.
De heer De Louter zijn voorstel toelichtende zegt, dat naar zijn gevoelen de
woorden welke hij wil schrappen slechts historische beteekenis hebben en
terugzien op de toestanden van 1814 en 1815.1 Dit nu zou op zich zelf geen
reden zijn om ze te schrappen, doch zij wekken twijfel omtrent de beteekenis
van het woord "alles", dat er aan vooraf gaat. Van veel meer belang zou bij
voorbeeld zijn, indien er stond "zonder onderscheid of de zaken al dan niet
door waterschappen worden behartigd". Nu wordt een onderscheiding
gemaakt, die ter nadere verklaring van het voorafgaande onnoodig is en
bovendien verwondering wekt.
De heer De Savornin Lohman2 zou één vraag willen stellen. Heeft de bestaande
redactie inderdaad een twijfel als door den heer De Louter bedoeld doen
ontstaan? Mocht dit niet het geval zijn, dan zou de voorgestelde wijziging
weinig anders zijn dan een redactieverbetering, waarover de commissie
overeenkomstig de door haar gevolgde gedragslijn gerust zou kunnen heen
stappen.3
De heer De Louter zou ook niet willen medewerken tot het aanbrengen van
loutere redactieverbetering. Vóór 1887 heeft de bedoelde bepaling echter wel
twijfel doen ontstaan, met name in verband met de vraag of de wet ook
mocht regelen wat betrekking had op het oppertoezicht.4
De voorzitter5 merkt op, dat artikel 1886 in 1887 in de Grondwet is
opgenomen juist om dezen strijd te beslechten. Spreker voelt altijd eenig
bezwaar tegen het schrappen van overtollige woorden, die niet schaden, daar
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misschien uit dat schrappen verkeerde gevolgtrekkingen kunnen worden
gemaakt. De bepaling omvat ook den droogen waterstaat, die in den
tegenwoordigen tijd door spoor- en tramaanleg ook van particuliere zijde
sterk toeneemt; zou nu niet bij schrapping der aangevochten woorden de
meening kunnen worden gevestigd, dat 's Konings oppertoezicht zich
daarover niet uitstrekt?7
De heer De Louter blijft bij zijn gevoelen, dat de bedoelde woorden terugslaan
op een toestand, die in het geheel niet meer bestaat en niet meer mag
bestaan.
De heer Fokker geeft als zijn opvatting te kennen, dat met het oog op de sedert
1887 tot stand gekomen wetten betreffende den waterstaat wijziging niet
noodig is. Hij vraagt echter of, indien men wijzigingen in dit hoofdstuk wil
aanbrengen, het dan niet beter ware de voorstellen der staatscommissie van
1883 te volgen, de artikelen 189 en 188 om te zetten en het laatstgenoemde te
lezen: "Zoowel de omvang en werking van dat oppertoezicht als het
algemeene en het bijzondere bestuur van den waterstaat, zooals die in het
voorgaande artikel is omschreven, worden bij de wet geregeld."
Spreker heeft zich echter van voorstellen in dien geest onthouden, omdat
de wet houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur in 1900
tot stand is gekomen8 en het grondwettelijk voorschrift bij die regeling niet
tot moeilijkheid of tot strijd heeft aanleiding gegeven. Het komt hem daarom
niet noodig voor de vraag of de omvang van het oppertoezicht bij de wet kan
worden omschreven bij deze herziening der Grondwet aan de orde te stellen.
Brengt men nu echter alleen de wijziging aan, welke de heer De Louter op het
oog heeft, dan zou men kunnen denken, dat de commissie overigens in dit
hoofdstuk alles onberispelijk vindt. Op grond van een en ander liet hij het
geheele hoofdstuk liefst ongewijzigd.
--De heer Oppenheim is door de opmerking van den heer Fokker getroffen en
gevoelt neiging naar aanleiding daarvan ook zijn voorstellen9 in te trekken.
De heer Fokker zegt, wat in het negende hoofdstuk twijfelachtig mocht wezen,
is nu langzamerhand in de wetten die de onderwerpen daarin behandeld
regelen, uitgemaakt, zoodat wijziging niet noodzakelijk is. Spreker kan voor
dit standpunt voelen. De voorstellen van spreker bedoelen de Grondwet aan
te passen aan de wet. Dit is wel ten aanzien van artikel 187 terecht gedaan,
omdat het daar noodig was, maar hier is het niet noodig.10

1) Artikel 189 (Grondwet 1815):
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De Koning heeft het oppertoezigt over alles wat den waterstaat betreft, zonder
onderscheid of de kosten daarvan worden betaald uit 's Rijks kas of op eene
andere wijze gevonden.
De Louter stelde voor het gedeelte vanaf 'zonder onderscheid' te schrappen. Het
artikel ontleende zijn betekenis vooral aan het onderscheiden van de
bevoegdheid van het Rijk van die van de provincies. Buys tekent aan dat vooral op
aandringen van de Belgen het gezag van de staat werd versterkt, terwijl het
beheer en de kosten op de provincies werden overgedragen. Zie Buys, De Grondwet
II, 711-712.
2) W.H. de Savornin Lohman.
3) Notulen plenair, 10-11-1905, p. 5-6.
4) Deze vraag kwam onder andere aan bod tijdens de schriftelijke behandeling
van het voorstel tot wet 'houdende bepalingen tot verzekering van het
oppertoezigt over den waterstaat' in juli 1881: nr. 1880-1881 91-92, ondernr. 5,
p.2. Verdere behandeling van dit zeer kritisch besproken wetsontwerp bleef
vervolgens achterwege.
5) De Beaufort.
6) Artikel 188 (Grondwet 1887:
De wet geeft regels omtrent het waterstaatsbestuur, het oppertoezigt en toezigt
daaronder begrepen, met inachtneming der voorschriften in de volgende
artikelen van dit hoofdstuk vervat.
7) In 1887 was uit artikel 189 (tot 1887 artikel 190) een omschrijving van de
'droge waterstaat' geschrapt. Daarvóór bepaalde het artikel het oppertoezicht
van de Koning tot 'alles wat betreft den waterstaat, de wegen en bruggen
daaronder begrepen'.
8) Wet houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur (10-11-1900
Stbl. nr. 176).
9) Oppenheim had voorgesteld om in de artikelen 190 en 191, over de rol van de
Provinciale Staten in het toezicht betreffende de waterstaat respectievelijk over de
besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders, enige nieuwe leden
toe te voegen.
10) Artikel 187, over de staat van oorlog en het militair gezag, was in de
vergadering van 28-06-1906 besproken, eveneens na een voorstel tot wijziging
van Oppenheim. Ook bij dit artikel had de vergadering geconstateerd dat de
verouderde regeling door wetgeving al was gerepareerd. Desondanks had de
commissie besloten dat wijziging van het artikel wenselijk was.
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1-19. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 29 JUNI 1906.

herzieningsprocedure - De Grondwet moet haar kracht vinden in haar
eigen waarde, zij moet niet tegen aandrang tot wijziging beschermd
worden door een kunstmatigen dam.

Aan de hand van voorstellen van Oppenheim en Fokker bespreekt de commissie
grondwetshoofdstuk XI over de herzieningsprocedure. Oppenheim heeft bepleit om het
onderscheid tussen wet en Grondwet op te heffen door de herzieningsprocedure gelijk te
stellen aan de procedure voor gewone wetgeving. Subsidiair stelde hij net als Fokker voor
om de tweede lezing voortaan te laten plaatsvinden in Verenigde Vergadering en de eis
van een tweederde meerderheid te verlagen tot die van een absolute meerderheid.
De heer Oppenheim zal weinig ter verdediging van zijn voorstel zeggen, omdat
hij niet gelooft veel ondersteuning te zullen vinden. Persoonlijk is hij
overtuigd, dat het Engelsche stelsel het beste is. Duitschland begint hiertoe
reeds te naderen en bij tal van schrijvers vindt het sympathie.1 De Grondwet
moet haar kracht vinden in haar eigen waarde, zij moet niet tegen aandrang
tot wijziging beschermd worden door een kunstmatigen dam. Dat een
dergelijke dam toch niet baat, wanneer de Grondwet zelf niet beantwoordt
aan de behoeften des tijds, is wel gebleken met de staatsregeling van 17982,
die reeds bezweken was vóór den tijd waarop zij volgens haar eigen
bepalingen moest worden herzien en evenzoo met de Fransche constitutie
van 17913.
Spreker zou er daarom voor zijn alle beperking te schrappen.
De heer Beelaerts heeft in 1883 ongeveer hetzelfde gewild. In zijn nota aan
den koning is hij echter niet zoo ver gegaan als in de vergadering der
commissie zelve.4
--Spreker meent ook, dat de commissie met veel minder bezwaar de
hoofdstukken VI5 en X6 buiten beschouwing kan laten, indien zij voorstelt de
mogelijkheid tot herziening der Grondwet minder te belemmeren. Niemand
in Nederland heeft de tegenwoordige regeling in bescherming genomen. Het
is een Chineesche muur, die naar de overtuiging van spreker binnen
afzienbare tijd geheel zal verdwijnen.
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De heer De Savornin Lohman7 kan zich moeilijk vereenigen met een van beide
voorstellen. Niet omdat hij meent, dat indien hoofdstuk XI niet bestond en
men moest geheel zelfstandig een onderzoek instellen naar de beste wijze
van regeling van dit onderwerp, het tegenwoordige stelsel zou moeten
worden gekozen, maar hij vindt dit stelsel noch irrationeel, noch beschouwt
hij het als een papieren dam. De Constitutie van 1798 verbood herziening
voor 1803 en bestond toch in 1801 niet meer; dit kwam omdat de Constitutie
van 1798 antinationaal was. Is dit echter niet het geval, dan bestaat er ook
geen bezwaar, om de wijziging moeilijker te maken dan die van een gewone
wet. Er moet zekerheid bestaan, dat er onder de natie een sterkere drang tot
wijziging bestaat dan dat deze zou kunnen worden aangenomen met eene
meerderheid van ééne stem. Iedere grens is willekeurig, maar daarom is het
stellen van een grens op zich zelf nog niet irrationeel.
--De heer De Louter verkeert in grooten tweestrijd. Met het principe der
gelijkstelling van de Grondwet met gewone wetten kan hij zich niet
vereenigen. Hij ziet een zoo groot verschil tusschen het Engelsche
volkskarakter en het onze, dat hij meent dat Engelsche instellingen slechts
schoorvoetend en voorwaardelijk hier kunnen worden overgeplant.
Het Engelsche karakter heeft een sterken conservatieven trek, zoodat aldaar
een Grondwet overtollig is. De Engelschen hechten zoo zeer aan het
overgeleverde, dat de excessen op dit gebied de hilariteit opwekken.
De verschillende staatkundige omwentelingen, welke wij hebben
doorgemaakt, hebben de gehechtheid aan het overgeleverde bij ons zeer
verzwakt. Daarom zou spreker niet bereid zijn het onderscheid tusschen
Grondwet en wetten weg te nemen en voelt hij neiging tot onveranderd
behoud der geldende voorschriften.
Aan den anderen kant hebben echter de beschouwingen van den heer
Oppenheim indruk op spreker gemaakt. Deze heeft gezegd: ik heb mij
daarom er mede vereenigd verschillende bepalingen thans onaangetast te
laten, omdat ik voor de toekomst wijziging gemakkelijker wil maken. Dit
moet ernstigen indruk maken op hem, die de voorgedragen wijzigingen
onvoldoende acht. Daarom zou spreker veel gevoelen voor het voorstel van
den heer Fokker.
Deze heeft er op gewezen, dat hier de Vereenigde Vergadering meer dan
ooit op haar plaats is. Het betreft een zaak van meer dan gewoon belang,
terwijl toch het aanbrengen van wijzigingen is uitgesloten. De tweede
behandeling in vereenigde vergadering heeft voor spreker zeer veel, dat haar
aanbeveelt. Toch aarzelt hij zich er onmiddellijk mede te vereenigen. De
kiezers voor de Eerste Kamer zijn toch andere dan die voor de Tweede Kamer
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en nu loopt de Eerste Kamer gevaar, dat haar invloed in de Vereenigde
Vergadering geheel wordt ter zijde gesteld.
Deze overweging doet spreker ondanks zijn ingenomenheid met het
instituut aarzelen. Spreker zou voor zich zelf deze tegenstrijdige
overwegingen willen verzoenen, door na de ontbinding de ontwerpen op de
gewone wijze in elke Kamer te laten overwegen en dan te laten beslissen met
gewone meerderheid. Er zal dan wel geen behandeling in Vereenigde
Vergadering plaats hebben, maar daarbij wordt ook het gevaar voorkomen,
dat de Eerste Kamer geheel geëcarteerd zal worden.
Ter verdediging hiervan wijst spreker er nog op, dat op zich zelf geen
bezwaar bestaat tegen een kunstmatige meerderheid, omdat het historisch
gewordene gewicht in de schaal legt, dat aan de tegenstanders van wijziging
behoort ten goede te komen; hier gaat echter aan de eindbeslissing een
ontbinding vooraf, waarbij den kiezers een pertinente vraag wordt
voorgelegd. Bij de verkiezingen zal men zich uitsluitend de vraag hebben te
stellen: vóór of tegen de herziening.
Daarom valt de grond voor een bijzondere meerderheid volgens spreker
weg en zou hij zich kunnen vereenigen met hernieuwde behandeling in elke
Kamer afzonderlijk en beslissing bij eenvoudige meerderheid.
Met De Louter schaart een meerderheid van de commissie zich achter het subsidiaire
voorstel van Oppenheim en Fokker. Wanneer blijkt dat de aanbevelingen van de
commissie geen gevolg vinden, zal Oppenheim in de commissie-Th. Heemskerk nogmaals
zijn voorstel voor gelijkstelling van wet en Grondwet verdedigen. Ook in die commissie
8
vindt hij echter geen meerderheid.
1) Vermoedelijk doelt Oppenheim daarmee op Duitse schrijvers. In Nederland
begon de discussie over het opheffen van het onderscheid tussen wet en
Grondwet pas rond 1906 onder invloed van publicaties van onder meer
Oppenheim zelf. Zie bijvoorbeeld Oppenheim, 'De suprematie der Grondwet';
Krabbe, 'De heerschappij der Grondwet'; Van Hamel, 'De verandering der
Grondwet'; Verkouteren, Grondwetsherziening.
2) De 'Staatsregeling des Bataafschen Volks' van 1798 bepaalde in artikel 304 dat
hierin geen verandering gemaakt kon worden voor 1803. De Staatsregeling werd
echter in 1801 al opgevolgd door een nieuwe Staatsregeling.
3) De Franse constitutie van 3 september 1791 bevatte in het zevende hoofdstuk
bepalingen over de herziening. Hierin was vastgelegd dat pas de derde
opeenvolgende, voor twee jaar gekozen wetgevende vergadering eventuele
herzieningen in gang mocht zetten. Niettemin werd de constitutie al in 1793
bijna vervangen door de op 9 juli 1793 geratificeerde maar nooit in werking
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getreden Jacobijnse constitutie en vervolgens op 23 september 1795 definitief
door de ‘constitutie van de Franse Republiek’ van het jaar III.
4) G.J.Th. Beelaerts van Blokland, lid van de Commissie-J. Heemskerk Azn. Zie
voor diens voorstel in de commissie H1-7; daarnaast diens minderheidsnota bij
het verslag van de commissie-J. Heemskerk Azn. d.d. 25-01-1884, p. 89.
5) Hoofdstuk VI 'Van de Godsdienst'.
6) Hoofdstuk X 'Van het Onderwijs en het armbestuur'.
7) W.H. de Savornin Lohman.
8) Commissie-Th. Heemskerk, notulen plenair 26-01-1911.

1-20. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 3 SEPTEMBER
1910.

troonopvolging - Dit hoofdstuk II treedt veel te veel in détails, er moest,
naar zijne meening, alleen in staan, dat Nederland is eene monarchie
met het Huis van Oranje als hoofd, en als dat onverhoopt mocht
ontbreken, dan moesten we slechts als algemeen beginsel opnemen, dat de
Staten-Generaal een Koning kiezen.

De commissie bespreekt het grondwetsartikel over troonopvolging bij het ontbreken van
een bevoegde opvolger na het overlijden van de Koning (artikel 21). Van Doorn voert aan
dat de Grondwet in dit artikel te veel in detail wil regelen.
Thans stelt de voorzitter1 aan de orde art. 212; hij zou in dit geval den Raad
van State willen verplichten binnen eene maand een voorstel te doen om een
Koning te benoemen.
--De heer Van Doorn zou hier eene algemeene verklaring willen afleggen; hij
staat zeer sceptisch tegenover eene dergelijke wijze van behandeling als men
bij dit hoofdstuk toepast. Dit hoofdstuk II treedt veel te veel in détails, er
moest, naar zijne meening, alleen in staan, dat Nederland is eene monarchie
met het Huis van Oranje als hoofd, en als dat onverhoopt mocht ontbreken,
dan moesten we slechts als algemeen beginsel opnemen, dat de StatenGeneraal een Koning kiezen. Maar, vraagt spreker, doen we niet verkeerd
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met hier reeds thans te voorzien in de procedure, die bij zoo'n eventueele
koningskeuze gevolgd moeten worden?
De voorzitter is van oordeel, dat zulke beschouwingen niet geschikt zijn om
de discussies te bekorten.
De heer Drucker deelt eenigszins de opinie van den heer Van Doorn; hij is er
tegen om telkens aan bestaande artikelen staarten te rijgen, gelijk in onze
wetgeving helaas meer en meer gebruikelijk wordt; laten wij dit althans niet
in de Grondwet doen. Tegen eene betere redactie heeft hij niets, maar men
moet niet in alle détails willen voorzien.
Daarentegen meent de heer De Savornin Lohman3, dat quaesties van successie
niet zorgvuldig genoeg kunnen worden geregeld, al is hij er ook niet voor om
voor alle eventualiteiten vooraf eene oplossing neêr te schrijven. Hij zoude
hier eene algemeene bepaling wenschen te hebben, waarin wordt
opgenomen dat de Raad van State eene voordracht zal doen; de StatenGeneraal kunnen dan daarop met een amendement komen; maar zóó
moeten wij, zegt spreker, de zaak regelen, dat de beslissing van de StatenGeneraal bindend is óók voor den Raad van State.
In het algemeen vereenigt de heer Cort van der Linden zich met de
opmerkingen van den heer Drucker, wat betreft het redigeeren van artikelen,
maar hij vindt toch met den heer Lohman, dat in quaesties van successie zoo
weinig mogelijk casus ongeregeld moeten blijven; bovendien, als we inzien,
dat eene onoplosbare moeilijkheid bestaat, dan is het toch rationeel die niet
te bestendigen.
Zoals Heemskerk al vreesde ontstaat er uitvoerige discussie over de opmerking van Van
Doorn. Uiteindelijk besluit de commissie tot overneming van zijn suggestie, om bij het
ontbreken van een troonopvolger de Raad van State hierover te laten adviseren.
1) Th. Heemskerk.
2) Artikel 21 (Grondwet 1887):
Wanneer bij overlijden des Konings geen bevoegde opvolger naar de Grondwet
bestaat, geschiedt de benoeming regtstreeks door de Staten-Generaal in
vereenigde vergadering.
Zij worden daartoe in dubbelen getale binnen eene maand na het overlijden
bijeengeroepen.
3) A.F. de Savornin Lohman. Ook in de commissie-J. Heemskerk Azn. had
Lohman het opgenomen voor een meer gedetailleerde regeling van de
mogelijkheid dat er onenigheid zou bestaan over de erfopvolging. Zie notulen
commissie-J. Heemskerk Azn. 08-06-1883, p. 18.
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1-21. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 24 JANUARI
1911.

briefgeheim - Het is hier niet om de post te doen, maar het geldt hier een
grondrecht.

Aan de orde is het grondwetsartikel over het briefgeheim (artikel 159). De commissie-De
Beaufort heeft voorgesteld dit artikel uit te breiden tot 'post of andere openbare
instellingen van verkeer' en het woord 'brieven' te vervangen door 'berichten' teneinde
hieronder ook telegraaf- en telefoongeheim te vatten. Ook in de commissie-Th. Heemskerk
vindt deze modernisering steun. Wel vragen enkele leden zich af of deze waarborg nu echt
in de Grondwet geregeld moet, of ook in een gewone wet plaats kan krijgen.
De heer Van Lynden van Sandenburg is tegen het voorstel der commissie van
1905, met betrekking tot art. 159.1 De bedoeling schijnt te zijn de
voorkoming van schending van ambtsgeheim volgens de nieuwe redactie
óók van telephonische gesprekken, en dat schijnt in de practijk niet wel
mogelijk. Heeft dus het artikel oorspronkelijk de bedoeling de ingezetenen
te waarborgen tegen misbruik door de overheid gedurende den tijd, dat deze
brieven in handen harer ambtenaren heeft, voor het vervolg wil men in dit
artikel het ambtsgeheim aan die ambtenaren opleggen; dit laatste kan en
moet echter - even als tot dusver - voor elk speciaal geval door de wet worden
geregeld.
Den heer Tydeman komt het eender voor, of men het ambtsgeheim van
brieven, of wel van telegrammen of telephonische gesprekken schendt. De
vraag is niet, of de ambtenaar gemakkelijker achter het eene geheim komt
dan achter het andere, maar of men in de Grondwet moet zetten, dat de
ambtenaar als zoodanig het geheim niet mag schenden. De wetgever bepaalt
het voor de brieven, maar voor telegram en telephoon heeft men het uit het
wetsontwerp der staatscommissie voor de Telegraaf- en Telphoonwet
gelicht, omdat het in de Grondwet thuis behoorde.2
Een opmerking van Van Idsinga brengt Oppenheim tot een nadere overweging van de
aard van deze grondwetsbepaling.
Van Idsinga: Zijns inziens zou de beslissing, zooals zij nu luidt, beter passen
in een hoofdstuk over de posterijen in de Grondwet, als er zulk een
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hoofdstuk was, - zooals men het ook heeft voor den Godsdienst. De
waarborg moest meer algemeen zijn, en niet alleen betreffende de brieven
aan de post toevertrouwd.
--De heer Oppenheim heeft een gedeelte van de rede van den heer Van Idsinga
met verrassing gehoord. Evenmin als spreker vindt, dat een hoofdstuk "Van
den Godsdienst", "Van het Onderwijs en het Armbestuur" in de Grondwet
thuis behoort, even zoo weinig past er in een hoofdstuk over de posterijen.
Het is hier niet om de post te doen, maar het geldt hier een grondrecht.
1) Artikel 159 (Grondwet 1887):
Het geheim der aan de post of andere openbare instelling van vervoer
toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve op last des regters, in de
gevallen in de wet omschreven.
Het tekstvoorstel van de commissie-De Beaufort luidde: 'Artikel 159 der
Grondwet wordt gelezen als volgt: "Het geheim der aan de post of andere
openbare instelling van verkeer toevertrouwde brieven en berichten is
onschendbaar, behalve op last des rechters, in de gevallen in de wet
omschreven."' In § 86 gaf de commissie-De Beaufort een toelichting: 'De
telegrafie, de telefonie, de draadlooze overbrenging van berichten, zijn niet te
begrijpen onder het begrip "instellingen van vervoer" en brengen ook geen
"brieven" over maar berichten. Wel heeft de wetgever voorzoover hij deze
onderwerpen heeft geregeld met het voorschrift van artikel 159 der Grondwet
rekening gehouden, maar desniettemin schijnt het gewenscht de verplichting
daartoe vast te stellen.' Verslag der Staatscommissie, ingesteld bĳ Koninklĳk Besluit van
23 october 1905, no. 56, tot het onderzoek der vraag, welke andere wĳzigingen dan die van
de artikelen 80, 127 en 143 nog in de Grondwet moeten worden gebracht (Den Haag 1907)
12-13, 25.
2) De Staatscommissie voor de telegraaf- en telefoonwet werd ingesteld bij KB
van 17-09-1897, no. 22. Zij bood haar rapport op 13-12-1900 aan de Koningin
aan. Het hierop volgende wetsontwerp betreffende aanleg, exploitatie en gebruik
van telegrafen en telefonen werd aangeboden op 18-09-1902, HTK 1902-1903,
Bijl. 57, 2. De wet is vastgesteld 11-01-1904 (Stbl. nr. 7).
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1-22. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 7 MAART
1911.

onderwijsartikel - De Grondwet moet zijn een instrument
d'apaisement en dat wordt zij niet, wanneer er de mogelijkheid in
geopend wordt het volk nog meer te splitsen.

De commissie vergadert voor de tweede achtereenvolgende dag over het onderwijsartikel
(artikel 192). Leidraad vormen twee tekstvoorstellen van respectievelijk Kuyper en
Troelstra: waar het voorstel van Kuyper pleitte voor aanpassing van het artikel aan de
'nieuw geschapen toestand' waarin het primaat bij het bijzonder onderwijs ligt, beoogde
Troelstra juist inkorting van het artikel met behoud van de positie van het openbaar
onderwijs als dichtst bij de zorg van de staat gelegen. In de discussie over beide
voorstellen komen zowel zorgen over de praktijk van het onderwijs aan de orde als
bespiegelingen over wat hierover eigenlijk in de Grondwet geregeld moet worden. A.F. de
Savornin Lohman begint met het laatste en presenteert een derde voorstel:
De vraag is, of er een systeem in de Grondwet moet worden uitgedrukt.
Ook reeds de liberale Buys heeft gezegd, dat het eene fout was in 1848, dat
men toen een systeem in de Grondwet heeft neergelegd1; maar het belet niet,
dat men de rechten der burgers in de Grondwet moet vastleggen. In hoever
ook dit noodzakelijk is, hangt af van de omstandigheden. In 1886 is het
voorstel van minister Heemskerk verworpen, omdat toen niet uitdrukkelijk
voorgesteld was de bevoegdheid van subsidieering van het bijzonder
onderwijs uit de openbare kas, terwijl juist daarover de geheele quaestie
liep.2 Dat is nu niet meer noodig: het wordt door alle partijen erkend en het
geheele schoolwezen is er op gebaseerd; daarom is het opnemen daarvan in
de Grondwet minder noodig. Spreker is het niet eens met den heer Kuyper,
waar deze zegt, dat er rechtsongelijkheid is: volgens de wet is die
ongelijkheid er niet. De heer Kuyper stelt het voor, alsof de openbare school
wordt gemaakt voor menschen van bepaalde richting en daarnaast de
bijzondere school ook voor menschen van bepaalde richting. Dat is niet juist:
beide scholen zijn voor menschen van alle richtingen; ieder is vrij zijn kind te
sturen naar de openbare of de bijzondere school. Hierin is geen
ongelijkheid. Maar dat er feitelijk eene groote ongelijkheid is, komt, doordat
de minvermogenden eene school moeten hebben; die school wordt
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bekostigd door de gemeente en met zoo'n gemeenteschool kan de
bijzondere school die niets van de gemeente ontvangt, niet concurreeren; de
minvermogenden hebben dus feitelijk de keuze niet.
Spreker zou, in tegenstelling met het voorstel van den heer Kuyper, eene
schoolgeld-belasting willen heffen voor allen, met daarbij nog eene extra
bijdrage, voor hen die kinderen op school hebben; daardoor zou men eene
groote weldaad aan den minderen man bewijzen en tevens datgene
verkrijgen, wat spreker de hoofdzaak vindt, dat elke ouder zijn kind kan
sturen naar de school, die hij wil, wat nu, voor de mingegoeden althans,
gelijk hij boven reeds zeide, niet mogelijk is. Deze regeling heeft nog het
bijkomend voordeel, dat men niet het geheele schoolgeld betalen moet in
den loop van eenige jaren, maar dat het over het geheele leven als het ware
wordt verdeeld. Op die wijze betalen dus de meeste ouders zelven de
opvoeding hunner kinderen.
Het voorstel van De Savornin Lohman doet Troelstra herhalen dat de Grondwet in zijn
ogen geen partij moet kiezen en dus zo weinig mogelijk zou moeten regelen. Vervolgens
keert ook Oppenheim zich tegen dit voorstel:
Nog een bezwaar heeft spreker tegen het voorstel van den heer De Savornin
Lohman en wel, dat men openbare sectescholen krijgen kan; dat zal de natie
nog meer verdeelen en het peil van het onderwijs verlagen, maar dat bezwaar
heeft spreker ook tegen den heer Troelstra, hij spreekt toch van elke zedelijke
en maatschappelijke overtuiging; men krijgt dan splitsing niet op het
godsdienstig gebied, maar ook op ander, maatschappelijk gebied.
Wanneer men niet zegt, dat het te geven onderwijs zóó wordt ingericht, dat
het niet indruischt tegen de opvattingen van de ouders, zal men splitsing en
scheiding nooit kunnen voorkomen.
De financieele verhouding behoort niet in de Grondwet te worden
uitgewerkt, noch in de wet; niemand betwist tegenwoordig meer, dat het
bijzonder onderwijs door de openbare kas moet gesteund worden.
De Grondwet moet zijn een instrument d'apaisement3 en dat wordt zij niet,
wanneer er de mogelijkheid in geopend wordt het volk nog meer te splitsen.
Nadat De Savornin Lohman heeft uitgelegd dat hij geen openbare sectescholen voorziet,
maar onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met uiteenlopende godsdienstige
overtuigingen, vat Cort van der Linden de gevoerde discussie samen.
De heer Cort van der Linden constateert, dat men het er vrijwel over eens is, dat
er geen stelsel in de Grondwet moet komen, maar alleen een waarborg voor
de rechten der burgers. Maar als men gaat redigeeren, dan blijkt dat
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verlangen niet zoo duidelijk. Zoo wil de heer Kuyper in het derde lid aan het
bijzonder onderwijs den voorrang geven. De heer De Savornin Lohman doet
eigenlijk ook hetzelfde; en indien de heer Oppenheim verklaarde met den
heer De Savornin Lohman in te stemmen, dan doet hij dat alleen, omdat hij
diens voorstel in zijn eigen geest amendeert.
--Verder is men het er ook over eens, dat het een recht is der burgers om te
vinden eene school met goed onderwijs, maar komt men tot eene redactie,
dan is er geen waarborg.
De moeilijkheid om een goede redactie te vinden is ook in het rapport van de commissie
terug te zien: in een minderheidsnota keren zes van de negentien commissieleden zich
tegen het meerderheidsvoorstel.
1) Buys, De Grondwet II, 769. Zie ook H1-6.
2) Het voorstel van minister J. Heemskerk Azn. betreft de voorstellen van
verandering in de Grondwet, hoofdstuk X (Ontwerp van Wet, aangeboden aan de
Tweede Kamer op 01-11-1885). HTK 1885-1886, Bijl. 94. 1-3. Tijdens de
beraadslagingen in de Tweede Kamer werd voor beide artikelen een aantal
amendementen ingediend. Na stemming op 09-04-1886 bleek het wetsontwerp
niet aangenomen en trok Heemskerk het wetsontwerp in. HTK 1885-1886, p.
1526-1527.
3) Middel om de rust te bewaren.

1-23. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 7 SEPTEMBER
1911.

uitvoerende macht - Nu heeft de heer Oppenheim gezegd, dat de
verschillende machten komen uit de Grondwet van 1814, maar spreker
vraagt: als die dan de bron is van alle macht, waarom moet men dan
gehoorzamen?

Op voorstel van Oppenheim, die tijdens een eerdere bespreking afwezig was, heropent de
commissie haar principiële besprekingen over artikel 55 ('De uitvoerende magt berust bij
den Koning'). De subcommissie voor hoofdstuk I en II heeft, in navolging van een eerdere
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suggestie van Kuyper, voorgesteld om in dit artikel de term 'uitvoerende magt' te
vervangen door 'besturende macht'. Een alternatief voorstel van Van Citters om te lezen
'de regeermacht' wordt eveneens in de discussie meegenomen. Oppenheim betwijfelt of de
betekenis van deze voorstellen wel zo gering is als de indieners willen doen voorkomen.
Het voorstel lijkt namelijk de almacht van de Koning te willen plaatsen tegenover het
parlementaire stelsel, welks bestaan Oppenheim bevestigd acht door de
grondwetsherziening van 1848 en de conflicten tussen regering en Staten-Generaal in de
jaren 1866-1868. Het vermoeden van Oppenheim leidt tot beschouwingen over de
diepste aard van het constitutionele bestel en de vraag of deze zich door grondwettelijke
bepalingen laat wijzigen.
De heer Oppenheim zegt, dat de voorzitter1 bij de openingsvergadering gezegd
heeft, dat het niet de bedoeling is de Grondwet omver te werpen, slechts om
wijzingen aan te brengen: spreker meent, dat met het voorstel der
subcommissie wel degelijk de Grondwet omgeworpen wordt. Indien het
gevolg daarvan mocht zijn toeneming van den eerbied voor de bestaande
machten, dan heeft spreker er des noods vrede mede, maar dat zal het gevolg
niet zijn van deze verandering.
Wat is toch de bedoeling? Om nu in de Grondwet de zoogenaamde
Schrankentheorie neêr te leggen, de leer van de volle staatsmacht bij den
Souverein, slechts ten aanzien van de uitvoering beperkt door de
ministerieele verantwoordelijkheid, het parlement, en de rechterlijke macht.
Met de historie van het staatsrecht van af 1814 wordt door deze theorie
gebroken. Spreker daagt een ieder uit om in de Grondwet van 1814 eene
vorstelijke macht te ontdekken als één geheel, waaruit de bijzondere
bevoegdheden voortkomen. De Grondwet van 1814 is van Van Hogendorp,
een practisch man, wien het er om te doen was het stadhouderlijk gezag uit
te breiden, maar die niet dacht aan eene volle regeermacht.
In 1815 is heel veel te doen geweest over de koninklijke macht, men wilde
toen zoo'n volle regeermacht vestigen, maar men is er voor teruggedeinsd
(zie Raepsaet2) en het is niet in de Grondwet gekomen, terwijl wel het
tegenwoordig art. 1093 in de Grondwet gekomen is, hetwelk lijnrecht in
strijd is met de Schrankentheorie.
In 1848 is art. 55 ingebracht, waartegen Thorbecke ten zeerste gekant was
en het een groot valsch woord noemde.4
Het beroep op art. 725 gaat niet op, "in gemeen overleg" is zuiver formeel,
het stond reeds in de Grondwet van 1814, die alles had, behalve een begrip
van de vorstelijke macht.
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Op het oogenblik kent de Grondwet dat systeem niet, de Grondwet kent
slechts organen, die elk hunne bepaalde bevoegdheden en gelijke macht
hebben.
Werd het Koningschap er mede gebaat, spreker zou er vrede mee kunnen
hebben, maar hij vreest, dat dit niet het geval is. Daarenboven sinds 1848 is
de macht van den Monarch steeds verminderd en die van het parlement
vermeerderd; de Monarch is geworden wat men in Engeland noemt de bron
van alle eer. Is het nu wenschelijk om op papier de macht van den Monarch
te versterken, terwijl in werkelijkheid die macht steeds vermindert?
Ten slotte: neemt men het voorstel van de subcommissie aan, dan moet
men alle overige artikelen van de zesde afdeeling, als zijnde attributief,
schrappen.
Spreker heeft hiermede voldoende aangetoond, naar hij meent, hoe hij
tegen het voorstel der subcommissie gekant is.
De voorzitter zegt, dat het nog te bewijzen is, dat de voorgestelde redactie
eene wezenlijke principieele verandering in de Grondwet neêrlegt. Wie geeft
hare bevoegdheid aan de verschillende machten van 1814: de Souverein.
Practisch zal echter de voorgestelde redactie absoluut geen invloed
uitoefenen, alles blijft zooals het is.
Nog ééne opmerking: in het stelsel van den heer Oppenheim hangt
bijvoorbeeld de rechterlijke macht, indien deze niet komt van den Koning, in
de lucht: juist door de theorie van de Staatsalmacht gaat die dwaasheid weg.
--De heer De Savornin Lohman zegt, dat de quaestie voor hem er eene is louter
van theorie: in het stelsel van den heer Oppenheim is niemand de baas: in het
zijne is het de Koning: en daarmee geeft hij antwoord op de vraag, waarom
hij aan de leer van de Staatsalmacht des Konings de voorkeur geeft.
Practisch is er in het geheel geen verandering te wachten. Tegen de
uitdrukking "uitvoerende macht" heeft hij niet zooveel bezwaar; men bedoelt
er toch mede het recht van handelen. Hij heeft ook geen bezwaar tegen de
uitdrukking "regeermacht".6
Overigens merkt spreker op, dat ook Buys meende, dat de wetgevende macht
eene afgeleide macht is van den Monarch.
--De heer Tydeman vindt het eene redactioneele quaestie; ook al ware het de
bedoeling wijziging in de machtsverhouding van Kroon en parlement te
brengen, dan verkrijgt men die toch niet door eene bepaling op papier.
Dit hangt af van de evolutie der zaken, den loop der tijden, niet van eene
redactie.
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Spreker is het niet met den heer Oppenheim eens, dat de macht des
Konings vermindert; bij de tegenwoordige verbrokkeling der partijen wordt
de invloed van het kabinet hoe langer hoe grooter, tegenover dien van het
parlement.
Wil men in de Grondwet den Koning bekleeden met schoone emblemen,
spreker heeft daar niets tegen; maar wanneer er niets wezenlijks door wordt
verkregen en het bovendien een schijn opwekt, die er inderdaad niet mede
wordt bedoeld, dan wordt het Koningschap er door geschaad. Dat wil
spreker niet en daarom zal hij tegenstemmen.
De heer Oppenheim zegt, dat volgens den heer De Savornin Lohman, Buys dit
systeem zou hebben verdedigd. Toen Buys zijn werk schreef was de eerste
uitgaaf van Laband uitgekomen; deze had de juridisch-dogmatieke methode
ingevoerd; Buys is onder de bekoring daarvan gekomen; daarom is er op vele
plaatsen geen Nederlandsch maar Duitsch staatsrecht te vinden.7 Spreker
maakt zich echter sterk minstens evenveel plaatsen te vinden, waaruit blijkt,
dat Buys een aanhanger van de tegenovergestelde leer is.
De heer De Savornin Lohman heeft gezegd, dat spreker in zijn stelsel niet
zeggen kan, wie de baas is, dat is volkomen juist. Maar laat de heer De
Savornin Lohman eens zeggen uit welke bepaling in de Grondwet blijkt, dat
de Koning boven den wetgever staat?
De Koning heeft eene enorme macht, maar die macht is ontegenzeggelijk
verminderd ten bate van het parlement. De heer Tydeman kan toch niet
ontkennen, dat sinds 1866 in ons land eene parlementaire monarchie
bestaat, met het zwaartepunt bij het parlement.
Men zegt: er wordt nu werkelijk geene verandering gebracht, maar waarom
laat men dan de tegenwoordige redactie niet staan? En dan, men verandert
eene Grondwet niet zonder bedoeling.
Spreker is het geheel met den heer Tydeman eens, waar deze zegt, dat men
een schijn zal opwekken in strijd met de waarheid, maar die het koningschap
niet dienen zal.
Men vraagt, waar komen de machten vandaan? In het stelsel van de volle
regeermacht komt men ten slotte op een punt waar men niet verder kan
gaan, maar bij sprekers stelsel is daar wel een antwoord op te geven: de
Grondwet van 1814. En wel, omdat de Grondwet niet is eene geoctroieerde
chartre8, maar eene garantie waaronder de Souvereine Vorst is gekomen en
waaraan hij gebonden is.
De heer De Savornin Lohman zegt, dat er eene centrale overheid zijn moet: de
centrale overheid is ook in sprekers stelsel, al erkent hij geen hoogste macht;
de centrale overheid is bij de Kroon voor de uitvoering, bij de wetgevende
macht voor de wetgeving, bij de rechtelijke macht voor de rechtspraak.
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Ten slotte herhaalt spreker, dat men toch geen veranderingen brengen
moet, die niets beteekenen, zelfs volgens hen die er voor zijn; terwijl zij een
verkeerden schijn opwekken.
--De heer Kuyper heeft zich aanvankelijk niet in de discussies gemengd, omdat
hij zijn standpunt in zijn voorstel met toelichting had uiteengezet. Spreker is
het met den heer Oppenheim eens, dat men eene regeling moet hebben, die
de waarheid is, maar wat thans in de Grondwet staat is eene politieke leugen.
De schijn is, alsof in de Grondwet het koningschap hooggeëerd is, maar de
realiteit is, dat sinds 1848 de koninklijke macht in de Grondwet is gedaald,
en die van het parlement gestegen. In de laatste jaren daalt de parlementaire
macht door de innerlijke zwakheid van het parlement en daardoor moet
noodzakelijk de regeering stijgen; het geschiedt in tal van staten aldus.
Sprekers voorstel wil in de Grondwet volstrekt niets veranderen, maar het
betracht alleen de eerlijkheid. In de landen, waar men de volkssouvereiniteit
erkent, wordt in de Grondwet steeds in de eerste plaats het parlement
genoemd, en later, als het op de uitvoering aankomt, de Koning. In onze
Grondwet is de schijn anders; de koninklijke macht gaat voorop, daarna
komen de Staten-Generaal; de vorm is dus volstrekt niet democratisch. Kan
die schijn blijven? (Tusschen haakjes zegt spreker, dat hij "macht" met kleine
letter wenscht geschreven te hebben).
In de Zesde Afdeeling9 heeft men geheel het beloop aangenomen, alsof de
Koning ontvangt een gebod van buitenaf; daarin volgen op art. 55 allerlei
détails, die in de regeermacht liggen opgesloten, maar van de wetgevende en
de rechterlijke macht leest men daar geen woord! Wel wordt in art. 109 de
wetgevende macht van den Koning weêr ingevoegd, maar dat geschiedt
veinzelijk en achteraan; logisch is het haar voorop te stellen.
Nu heeft de heer Oppenheim gezegd, dat de verschillende machten komen
uit de Grondwet van 1814, maar spreker vraagt: als die dan de bron is van alle
macht, waarom moet men dan gehoorzamen? Waarvandaan komt het
obligo? Zegt men: van de Grondwet van 1814, dan is de tweede vraag:
waaraan ontleent die Grondwet die macht?
Toen de groote revolutie in 1848 was doodgeloopen, had eene nationale
aristocratie zich van het gezag meester gemaakt met eene kieswet, die de
macht stelde in handen van de nationale notabelen van 1848.10 Tegen die
macht hebben zich zoowel de revolutionairen als de christelijke democraten
verzet en zij is nu teruggeworpen. Er moet, zegt spreker, een hooger motief
zijn om te gehoorzamen en dat is de Hoogste Macht, waaraan ook het
centraal gezag is onderworpen, namelijk God. Dit wordt in de
tegenwoordige Grondwet ook erkend, maar door de uitlating van de
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woorden "bij de gratie Gods" is het rechtens buitengesloten; nu heeft men
dien nexus weêr hersteld. Reeds in het Oude Testament blijkt, dat de macht
des Konings in drieën is gedeeld, maar als drie functiën voortvloeiende uit
ééne grondkracht.
Na deze principiële beschouwingen gaat de commissie over tot meer redactionele
opmerkingen. Na het verwerpen van diverse subvoorstellen besluit ze uiteindelijk om het
tekstvoorstel van de subcommissie over te nemen. In het rapport tekent zowel Oppenheim
als Van Citters in een minderheidsnota protest aan tegen deze nieuwe redactie van artikel
55.
1) Th. Heemskerk.
2) Van J.J. Raepsaet verscheen in 1840 het Journal des séances de la commission qui a
été chargée par le Roi, en 1815, de rédiger un project de constitution pour le royaume des
Pays-Bas. Dit journaal biedt inzicht in de wordingsgeschiedenis van de Grondwet
van 1815. Colenbrander ed., Ontstaan der Grondwet II, ix-xx.
3) Artikel 109 (Grondwet 1887):
De wetgevende magt wordt gezamenlijk door den Koning en de StatenGeneraal uitgeoefend.
4) De kwalificatie van Thorbecke betrof niet artikel 55 , maar artikel 53 (‘De
Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk’) dat volgens hem
tot 'twijfel, chicane en misbruik' zou leiden. Thorbecke, Herziening der Grondwet,
18.
5) Artikel 72 (Grondwet 1887):
De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van
bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn, worden door de
wet geregeld.
Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:
"Wij enz. Koning der Nederlanden, enz"
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in
overweging genomen hebben, dat enz."
(De beweegredenen der wet.)
"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 enz."
(De inhoud der wet.)
"Gegeven, enz. "
Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklijk gezag door een Regent of door
den Raad van State wordt waargenomen, wordt de daardoor noodige wijziging in
dit formulier gebracht.
6) In de commissie-J. Heemskerk Azn. had Lohman dan ook nog zelf
voorgesteld om in dit artikel de term 'regeermacht' te introduceren. Zie notulen
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08-06-1883, p. 19 en de minderheidsnota van B.J. Lintelo baron de Geer van
Jutphaas en A.F. de Savornin Lohman in het eindverslag (24-01-1884), p. 64.
7) Buys, De Grondwet I-III. Zie voor de behandeling van (het toenmalige) artikel 54
deel I, 195-200. 'Laband' verwijst naar Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen
Reiches (4 delen;Tübingen 1876-1882). De in dit werk verdedigde juridischdogmatische methode plaatste de in de grondwet en wetgeving vastgelegde
rechtsregels centraal: deze regels zorgden voor de gebondenheid van de
staatsmacht, en uit deze regels werden de algemene begrippen afgeleid die weer
als bron dienden voor nieuwe regels.
8) Verwezen wordt naar de 'geoctroyeerde' Franse constitutie van 1814, die niet,
zoals de daaraan voorafgaande grondwetten, als een door een soeverein volk
afgesloten contract werd beschouwd maar als een geschenk van de soevereine
vorst aan zijn volk.
9) 'Van de macht des Konings'.
10) Het kiesstelsel van 1848 was vastgesteld bij Wet van 11 oktober 1848 (Stbl. nr.
61) en bij Wet van 11 oktober 1848 (Stbl. nr. 70). Het hierin opgenomen
'voorlopig kiesreglement' voorzag in de eerste rechtstreekse verkiezingen van de
Tweede Kamer. Leden van de Tweede Kamer konden rechtstreeks gekozen
worden in kiesdistricten door meerderjarige Nederlandse ingezetenen die in het
bezit waren van burgerlijke en burgerschapsrechten en die een som tussen fl. 20
en fl. 160 aan directe belastingen betaalden. De Kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. nr.
37) verving het 'voorlopig kiesreglement'.

1-24. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 7 SEPTEMBER
1911.

algemene maatregelen van bestuur - .. die practijk laat zich niet
dwingen: komt het voorstel er niet door dan zal men wetten blijven
maken, die niet met de Grondwet in harmonie zijn.

De vergadering wordt vervolgd met de behandeling van het artikel over de algemene
maatregelen van bestuur (artikel 56). A.F. de Savornin Lohman uit kritiek op het
voorstel van de subcommissie voor hoofdstuk I en II om het tweede lid van dit artikel
('Bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan
krachtens de wet') uit te breiden tot de handhaving door 'den sterken arm'. Weliswaar is
deze toevoeging bedoeld om de bescherming van de burger uit te breiden tot het volgens de
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subcommissie 'vaak veel groter leed' van ingrijpen door politiedwang, De Savornin
Lohman meent dat dit voorstel een door hem ongewenste praktijk 'grondwettig maakt'.
Tydeman stelt daar tegenover dat deze praktijk ook via de Grondwet geen halt meer kan
worden toegeroepen.
De heer De Savornin Lohman vindt, dat de voorgestelde alinea 2 een veel
grooteren omkeer te weeg brengt, dan art. 551. Immers door die alinea
worden de burgers geheel onderworpen aan de ambtenaren. Herhaaldelijk
zijn er wetten door de Kamer aangenomen, waarbij is gezegd, dat de burgers
niet slechts onderworpen worden aan algemeene maatregelen van bestuur,
maar ook aan bevelen door ambtenaren te geven.2 Men zegt, dat het de
tegenwoordige eisch is van de industrie. Spreker spreekt dat tegen, maar in
elk geval die wetten zijn ongrondwettig en om de practijk nu grondwettig te
maken, wordt dat voorstel gedaan.
Men kan gaan zoover men wil in de algemeene maatregelen van bestuur,
eens komt er een oogenblik dat verdere détailleering onmogelijk wordt en
dan laat men het toch over aan ambtenaren. Daartegen behoort de Kamer op
te komen. Vroeger was het liberale stelsel: bescherming tegen de Kroon, nu
is dat stelsel ten opzichte der ambtenaren blijkbaar vergeten.
Daarbij komt, dat men de rechterlijke macht er buiten houden kan: de
burgers zijn dus overgeleverd aan de willekeur der ambtenaren. Welnu
spreker is daar ten sterkste tegen: hij zal dan ook tegen dat lid van art. 56
stemmen.
De heer Tydeman meent, dat de opmerking van den heer De Savornin
Lohman steekhoudend zou zijn, indien men niet tot eene geheel andere wijze
van wetgeving, dan vroeger, gedrongen was ten gevolge van het meer en
meer ingrijpen in het maatschappelijk leven der burgers. In theorie is het
uitstekend, dat men niet gedwongen moet zijn de niet in de wet omschreven
mondelinge bevelen van ambtenaren op te volgen, met strafbedreiging.
Spreker zou daar dan ook graag tegen opkomen, maar op een zeker
oogenblik gaat het niet anders; men kan geen voorschriften in de wet geven,
welke van toepassing zijn op alle gevallen. Daarbij komt, dat het terstond
opvolgen van onmogelijk te voorziene bevelen soms dringend noodzakelijk
kan zijn, uit een oogpunt bijvoorbeeld van veiligheid.
In elk geval is de practijk nu eenmaal zoo en door dit voorstel wordt de
practijk grondwettig gemaakt: die practijk laat zich niet dwingen: komt het
voorstel er niet door dan zal men wetten blijven maken, die niet met de
Grondwet in harmonie zijn.
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De commissie spreekt nog lang door over de praktische problemen en mogelijke
oplossingen rond artikel 56. De redactie die tijdens de vergadering van 8 september 1911
uiteindelijk wordt aanvaard ontlokt De Savornin Lohman de toezegging, hierover een
minderheidsnota te schrijven. Deze kon echter nergens worden teruggevonden.
1) Zie H1-23.
2) In de notulen van 08-09-1911 komen verschillende voorbeelden van dergelijke
wetten aan de orde. Genoemd worden onder andere de Wet tot regeling van het
veeartsenijkundig staatstoezigt en de veeartsenijkundige politie (20-07-1870,
Stbl. nr. 131) en de nog in behandeling zijnde Steenhouwerswet. (Wet van 07-101911 houdende bepalingen in verband met de bijzondere gevaren voor veiligheid
en gezondheid, verbonden aan steenhouwersarbeid, Stbl. 315). Het memorie van
antwoord van minister Talma aan de Eerste Kamer, waar in de notulen van 0809-1911 naar wordt verwezen - is opgenomen in het eindverslag van de
commissie van rapporteurs. HEK 1910-1911, Bijl. 40, Eindverslag der commissie
van rapporteurs over het ontwerp van wet houdende bepalingen in verband met
de bijzondere gevaren voor veiligheid en gezondheid, verbonden aan de
steenhouwersarbeid, p. 654-659.

1-25. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 11 SEPTEMBER
1911.

verdragen - De vraag, of een tractaat op zich zelf eene bron van recht is,
of niet, is van zooveel belang, dat de Grondwet er niet over zwijgen mag.

Aan de hand van het grondwetsartikel over het sluiten en bekrachtigen van verdragen
(artikel 59) bezint de commissie zich, net als eerder de commissie-De Beaufort (H1-14),
op de verhouding tussen verdrag en wet. De discussie draait vooral om de vraag of deze
verhouding, in een tijd van vredesconferenties en vele andere verdragen, in de Grondwet
kan en moet worden geregeld. Opmerkelijk is dat de commissie bij deze bespreking zal
uitkomen op een standpunt dat ingaat tegen dat van de vele 'adviseurs' die haar
voorgingen, waaronder de commissie-De Beaufort, de regering en de Hoge Raad. Ook een
eerdere plenaire vergadering van deze commissie zelf alsmede de subcommissies voor de
hoofdstukken I en II en voor de hoofstukken V en XI stonden nog op het standpunt dat er
niets veranderd hoefde te worden aan de huidige toestand, waarin een verdrag als
rechtsbron naast de wet kon staan. Dat de commissie besluit om van deze eerdere koers af
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te wijken lijkt in belangrijke mate het gevolg van een uitvoerige, hier slechts in
fragmenten weergegeven betoog van Van Idsinga. Deze wijst een gelijkstelling van wet en
verdragsrecht af vanuit het standpunt dat verdragsrecht niet rechtstreeks in de nationale
rechtsorde zou mogen doorwerken:
Thans de principieele quaestie zelve.
Spreker is het niet eens met het besluit noch met de toelichting der
subcommissie1; hij vereenigt zich met hetgeen de heer Van Nispen tot
Sevenaer opmerkte.2
Het geldt hier eene gewichtige quaestie en in den huidigen stand der
quaestie gaat het niet aan om haar bij grondwetsherziening niet op te lossen.
De subcommissie wil het overlaten aan de jurisprudentie; dit is slechts eene
fraaie phrase. Het behoort, naar sprekers inzicht, niet tot de taak der
rechterlijke macht om uit te maken welk gezag in Nederland is het
wetgevend gezag; dit moet boven allen twijfel in de Grondwet zijn beslist.
Indien de Grondwet daaromtrent eenigen twijfel overlaat, zoodat de rechter
in sommige gevallen wel verplicht is bij wijze van interpretatie in dezen of
genen zin dit vraagpunt te beslissen, dan is dit eene grove fout in de
Grondwet, die moet hersteld worden. De staatscommissie kan dit natuurlijk
doen door het standpunt van de "jurisprudentie", - indien men van zulk een
standpunt kan spreken - in de Grondwet te bevestigen; de rechter zal echter
heden in dezen, en morgen in een anderen zin beslissen. De Grondwet zou
dus moeten verklaren, óf dat de Koning bij wijze van verdrag met eene
vreemde mogendheid nieuw recht in Nederland scheppen kan, óf dat de
goedkeuringswet, die aan de bekrachtiging moet voorafgaan, tevens de
strekking heeft om de bepalingen van het verdrag tot wetsbepalingen te
stempelen.
--Spreker gelooft, dat de Grondwet het vraagpunt moet uitmaken in dezen
zin, dat, wanneer bij verdrag is overeengekomen, dat nieuw recht in
Nederland zal gelden, de nieuwe bepalingen geen kracht van wet zullen
hebben, voordat zij in eene wet of een algemeenen maatregel van bestuur
zullen zijn geïncorporeerd.
Deze oplossing is meer in overeenstemming 1. met den aard van het
volkenrecht, en 2. met ons constitutioneel staatsrecht.
Voor wat betreft het constitutioneel recht vervolgt Van Idsinga met een beschouwing over
de soevereiniteit:
Het tweede punt is, dat spreker die nieuwe leer niet in overeenstemming
acht met ons constitutioneel staatsrecht. Spreker gelooft aan eene goddelijke
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leiding in de geschiedenis van ons volk, waardoor het Huis van OranjeNassau (in de eerste plaats) geroepen is om de souvereiniteit over ons volk
uit te oefenen, en dat dit met zich medebrengt het gezag uit te oefenen,
waardoor nieuw recht in ons land kan worden gevestigd; dit wil echter niet
zeggen: dit gezag uit te oefenen op elke wijze als de Souverein verkiest, maar
met gebruikmaking van zekere ontwerpen, die hem daartoe worden
voorgelegd. Onze Constitutie erkent slechts twee, of wil men, slechts ééne,
wijze voor den Koning om dat gezag uit te oefenen: de bekrachtiging van een
voorstel van wet, waarmede de Staten-Generaal zich hebben vereenigd (men
kan ook zeggen: den algemeenen maatregel van bestuur, den Raad van State
gehoord). Spreker ontkent, dat de Koning in gemeen overleg met eene
vreemde mogendheid hier te lande nieuw recht kan scheppen. In Amerika
gaat zoo iets wel, omdat de constitutie dat uitdrukkelijk zegt, maar dit wordt
dan ook door Amerikaansche juristen bespot.3 De Hooge Raad daarentegen
zegt, dat art. 59 aan den Koning wetgevende bevoegdheid toekent, maar hij
zegt dat op curieuze manier, nl. "op internationaalrechtelijk gebied".4 Dit is
eene dubbelzinnige uitdrukking en kan ook beteekenen "volkenrechtelijk".
Nu is het zeker waar, dat in het volkenrecht "tractaten" worden beschouwd
als eene der bronnen van het zoogenaamde "volkenrecht", maar de
bevoegdheid om deze bron te doen vloeien wordt den Koning niet gegeven in
de Grondwet. Dit effect van tractaten is niet gegrond in eenige Grondwet,
maar in de algemeen geëerbiedigde leer van het volkenrecht, maar dit gaat
dan ook niet verder dan dat het internationaal recht schept tusschen de
partijen in het volkenrechtelijk verkeer. De quaestie echter, waarover het hier
gaat, heeft niets te maken met dat volkenrecht, maar met het nationaal recht,
namelijk de vraag, of deze bron voor internationaal recht ook kan zijn
onmiddellijke bron van het nationaal recht. Spreker ontkent dat met Triepel5,
en betoogt, dat in art. 59 geene wetgevende bevoegdheid te dien aanzien aan
de Kroon is toegekend, aangezien in dit artikel alleen gesproken wordt van
uitvoerend gezag. De voorafgaande goedkeuring van het tractaat door de
Staten-Generaal heeft in sprekers leer wel degelijk gezonden zin, maar de
goedkeuringswet heeft eene andere strekking dan de Hooge Raad daarin
ziet. Het is dan ook niet deze wet, maar de ratificatie (die uit kan blijven)
welke het tractaat geldig maakt.
Nu kan men natuurlijk zeggen, dat men sprekers stelsel niet wil, hetzij
omdat men zijne leer niet beaamt, hetzij uit practische redenen, maar welke
leer aanvaarden dan zijne tegenstanders? De leer, dat het tractaat als bron
van recht hooger staat zelfs dan de Grondwet?
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Cort van der Linden is de eerste die op het lange betoog van Van Idsinga reageert. Hij
beaamt dat een grondwettelijke regeling van de door Van Idsinga aangeroerde kwestie
niet kan uitblijven, maar neemt voor wat betreft de inhoud van die regeling een
tegenovergesteld standpunt in.
De heer Cort van der Linden acht zich niet in staat, zonder het door den heer
Van Idsinga gesprokene voor zich te hebben, daarover in bijzonderheden te
oordeelen.
De vraag, of een tractaat op zich zelf eene bron van recht is, of niet, is van
zooveel belang, dat de Grondwet er niet over zwijgen mag. De heer Loeff
heeft gemeend die quaestie te kunnen ontkomen door de goedkeuringswet
zoo in te richten, dat die wet zoowel goedkeuring is als eene bron van recht
schept.6 Maar indien de ministers en de meerderheid der Staten-Generaal er
anders over denken en meenen, dat het tractaat op zich zelf eene bron van
recht schept, dan wordt het expedient van den heer Loeff niet gebruikt en
blijft onzekerheid bestaan.
Spreker meent, dat vooral op één punt de Grondwet verder gaan moet, dan
de subcommissie. De Grondwet dient te beslissen, of afwijking van de
Grondwet bij tractaat is geoorloofd. Is het tractaat op zich zelf eene bron van
recht en primeert het internationale recht het nationale dan is de afwijking
mogelijk en geoorloofd. Maar neemt men aan, dat eene nieuwe wet noodig
is, dan kan men die wet niet aannemen, als zij in strijd is met de Grondwet,
hetgeen tot bedenkelijke gevolgen aanleiding zou kunnen geven;
bijvoorbeeld indien de procedure van het internationale wisselrecht een
opperste internationaal hof schept, zou men met het oog op art. 153 der
Grondwet niet daaraan kunnen meedoen.7 Dus voor hen die meenen, dat
slechts de wet recht kan scheppen is eene dergelijke bepaling in de
Grondwet, die afwijkingen toelaat in de Grondwet, noodzakelijk.
Met den heer Van Idsinga is spreker het geheel eens, waar deze zegt, dat
internationale tractaten overeenkomsten zijn tusschen twee rechtspersonen,
die eene afzonderlijke wet behoeven, maar bij de tegenwoordige
ontwikkeling van het internationaal recht doet de zaak zich anders voor: er
wordt wel degelijk in den vorm van een tractaat nieuw recht gemaakt, maar
dat is dan eene regeling van eene ruime rechtsgemeenschap, die meer omvat
dan de gemeenschap van een volk: het zoogenaamde mundiaal recht. Men
heeft dan niet te maken met eene regeling van twee of meer rechtspersonen:
de grond is de aanhoorigheid tot eene grootere rechtsgemeenschap en voor
eene dergelijke rechtsverhouding schept inderdaad het tractaat recht voor en
tusschen de verschillende burgers van die ruime rechtsgemeenschap.
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Voor hen, die deze theorie aanhangen, is opneming van de bovengemelde
bepalingen in de Grondwet onnoodig: maar het is in elk geval secuurder, dat
de Grondwet zich hierover uitspreekt.
Ook Oppenheim, die in beide betrokken subcommissies al met Van Idsinga de degens
kruiste, is kritisch over diens betoog:
De groote vraag is: brengt tractaat al of niet nieuw recht. Spreker vindt het
het beste die vraag nog geene oplossing te geven, in den stand, waarin de
materie zich op het oogenblik bevindt: het is nog eene open vraag: men moet
het aan de practijk overlaten, daar men nog te veel in een tijd van overgang is.
Wil men echter de vraag beslissen, dan zou spreker het willen doen, niet in
den zin van den heer Van Idsinga en dat wel om de redenen, die spreker in de
subcommissie uitvoerig heeft uiteen gezet8, waaraan hij nog dit wil
toevoegen: de wet is eene eenzijdige, het verdrag is eene tweezijdige regeling
en wat tweezijdig is vastgesteld is slechts door beide partijen te wijzigen.
Overigens of er eene internationale regeling bestaat staande naast de
nationale regeling heeft met de Grondwet of de wet niets te maken.
De heer Loeff is het geheel eens met den heer Van Idsinga omtrent de vraag:
wet of tractaat. Er is echter nog eene andere vraag en wel welke kracht de
goedkeuring van de Staten-Generaal heeft en in dat opzicht gaat hij mede
met de subcommissie. De subcommissie wil overigens op dit oogenblik de
vraag: wet of tractaat, niet in de Grondwet zien uitgemaakt. En die zienswijze
kan spreker volkomen billijken. Al ware het alleen hierom, dat de stand van
de quaestie zulks nog niet toelaat; de internationale wetsformatie is nu in een
tijd van barensnood en door nu regelen vast te stellen zou misschien blijken
over eenigen tijd, dat men had misgetast: men moet wachten totdat het
overgangstijdperk, waarin wij verkeeren, voorbij is. Nog eene reden heeft
spreker er voor: hij vreest, dat indien men nu ging regelen, men het zijns
inziens verkeerde systeem zou volgen, welk systeem, zooals de heer Van
Idsinga zoo terecht heeft gezegd, slechts in ons land, en anders nergens,
gevolgd wordt. Spreker komt terug op hetgeen hij gisteren zeide, betreffende
de formuleering van den tekst der goedkeuringswet.
De heer Cort van der Linden heeft een nieuw punt in het debat gebracht,
namelijk het mundiaal recht en heeft daarbij gesproken over art. 153 in
verband met het internationale wisselrecht. Daartegenover stelt spreker deze
vraag: wat is eene Grondwet en waarvoor dient ze op het terrein van het
privaatrecht? Het antwoord is ongetwijfeld, dat de Grondwet slechts dient
voor haar land en haar recht, dus slechts betrekking heeft op het nationale
recht. Maar dan is het niet de vraag of dat mundiaal recht de Grondwet
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primeert, maar of dat recht niet naast de Grondwet staat. In dat geval is er
geen quaestie van een inbreuk op art. 153.
Men kan dus de vraag van het mundiaal recht hier geheel uitschakelen.
A.F. de Savornin Lohman aarzelt over de noodzaak tot grondwettelijke regeling:
Dan de vraag, of het noodig is om een stelsel in de Grondwet op te nemen.
Spreker meent, dat in zoover een verdrag ook bindend is voor de nationalen,
dat, als de regeering geen spoed maakte met het in de wet over te brengen,
het buitenland directe verbindbaarheid zou mogen vorderen.
Spreker erkent de groote moeilijkheden die daardoor ontstaan; het is beter
het in de wetgeving over te planten, maar dan moet men dat ook in de
Grondwet zetten, omdat men dan aan de vreemde mogendheid kan doen
weten, dat zij geen recht heeft, om op onmiddellijke toepassing van het
tractaat aan te dringen.
Spreker gelooft ook niet, dat het aangaat, dat een verdrag van de Grondwet
zou afwijken: wil men dit toch mogelijk maken, dan zou men moeten
eischen twee derden der stemmen.
De heer Loeff zegt, dat hij de redactie van de subcommissie accepteert: dat
hangt samen met sprekers vrees, dat men bij keuze het stelsel zou
aannemen, dat hij volstrekt niet wil. Hij hoopt dan ook, dat langs den weg
van de practijk het stelsel wordt verlaten, hetwelk hij verkeerd vindt.
In lijn met het betoog van Van Idsinga adviseert de commissie om aan artikel 59 een
bepaling toe te voegen die de verbindbaarheid van verdragsbepalingen afhankelijk
maakt van hun omzetting in nationale wetten en regels. Daarnaast wordt, zoals Cort
van der Linden voorstelde, ook een bepaling toegevoegd over de goedkeuring van
verdragen die van de Grondwet afwijken.
1) De subcommissie voor de hoofdstukken I en II adviseerde primair over artikel
59. Deze subcommissie had in haar rapport voorgesteld het artikel als volgt te
lezen:
'De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde mogendheden. Hij
deelt den inhoud der gesloten verdragen mede aan de Staten-Generaal, zoodra
hij oordeelt dat het belang van den Staat dit toelaat. Bekrachtiging van door den
Koning gesloten verdragen, of toetreding tot bestaande verdragen, geschiedt niet
dan nadat die verdragen door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd. Deze
goedkeuring wordt niet vereischt, indien de Koning zich de bevoegdheid tot het
tot stand brengen van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden.' De
subcommissie besloot daarmee om het door de commissie-De Beaufort
voorgestelde vierde lid, betreffende de onschendbaarheid van verdragen, te laten
vervallen. In haar toelichting had zij hierover opgemerkt dat de beslissing over
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de verbindendheid van verdragen aan de jurisprudentie overgelaten moest blijven
worden.
2) O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer. Deze had in de vergadering van 08-09-1911,
p. 445-446 hierover opgemerkt dat '[h]et belangrijkste punt is de vraag of een
verdrag rechtstreeks verbindt, dan wel of er eene afzonderlijke wet voor noodig
is. Spreker heeft zich verbaasd over de conclusie, waartoe de subcommissie op
dit punt gekomen is, en kan zich met hetgeen daaromtrent op blz. 7 van haar
rapport geschreven is, niet vereenigen. De subcommissie wil dit aan de
jurisprudentie overlaten, en dat kan spreker zich niet verklaren. Door het arrest
van den Hoogen Raad is slechts ééne zijde der quaestie uitgemaakt, maar de
Hooge Raad heeft nog niet behandeld de vraag, of eene wet een voorafgaand
tractaat mag wijzigen, en evenmin of een tractaat van de Grondwet mag
afwijken. Zoo'n belangrijke quaestie mag niet onopgelost blijven. Spreker
wenscht eerst deze opmerking te maken, en eerst daarna kan behandeld worden
de vraag, in welken zin de quaestie behoort te worden opgelost.'
3) In de subcommissievergadering had Van Idsinga ook al gewezen op de
toestand in de Verenigde Staten, onder verwijzing naar een publicatie hierover in
Revue générale de droit international 1905, W 5, blz. 636. Op de aangehaalde plaats is
echter niets over deze kwestie aangetroffen. Zie notulen subcommissie
hoofdstuk I en II, 15-03-1911.
4) Hoge Raad, 25-05-1906 in Weekblad van het Recht (1906) 8383.
5) Triepel, Völkerrecht und Landesrecht. In de vergadering van de subcommissie voor
hoofdstuk I en II van 15-03-1911 had Van Idsinga hier ook al naar verwezen.
6) J.A. Loeff. Deze had in de subcommissie voor hoofdstukken V en XI
voorgesteld om de considerans van goedkeuringswetten zodanig vorm te geven,
dat ook het daarin voorgedragen verdrag de status van wet zou verkrijgen. Als
oud-minister van Justitie merkte hij daarbij op dat een dergelijk formulier al
tijdens zijn ministerschap eens aan dat departement was voorbereid. Zie de
notulen van deze subcommissie d.d. 12-05-1911. De subcommissie hield zich
overigens met de verhouding tussen verdrag en wet bezig in het kader van een
vraag met betrekking tot het codificatieartikel (artikel 150) uit de plenaire
vergadering van 23-01-1911.
7) Artikel 153 (Grondwet 1887):
Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over
schuldvordering en andere burgerlijke regten, behooren bij uitsluiting tot de
kennisneming van de regterlijke magt.
In de subcommissie voor hoofdstuk V en XI was al uitvoerig gediscussieerd over
de verenigbaarheid van dit artikel met mogelijke internationale hoven, zie
hierover de notulen van 21-04-1911; 12-05-1911 en 13-05-1911. In de periode 19081912 vonden voorbereidingen plaats voor een in 1912 in Den Haag door enkele
tientallen landen ondertekende conventie inzake het wisselrecht, die als gevolg
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van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 echter door geen enkel
land geratificeerd zou worden.
8) Notulen subcommissie voor hoofdstuk I en II d.d. 08-03-1911 en 15-03-1911.

1-26. COMMISSIE-BOS. NOTULEN PLENAIR, 22 OKTOBER 1915.

onderwijsartikel - Doch onze opdracht luidt om om een practisch
uitvoerbaar grondwetsartikel te ontwerpen en dus hebben wij naar een
practisch uitvoerbaar plan gezocht en daarop het grondwetsartikel
gebouwd.

Tijdens de eerste, algemene beschouwingen over het voorstel dat de subcommissie voor het
onderwijsartikel (artikel 192) voor de plenaire commissie heeft voorbereid vraagt
voorzitter Bos de afzonderlijke leden naar de standpunten van de fracties die zij
'vertegenwoordigen'. Vooral de confessionele fracties blijken, bij monde van A.F. de
Savornin Lohman (Christelijk-Historische Unie), Van der Voort van Zijp
(Antirevolutionaire Partij) en Van Wijnbergen (rooms-katholieken), kritisch over de
'garanties' van het bereikte compromis. De garanties blijken namelijk niet zo zeer uit het
grondwetsartikel als wel uit de voorstellen voor de onderwijswetgeving van de andere
subcommissies, die niet aan de fracties zijn voorgelegd. Bos sluit de inventarisatie af met
het standpunt van zijn eigen fractie, de Vrijzinnig-Democratische Bond, en vraagt
aandacht voor de verhouding tussen Grondwet en wetgeving in deze moeilijke situatie.
De voorzitter brengt rapport uit over het verhandelde in zijn eigen fractie.
Deze stelt zich in het algemeen op dit standpunt, dat de groote moeilijkheid
hierin schuilt, dat het grondwetsartikel en de wetswijziging niet gelijktijdig
kunnen tot stand komen. De voorstanders zoowel van openbaar als
bijzonder onderwijs moeten afstand doen van eenige dierbare denkbeelden.
Dit erkende men, doch daarnaast wenschte men den waarborg, dat op het
oogenblik dat dit geschiedt het volksonderwijs dan ook inderdaad een stap
vooruitgaat, openbaar en bijzonder onderwijs beide, door de verbeterde
opleiding en de andere voorgestelde regelingen. Deze factor is zoo
belangrijk, dat men meende dat die den doorslag moest geven.
De geschetste moeilijkheid is niet te ondervangen. Men zal het
grondwetsartikel eerst tot stand moeten brengen en daarna de voorstellen
Aard en functie van de grondwet 91

der commissie. Doet men dit niet, dan heeft men strijd te vreezen over de
vraag of de bestaande Grondwet deze voorstellen toelaat. Het is dus te doen
om de grootst mogelijke zekerheid, dat door wijziging der Grondwet het
volksonderwijs aanstonds een stap vooruit doet. Hoe krijgt men die
zekerheid? Zij wordt op losse schroeven gezet, door hetgeen enkele
rechtsche leden heden hebben gezegd.
--En nu is door den heer De Savornin Lohman gezegd, dat men ter
rechterzijde het grondwetsartikel wil beschouwen los van de overige
voorstellen. Wij daarentegen uiten het vertrouwen, dat als bevrediging
bereikt wordt, men dan als politieke partijen moreel gebonden is aan de
voorstellen en dat men de daarin vervatte zaken niet een half jaar later weer
zal laten rusten. Uit deze discussie zou spreker verwijderd willen zien de
meening, dat het grondwetsartikel los staat van al onzen arbeid aan een
nieuwe wettelijke regeling.
In reactie op het betoog van Bos verklaart De Savornin Lohman dat zijn woorden
verkeerd zijn begrepen.
De heer De Savornin Lohman heeft zelden zonderlinger voorstelling beleefd
van zijn woorden. De heer Van Wijnbergen is duidelijker geweest dan
spreker. De zaak ligt aldus, dat de leden der rechtsche partijen de voorstellen
dezer commissie niet hebben gekend en daarom aandrongen op duidelijker
uitdrukking van het beginsel. Wij hebben volstrekt geen bezwaar tegen de
ontworpen voorstellen, maar de Grondwet moet duidelijk zijn, onafhankelijk
van de voorstellen.
Wij staan hier uit een constitutioneel oogpunt in een moeilijk geval. De
heer Tydeman en zijn club hebben dus gelijk.1 Doch onze opdracht luidt om
om een practisch uitvoerbaar grondwetsartikel te ontwerpen en dus hebben
wij naar een practisch uitvoerbaar plan gezocht en daarop het
grondwetsartikel gebouwd. De Kamer is natuurlijk vrij om een betere
oplossing te zoeken. Er is echter dezerzijds geen quaestie van losmaken van
het verband; wij zijn zeer tevreden met de voorstellen.
Tydeman reageert op de discussie rondom de woorden van De Savornin Lohman met een
beschouwing over de bindende kracht van de Grondwet.
De heer Tydeman meent, dat men zich door goedkeuring van een
grondwetsartikel niet verbinden kan voor een wetsvoorstel, dat daarop
gebouwd zal worden. Een grondwetsartikel is ruim. De vraag zou kunnen

92 Hoofdstuk 1

zijn, of het noodig is, of men zelfs de geheele Grondwet noodig heeft. Die
vraag laat spreker rusten, maar men kan zich niet binden vóór het geheele
openbaar debat is gevoerd. Spreker denkt er dan ook niet aan zich te binden,
zelfs niet als hij aan het grondwetsartikel in deze commissie zijn, volkomen
voorloopige, instemming geeft. Hij doet dat laatste alleen, omdat hij binnen
het kader van dat artikel een regeling wenscht te maken die bevrediging
brengt.
Inderdaad zou de commissie, voordat een 'bevredigende' oplossing kon worden bereikt,
eerst de bespreking van de voorstellen ten aanzien van de lagere wetgeving volledig
afronden. In maart 1916 werd ook over de grondwettelijke formulering overeenstemming
gevonden.
1) In dezelfde vergadering had Tydeman medegedeeld dat binnen zijn
Kamerclub, de Bond van Vrije Liberalen, de meningen over de voorstellen
verdeeld waren. De meeste leden waren sceptisch en wensten meer
duidelijkheid. Als het grondwetsartikel moest worden beschouwd als een soort
fiat op hetgeen er achter lag, dan zou men zich van elke bindende uitspraak
willen onthouden. Indien men niet nader en meer volledig was ingelicht over de
ontworpen regelingen, dan kon men zich over het grondwetsartikel moeilijk
uitspreken. Notulen, 22-10-1915, p. 96.

1-27. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 24
JANUARI 1919.

troonopvolging - De heer Schaper acht het gewenscht, de beslissing over
den staatsvorm - als men die wijziging zoo noemen wil - in de Grondwet
op te nemen, omdat er dan minder agitatie onder het volk noodig zal zijn
om tot een republiek te komen.

Bij bespreking van de artikelen over de troonopvolging stellen Limburg en Schaper voor
om in de Grondwet te bepalen dat, na het overlijden van de opvolg(st)er van koningin
Wilhelmina respectievelijk na het wegvallen van de Oranje-dynastie, de wetgever mag
beslissen over de staatsvorm. Andere commissieleden achten een dergelijke bepaling
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overbodig: zij verwachten dat in een dergelijke situatie ook binnen de normale procedure
voor grondwetswijziging een soepele overgang van staatsvorm mogelijk is.
De heer Struycken meent, dat het voorstel van de heeren Limburg en Schaper
om in de Grondwet de mogelijkheid te openen voor de Staten-Generaal over
den staatsvorm te beslissen het koningschap ondergraaft, omdat het niets
anders is dan theoretisch de waarde der monarchie in twijfel trekken.
Bovendien ziet hij de noodzakelijkheid ervan niet in, omdat de beslissing
over den staatsvorm mogelijk is door een latere grondwetswijziging.
De heer Limburg vindt de woorden van den heer Struycken doctrinair, omdat
hij geen rekening houdt met de ontwikkeling van het staatsrecht. Op het
oogenblik is het Nederlandsche volk voor de Oranjemonarchie, die
historisch met het volk is samengegroeid, maar bij het uitsterven der
dynastie is de volksovertuiging door een grondwetartikel niet tegen te
houden.
De heer Schaper meent, dat de beslissing over den staatsvorm in de Grondwet
moet opgenomen worden. Men zal gevoelen, dat het gevaar, dat de
monarchale gedachte er door wordt verzwakt, bij hem niet weegt. Doch van
het standpunt der andere heeren moeten dezen bedenken, dat de
Oranjeliefde juist versterkt kan worden, door de monarchie te beperken tot
de Oranjedynastie. In ieder geval moet men op alle gebeurtenissen
voorbereid zijn.
De heer Kappeyne is van meening, dat men in Nederland niet de monarchie,
maar de Oranjemonarchie beaamt. Na deze wenscht hij vrijheid, om te
beslissen, wat het meest praktisch is.
De heer De Geer ziet het nut van het voorstel der heeren Limburg en Schaper
niet in, omdat er, kiest men voor een republiek, tóch een
grondwetsherziening moet plaats hebben om de veranderingen, die met het
besluit der Staten-Generaal samenhangen, in de Grondwet aan te brengen.
De heer Schaper is van meening, dat die herziening een regulariseering is,
terwijl wij op het oogenblik de toekomst vaststellen.
De heer Struycken meent, dat die omzetting een complete herziening is,
omdat er moet beslist worden, welken staatsvorm men zal vestigen.
De heer Schaper blijft bij zijn gedachte, dat de omzetting zich bij ons
gemakkelijk zal voltrekken, daar we waarschijnlijk een zelfde constitutie
behouden, als wij nu hebben, doch met een president al of niet door een
referendum aangewezen. Zijn positie kan ongeveer gelijk zijn aan die des
Konings.
---

94 Hoofdstuk 1

De heer Struycken antwoordt, dat in het voorstel Schaper reeds wordt
uitgemaakt, dat wij een republiek zullen krijgen als de Fransche.1 Dit acht hij
verkeerd, omdat ook andere vormen, de Amerikaansche, de Zwitsersche
mogelijk zijn. Wat men in de toekomst zal begeeren, weet hij niet; maar wel
verwacht hij, dat als door invoering van het referendum de beteekenis der
volksvertegenwoordiging gelijdelijk wordt verzwakt de bevolking zelve ook
over de keuze van den President zal willen beslissen en dan zal de republiek
meer op de Amerikaansche dan op de Fransche gaan gelijken. Ook wat in
Duitschland gebeurt, zal bij de afschaffing der monarchie hier te lande zijn
invloed doen gelden.2
De heer Limburg stelt den heer Struycken de vraag of hij het ondenkbaar acht,
dat de positie van den president gelijk is aan die des konings en of hij
anderzijds niet van meening is, dat ons staatsrecht zóó veranderen kan door
de gewoonte, dat elke staatsordening mogelijk is, waarop de heer Struycken
zegt, dat het antwoord eerst dán kan gegeven worden.
De heer Schaper acht het gewenscht, de beslissing over den staatsvorm - als
men die wijziging zoo noemen wil - in de Grondwet op te nemen, omdat er
dan minder agitatie onder het volk noodig zal zijn om tot een republiek te
komen. Wat nu voor den Koning geldt, kan dan op den president van
toepassing worden verklaard. Het karakter onzer staatsinstellingen wordt er
niet door gewijzigd, wij worden daardoor geen republiek als die van de
Vereenigde Staten van Amerika.
Een meerderheid van de commissie steunt het voorstel om in de Grondwet een weg te
banen voor een mogelijk andere staatsvorm, wanneer een troonopvolger ontbreekt. De
discussie over het referendum als wijze om hierover te beslissen wordt later voortgezet, zie
H2-23.
1) Schaper had voorgesteld om artikel 14 (Grondwet 1917) als volgt te lezen: 'Bij
ontstentenis van een opvolger, krachtens een der drie voorgaande artikelen, tot
de Kroon gerechtigd, doet de Koning een voorstel omtrent het hoofdschap van
den staat. De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen getale bijeengeroepen,
beraadslagen en besluiten daarover in vereenigde vergadering. Bestaat bij
overlijden van den Koning geen bevoegde opvolger naar de Grondwet, dan
beslissen de Staten-Generaal, in dubbele getale opgeroepen etc. over het
hoofdschap van den Staat, na een gehouden referendum.'
2) Struycken doelt op de woelingen rond het vertrek van de Duitse Keizer
Wilhelm II en het ontstaan van de Weimar-republiek in de jaren 1918-1919.
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1-28. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 21
MAART 1919.

overige publiekrechtelijke organen - Is het nu noodig met het oog op de
verordenende bevoegdheid eene uitdrukkelijke bepaling in de Grondwet op
te nemen?

Tijdens de eerste verkennende discussie over het opnemen van publiekrechtelijke lichamen
in de Grondwet bespreekt de commissie de vraag, of grondwetswijziging noodzakelijk is
om in praktijk dergelijke lichamen te kunnen oprichten.
De heer Limburg is van meening, dat de Grondwet zich niet verzet tegen het
toekennen van publiekrechtelijke bevoegdheden aan andere lichamen, dan
de in de Grondwet genoemde. Omdat echter gezaghebbende juristen
beweren, dat dit ongrondwettig is, komt het hem gewenscht voor de
gelegenheid tot het toekennen ervan aan de bovengenoemde lichamen in de
Grondwet op te nemen.
De heer Kappeijne stelt den heer Limburg de vraag, op welken grond die
juristen dat beweren.
De heer Limburg antwoordt, dat de heer Loeff1 de ongrondwettigheid ervan
betoogd heeft, op grond van het limitatieve karakter der Grondwet en dat de
heer v. Idsinga2 van oordeel is, dat de Grondwet alleen autonome lichamen
met territoriale criteria kent en niet met belangencriteria.
--De heer Struycken stelt zich de vraag van waar de drang komt om die organen
in de Grondwet op te nemen. Hij acht het waarschijnlijk, dat deze het gevolg
is van de beraadslagingen bij de wetten van Talma.3 Daarbij ging het evenwel
alleen om de verordenende bevoegdheid: dat de wetgever bevoegd zoude
zijn, nieuwe organen met besturende en rechtsprekende bevoegdheid in het
leven te roepen, is nimmer door iemand betwijfeld. Trouwens, dergelijke
organen zijn er reeds vele.
Is het nu noodig met het oog op de verordenende bevoegdheid eene
uitdrukkelijke bepaling in de Grondwet op te nemen? Hij meent van niet; hij
heeft nimmer begrepen, op welken grond men juist te dien aanzien 's
wetgevers bevoegdheid heeft ontkend. Zulks geschiedde dan ook slechts
door zeer enkele leden der Kamer; ter juristenvergadering in Middelburg was
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er niemand, die aan die bevoegdheid twijfelde.4 De opneming komt hem
bovendien bedenkelijk voor, omdat ze allicht zal geschieden door een
formule, die het gevaar met zich brengt, dat men juist op grond daarvan de
bevoegdheid ten aanzien van de daarin niet genoemde lichamen gaat in
twijfel trekken.
In een in de notulen van een volgende vergadering opgenomen nota zou Struycken op zijn
hier ingenomen standpunt terugkomen 'ten einde de Grondwet meer dan thans een beeld
te doen zijn van wat vermoedelijk een hoofdmoment zal worden van ons staatkundig
leven' (notulen 25 april). Daarmee was de weg vrij voor een nieuwe bepaling over de
publiekrechtelijke lichamen.
1) J.A. Loeff. Tijdens een beraadslaging in de Tweede Kamer over het ontwerpRadenwet vroeg Loeff: 'Is het nu aannemelijk, dat een Grondwet, welker eerste
taak is (...) de grondslag te legggen voor het gehele staatsbestuur (...) ten
aanzien van een mogelijke andere categorie van publiekrechtelijke colleges, niet
in de Grondwet genoemd, een zodanige anarchie zou hebben willen vestigen,
dat ze daarover eenvoudig maar niets gezegd heeft? '. HTK 1911-1912, p. 2632
(07-06-1912).
2) J.W.H.M. van Idsinga. Limburg verwees naar Van Idsinga's uitspraken tijdens
de algemene beraadslagingen over de regeling der arbeidersziekteverzekering.
HTK 1911-1912, p. 2448-2451 (23-05-1912). Tijdens dit debat refereerde Van
Idsinga aan het parlementaire debat over het wetsontwerp tot beperking van
zondagsarbeid en nachtarbeid in bakkerijen, waarin hij bepleitte 'het verzorgen
en bevorderen van het publiek belang' op te dragen aan het 'orgaan van de
gemeente in haar geheel' en niet aan een bijzondere groep uit haar midden. HTK
1910-1911, p. 79-80 (20-10-1910).
3) Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de beraadslagingen over twee
wetsontwerpen van A.S. Talma: het wetsontwerp tot instelling van
Bakkersraden, HTK 1909-1910, Bijl. 132 en het ontwerp-Radenwet, HTK 19091910, Bijl. 302.
4) De zevenenveertigste algemene vergadering van de Nederlandse
Juristenvereniging vond plaats op 29 en 30 juni 1917 te Middelburg.
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1-29. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 11
JUNI 1920.

herzieningsprocedure - .. de stabiliteitsgedachte in de Grondwet eischt,
dat er geen gewoon referendum zij, maar een met een gequalificeerde
meerderheid.

Na een lange discussie over het referendum (zie H2-23), waarbij een krappe meerderheid
zich uitsprak tegen de invoering van referenda in algemene zin, stelt de commissie de
herzieningsprocedure aan de orde. De commissie voelt er wel voor om hier wel voor het
referendum te kiezen. De voornaamste reden daarvoor is de ongebruikelijke praktijk rond
de grondwetsherziening van 1917, toen bij de ontbindingsverkiezingen slechts de zittende
Kamerleden verkiesbaar waren en de tweede lezing dus geen werkelijke kiezersraadpleging
inhield.
De heer Schaper zegt, dat men bij grondwetsverandering wel het referendum
gebruiken kan. Het bestaande stelsel is veel te omslachtig en te onpractisch.
Als we deze grondwetsherziening algemeen genoeg doen, zijn we misschien
voor jaren van een nieuwe herziening af. Als we hierna weder zullen moeten
herzien, zal het slechts gaan om concrete punten, waarover men gemakkelijk
het volk zal kunnen laten beslissen.
De heer Rink geeft toe, dat het tegenwoordig stelsel zeer omslachtig is. Maar
de heer Schaper laat het even omslachtig, als hij het imperatief referendum
wil invoeren. Spreker wil een beperking invoeren hierdoor, dat bepaald
wordt, dat indien drie vierden der uitgebrachte stemmen in beide Kamers
voor de herziening zijn, de ontbinding der Kamers kan achterwege blijven.
Drie vierden is natuurlijk min of meer willekeurig, maar men kan dan toch
aannemen, dat de meerderheid groot genoeg is om een afzonderlijke
raadpleging der natie achterwege te laten.
--De heer Anema kan zich bij den heer Schaper aansluiten. Maar hij wil, dat bij
een referendum een meerderheid noodig is van twee derden der uitgebrachte
stemmen om de verandering te doen aannemen.
De heer Limburg bekent eerlijk, dat hij het onderwerp wat moeilijk vindt.
Indien het referendum in 't algemeen was aangenomen, dan was het er ook
voor de grondwetsverandering geweest, maar of het nu voor de
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grondwetsverandering zelf moet worden ingevoerd is nog de vraag. Ten
slotte zal spreker zich toch wel met het referendum kunnen vereenigen,
omdat de ontbinding door het antecedent van 1917 toch nooit meer zal zijn,
wat de Grondwet bedoelt. Spreker heeft geen bezwaar tegen wat men in 1917
zei, namelijk "Laat zitten, wat zit". Dat raakt slechts de partijen zelf. Maar
wel vindt hij een staatsrechtelijk bezwaar in de gedraging van de regeering,
die het parlement niet voor het Nederlandsche volk defungeerde en aldus
niet de vereischte atmosfeer heeft geschapen. Men heeft dit gedaan met het
oog op den oorlogstoestand, maar het is toch een hoogst bedenkelijk
antecedent.
--De heer Struycken zegt, dat hij zich bij den heer Limburg aansluit. Het
antecedent van 1917 is er nu eenmaal. Daarom moet men iets anders hebben
en dat is het referendum, dat bovendien goed tot het volk spreekt. Maar
spreker gaat met den heer Anema akkoord, wat betreft de noodzakelijkheid
van een sterke meerderheid bij het referendum.
--De heer Rink vindt, dat bij een eisch van een meerderheid van twee derden
der uitgebrachte stemmen het referendum zeer in zijn beteekenis wordt
verzwakt.
De heer De Geer is ook er voor om het referendum in plaats van ontbinding te
stellen. Hij voelt ook voor de gequalificeerde meerderheid, voorgesteld door
den heer Anema. Tegen den heer Rink merkt spreker op, dat de
stabiliteitsgedachte in de Grondwet eischt, dat er geen gewoon referendum
zij, maar een met een gequalificeerde meerderheid.
Na verdere bespreking van de details van de nieuwe regeling bereikt de commissie
overeenstemming over een voorstel waarin inderdaad het referendum is verwerkt.
Wanneer dit voorstel tijdens de parlementaire behandeling geen meerderheid vindt stelt
ook de commissie-De Wilde de kwestie-1917 in haar vergadering van 29 februari aan de
orde. Het referendum wordt daarbij opnieuw overwogen, evenals later in de commissieVan Schaik (H1-55).
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1-30. COMMISSIE-DE WILDE. INSTALLATIEREDE, 3 FEBRUARI 1936.

grondwet - Terecht heeft een vroeger geslacht een waarborg willen
scheppen tegen het gevaar dat de voorbijgaande ideëen van de dag
verankerd zouden worden in onze fundamenteele staatswet.

Op 7 februari installeert de minister van Binnenlandse Zaken en tevens voorzitter van de
commissie J.A. de Wilde de staatscommissie voor partiële herziening van de Grondwet.
Hoewel dit uit de notulen van de direct op deze installatie volgende vergadering niet
blijkt, heeft De Wilde daarvoor enkele beschouwingen op papier gezet die tijdens latere
vergaderingen nog geregeld zullen terugkomen.
1. Namens de regeering zeg ik u dank, dat gij bereid zijt gevonden in het
huidig tijdsgewricht uw kennis en ervaring op het gebied zoowel van ons
staatsrecht als van onze staatkundige verhoudingen dienstbaar te stellen aan
het doel, om onze Grondwet te doen blijven beantwoorden aan de behoeften
van het voortschrijdend volksleven.
2. Elke geschreven constitutie moet verandering ondergaan, als nieuwe
staatkundige denkbeelden, die in het volk ontkiemen, tot rijpheid zijn
gekomen en gewijzigde verhoudingen voorziening noodzakelijk maken.
3. Tot die rijpheid en noodzakelijkheid mag niet vluchtig worden
geconcludeerd. Reeds de minder vlotte wijze, waarop een verandering in
onze Grondwet kan worden tot stand gebracht, maant van overhaasting af.
Terecht heeft een vroeger geslacht een waarborg willen scheppen tegen het
gevaar dat de voorbijgaande ideëen van de dag verankerd zouden worden in
onze fundamenteele staatswet.

1-31. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 29 FEBRUARI 1936.

herzieningsprocedure - .. de regeling is wel niet geheel in orde, maar wij
aanvaarden haar, niet als wijziging van de Grondwet, maar als
geoorloofde grondwetsschennis.
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De commissie bespreekt de bepalingen over het inkomen der Kroon. In de vergadering van
22 februari is gesproken over een voorstel dat het mogelijk moet maken om de hierin
genoemde bedragen voortaan bij gewone wet te wijzigen. Dit voorstel voor een
zogenaamde 'extra-constitutionele wet' vormde voor Van den Bergh aanleiding voor een
1
nota waarin hij dergelijke wetten, aan de hand van een vergelijking met de Duitse
grondwet van Weimar (1919) en het commentaar van enkele Duitse auteurs, in meer
fundamentele zin beschouwde. Het pleidooi van Van den Bergh om dergelijke wetten te
beschouwen als wijzigingen van de Grondwet - en dus niet als doorbrekingen daarvan vindt in de commissie echter weinig steun. B.C. de Savornin Lohman merkt op dat een
eventuele grondwetsbepaling over deze bijzondere wetten niet thuishoort in het
grondwetshoofdstuk over de herzieningsprocedure (hoofdstuk XI) maar bij de bepalingen
over de wetgevende macht in het hoofdstuk over de Staten-Generaal (hoofdstuk III).
Vervolgens krijgt Kranenburg het woord:
De heer Kranenburg acht het, met den heer De Savornin Lohman, niet
wenschelijk, een algemeene bepaling op te nemen in het elfde hoofdstuk,
doch, in tegenstelling met hem, ook niet in de afdeeling van de wetgevende
macht. Men moet de Grondwet vrij houden van ingewikkelde bepalingen, die
overbodig zijn. Immers dit onderwerp brengt voor ons staatsrecht geen
moeilijkheden, in tegenstelling met het Duitsche. De grondwet van Weimar
kent geen afzonderlijke pouvoir constituant; daar is wijziging van de grondwet
mogelijk bij gequalificeerde meerderheid, zonder meer. Daar zijn dus
regelingen mogelijk, welke bij gequalificeerde meerderheid tot stand zijn
gekomen, die in strijd zijn met de grondwet, doch formeel dezelfde kracht
hebben. Vandaar het probleem van de Verfassungsdurchbrechung, als zonder
verandering van den tekst der grondwet iets bepaald wordt, dat met de
grondwet niet in overeenstemming is. Daar zijn dus de door Schmitt
opgeworpen quaesties van belang.2 Echter niet bij ons, waar een
afzonderlijke constitueerende macht is met geheel apart karakter.
--De heer Van den Bergh heeft, wat de intrekking en wijziging betreft, met
belangstelling naar den heer Kranenburg geluisterd. Maar zijne redeneering
gaat niet geheel op; ten onrechte stelt hij het voor, alsof in Duitschland het
verfassungändrende Gesetz de gewone figuur voor grondwetswijziging is. Dit is
echter niet het geval; deze methode kent de Grondwet niet, ze is in de
praktijk van het staatsleven opgekomen. Men stelt zich daar op het
standpunt: de regeling is wel niet geheel in orde, maar wij aanvaarden haar,
niet als wijziging van de Grondwet, maar als geoorloofde
grondwetsschennis. Precies zoo staat de zaak bij ons. Daarom is de quaestie
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ook voor ons belangrijk en moeten wij twijfel uitsluiten. Dit kan het
eenvoudigst geschieden door een bepaling in het elfde hoofdstuk. Nochtans
heeft hij tegen een andere methode geen bezwaar, mits de dubia maar
verdwijnen.
--De heer De Savornin Lohman blijft daartegen bezwaar koesteren; het zou in
strijd zijn met ons systeem van grondwetswijziging en de suggestie wekken,
dat daarvan wordt afgeweken. Dit systeem eischt Kamerontbinding, en deze
factor is zeker niet van minder belang dan een meerderheid van twee derden.
Persoonlijk is hij sterk vóór handhaving van het bestaande systeem; in den
huidigen tijd moet men alle elementen van stabiliteit zooveel mogelijk
behouden.
Nu voor het voorstel van Van den Bergh weinig steun bestaat, besluit de commissie de
bijzondere regeling te beperken tot het specifieke geval van de in de Grondwet vermelde
bedragen rondom het inkomen van de Kroon. Diezelfde bijzondere regeling inspireert in
3
mei 1964 de Werkgroep-Proeve om opnieuw de mogelijkheid van 'extra-constitutionele
wetten' te bestuderen. Ook daar vindt de verzwaarde wetgeving echter geen steun.
1) Nota van G. van den Bergh aan plenaire commissie, 25-02-1936. NA,
BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, inv. nr. 1009.
2) Schmitt, Verfassungslehre. Van den Bergh verwees in zijn nota naar deze studie.
3)
Werkgroep-Proeve.
Notulen
plenair,
11-05-1964.
MinBZK,
BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5238, inv. nr. 10.

1-32. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 14 MAART 1936.

drukpersvrijheid - Maar hij is bevreesd voor eene wijziging van de
Grondwet, op grond van verschijnselen in woelige tijden, in de richting
van preventie, wat zeker tot gevolg zal hebben, dat men aan artikel 7 een
geheel andere beteekenis gaat toekennen dan dit tot nog toe heeft.

Heroverweging van de in artikel 7 geregelde drukpersvrijheid is één van de voornaamste
opdrachten van de commissie-De Wilde. Ter voorbereiding van de bespreking zijn
voorstellen binnengekomen van respectievelijk De Geer en B.C. de Savornin Lohman
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tezamen, van De Savornin Lohman afzonderlijk, van het bureau van de commissie en
van Aalberse en Van der Heijden. Schouten opent de discussie over deze voorstellen met
een beschouwing over de praktische betekenis van een mogelijke herziening van het
grondwetsartikel voor bijvoorbeeld de verkoop van publicaties langs de openbare weg.
Moet de oplossing voor de misstanden op dit terrein wel van de Grondwet komen? Van
den Bergh reageert en wijst op de consequenties van een eventuele wijziging voor de achter
het grondwetsartikel gelegen beginselen van de vrijheid van meningsuiting en van de
rechtsstaat in meer algemene zin.
Schouten: Zijns inziens is belemmering of beperking, eventueel verbod van
colportage op den openbaren weg niet in strijd met de letter, noch den geest
van artikel 71. Overigens behoeft artikel 7 op dit punt thans geen wijziging,
nu ter zake een jurisprudentie bestaat, welke zich in de door de heeren De
Geer en De Savornin Lohman gewenschte richting2 ontwikkelt: getuige 's
Raads arrest betreffende de verordening van Zaandam, welke in haar
verboden zeer ver gaat en nochtans door den Hoogen Raad niet in strijd met
artikel 7 werd geacht.3 De jurisprudentie is op dit punt aan het evolueeren;
men belemmere deze evolutie niet door een bepaling in de Grondwet.
Bovendien bedenke men, dat door een bepaling als de voorgestelde de
materie zou gemaakt worden tot eene van zelfbestuur, terwijl Justitie en
Binnenlandse Zaken nog onlangs zich op het standpunt stelden, dat de
regeling van de colportage niet bij het Rijk thuisbehoort.4
Spreker wenscht te eindigen met een algemeene opmerking. Men denke
niet, dat hij den huidigen toestand ideaal vindt. Maar hij is bevreesd voor
eene wijziging van de Grondwet, op grond van verschijnselen in woelige
tijden, in de richting van preventie, wat zeker tot gevolg zal hebben, dat men
aan artikel 7 een geheel andere beteekenis gaat toekennen dan dit tot nog toe
heeft. Wil men eene drukpersvrijheid, waarvan geen enkel misbruik kan
worden gemaakt, dan moet men haar opheffen. De hoofdzaak is, dat
overheid en volk op dit punt een zoodanige veerkracht moeten bezitten, dat
zooveel mogelijk zonder wettelijke regeling misbruik wordt vermeden of den
kop ingedrukt. Bestaat zoodanige veerkracht niet, dan getuigt dat van een
zoo bedroevende situatie, dat wettelijke maatregelen haar eer zullen
verzwakken dan versterken.
Spreker wacht intusschen met belangstelling de opvattingen van de andere
leden af.
De heer Van den Bergh zegt, het hoogelijk te betreuren, dat het bureau met het
voorstel, vervat in stuk I5, is gekomen. Artikel 7 is een der grondpijlers van
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ons staatsbestel en onze volksvrijheden. Al waarborgt de bepaling geen
volledige vrijheid en al is inbreuk mogelijk, er ligt toch een beginsel in.
--De heer Van der Heijden zegt, dat de drukpersvrijheid ook hem ter harte gaat,
doch niet in die mate als den heer Van den Bergh. Ware bedoelde vrijheid zoo
vanzelfsprekend als deze het voorstelt, dan zou men tot de conclusie moeten
komen, dat het artikel kan worden geschrapt.
Spreker is geen voorstander van vrijheid om zichzelfswille, maar om het
goede, dat daarmede wordt bereikt. Men behoeft allerminst met de vrijheid
de misbruiken op den koop toe te nemen; de vrijheid moet eindigen waar het
onmiskenbaar misbruik daarvan begint. Het is geen goed beginsel vrijheid te
geven om met de drukpers misdrijven te plegen.
--De heer Kranenburg is met den heer Anema van meening, dat in ons land geen
preventieve censuur zal komen.6 Onze volksaard is daarvoor waarborg. Maar
nu eenmaal de bepaling van artikel 7 in de Grondwet staat, moet men
voorzichtig zijn met toevoegingen, welke den zin er van zouden wijzigen. De
heer Anema zegt: niemand zal er aan denken, aan de drukpersvrijheid te
tornen. Maar het voorstel van het bureau maakt dit toch maar mogelijk!
--Volgens spreker heeft de verhouding rechtsstaat-politiestaat met deze
quaestie wel degelijk te maken. Men vergelijke de quaestie van bevoegdheid
van de politie tegenover de burgers. Vroeger stond men op het standpunt,
dat de politie, indien naar haar oordeel gevaar voor de openbare orde
dreigde, bevoegd was zelfstandig maatregelen te nemen (postenorder7). Van
verschillende zijden (o.a. door den heer Van Idsinga8) is daartegen bezwaar
gemaakt: de politie mag alleen optreden ter waarborging van uitgevaardigde
normen. Dit is het beginsel van den rechtsstaat. Zoo ook hier: maakt men
mogelijk het verbod van te voren, iets te publiceeren, dan heeft de overheid
de bevoegdheid gekregen op eigen gezag de vrijheden der burgers te
beperken. Is er een uitdrukkelijke norm, waarmede men in strijd komt, dan
moet men daarvoor aansprakelijk zijn. Maar is er geen norm, dan mag de
overheid de vrijheden niet beperken. In Engeland baseert men de
drukpersvrijheid dan ook op het beginsel van "the rule of law". Daarom is zijns
inziens het standpunt van den heer Anema niet juist: staat in de Grondwet
dat het recht der ingezetenen wordt erkend, dan mag de overheid dat recht
niet van te voren beperken.
--De heer De Savornin Lohman zegt, de heftigheid van de oppositie tegen de
algemeene gedachte van de voorstellen niet te begrijpen. In Nederland
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schijnt nu eenmaal de opvatting te heerschen, dat iets, dat gedrukt is, iets
anders is dan iets, dat gezegd of opgevoerd wordt. Het recht van vereeniging
en vergadering is toch ook belangrijk, en het kan niettemin rigoureus
beperkt worden.9 Maar de regeering is daarmede voorzichtig, omdat zij
voelt, dat het Nederlandsche volk het als een belangrijk recht beschouwt.
Waarom is men dan, als het om de drukpers gaat, zoo bevreesd? Beseft men
den ernst der hedendaagsche omstandigheden niet? Zelfs al zou de
mogelijkheid tot beperking van de drukpersvrijheid in de voorstellen tot
grondwetsherziening worden opgenomen, dan zou het naar sprekers smaak
nog te lang duren, voordat de maatregelen zouden kunnen worden
toegepast. Wij leven te midden van een latente revolutie, de volksgeest is
uiterst prikkelbaar. De heeren Kranenburg, Schouten en Van den Bergh leven
in den verleden tijd. Vroeger dacht niemand aan wijziging van artikel 7, want
het was niet noodig. Maar in dezen tijd van spanning, waarin de volksgeest
vergiftigd wordt door pamfletten met staatsgevaarlijken inhoud, die de
menschen van dag tot dag in hun bus vinden, is het begrijpelijk, dat de
regeering de mogelijkheid wil hebben tot ingrijpen.
De heer Kranenburg heeft den heer Van Idsinga aangevoerd als verdediger
van den rechtsstaat. Maar als deze thans leefde, zou ook hij maatregelen
noodig hebben geoordeeld. De vrijheid moet thans beperkt worden om den
rechtsstaat en de volksvrijheden te beschermen.
De discussie zal worden voortgezet tijdens de vergadering van 28 maart. Aldaar besluit
de commissie met de kleinst mogelijke meerderheid tot aanbeveling van een nieuw lid bij
artikel 7 dat beperking van de drukpersvrijheid mogelijk maakt.

1) Artikel 7 (Grondwet 1922):
Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2) Het voorstel-De Geer-De Savornin Lohman bepleitte de toevoeging van een
tweede lid aan artikel 7 luidende: 'De wet kan regels stellen, volgens welke
wegens gepleegd misdrijf een bepaalde uitgave tijdelijk kan worden verboden.'
Stuk III. Vrijheid van drukpers. (Voorstel van de leden De Geer en De Savornin
Lohman.) aangeboden op 10-03-1936. NA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 18791950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV.
3) Hoge Raad 18-11-1935, gepubliceerd in NJ (1936) nr. 40.
4) Bij de behandeling van de rijksbegroting voor 1936 hadden beide ministers
zich in deze zin geuit. HTK 1935-1936 B 2 IV (Justitie) nr. 9 (memorie van
antwoord, 15-11-1935) p. 18-19; idem B 2 V (Binnenlandse Zaken) nr. 7 (memorie
van antwoord, 04-11-1935) p. 11.
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5) Het Bureau, bestaande uit voorzitters en secretariaat van de commissie, had de
toevoeging van een tweede lid aan artikel 7 bepleit luidende: 'De wet kan de
mogelijkheid openen met inachtneming van door haar te stellen regels bepaalde
uitgaven in het belang van de openbare orde tijdelijk te verbieden.' Stuk I.
Vrijheid van drukpers, z.d. NA, Schaik, van, 2.21.151, inv. nr. 68.
6) Anema had eerder in de vergadering zijn instemming met het voorstel van het
Bureau betuigd onder de constatering dat de drukpersvrijheid hiermee niet in
gevaar werd gebracht: deze berustte volgens Anema namelijk niet op de
Grondwet, maar op de 'volksovertuiging'. Notulen 14-03-1936, p. 23.
7) De 'postenorder' betreft een in 1902 uitgevaardigde order van de minister van
Justitie aan de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie om op te treden
tegen het 'posten' van werkwilligen door stakers. Aangezien de order voorbij
leek te gaan aan de zelfstandige positie van de burgemeester als handhaver van
de openbare orde leidde deze in december 1902, bij de behandeling van de
begroting van het ministerie van Justitie, in de Tweede Kamer tot discussie. Zie
onder meer HTK 1902-1903 B 2 IV, ondernr. 14, p. 27 (memorie van antwoord)
en HTK 1902-1903 (06-12-1902) p. 400; (09-12-1902) p. 459-465 en (10-12-1902)
p. 482.
8) Zie voor de bezwaren van J.W.H.M. van Idsinga: HTK 1902-1903, (09-12-1902)
p. 459-460.
9) Dit recht, uitgedrukt in artikel 9 van de Grondwet, kende wel een opening
voor beperking: Artikel 9 (Grondwet 1922):
Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend.
De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het belang der
openbare orde.

1-33. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 25 APRIL 1936.

overige publiekrechtelijke organen - De Grondwet moet de gedachten
stuwen, zegt de heer Van Schaik. Is zulks wel in overeenstemming met het
karakter der Grondwet?

Een tweede belangrijk thema in de commissie-De Wilde is de functionele decentralisatie.
Aansluitend op een voorstel voor een Kamer voor het Bedrijfsleven (H2-25) bespreekt de
commissie een voorstel voor een nieuw grondwetsartikel over nieuwe lichamen die in
bepaalde bedrijfstakken verordenende bevoegdheid zouden kunnen krijgen (het

106 Hoofdstuk 1

zogenaamde 'avant projet VI'). Dit artikel moet plaats krijgen in een nieuw hoofdstuk 4,
samen met de hierin al aanwezige bepalingen over de provincies en de gemeenten en met
de elders ondergebrachte artikelen over de waterschappen en de in 1922 ingevoegde
bepaling over de lichamen met verordenende bevoegdheid (artikel 194 - zie ook H1-28).
Wanneer Anema vraagt naar het nut van het nieuwe artikel over de bedrijfsorganisatie
ontstaat discussie over de mogelijk 'stuwende' werking van de Grondwet.
De heer Anema herhaalt, geen keuze te kunnen doen tusschen de
verschillende uitgewerkte voorstellen1, omdat hij zich van de materie geen
concrete voorstelling kan maken. En waarom wil men eigenlijk verandering?
Artikel 1942 is zoo ruim mogelijk. Daarmede kan men opbouwen, totdat een
concrete voorstelling mogelijk zal zijn. Wat heeft men eraan, praematuur
mogelijkheden te openen, waarvan men de uitwerking niet overziet? Spreker
wenscht daarom voorshands tegen alle voorstellen te stemmen.
--Van Schaik repliceert:
Op de vraag van den heer Anema, waarom wijziging van den bestaanden
toestand eigenlijk noodig is, antwoordt spreker, dat het onder bepaalde
omstandigheden wenschelijk kan zijn, dat de Grondwet sommige gedachten
stuwt.
--Ook Schouten mengt zich in de discussie:
Met den heer Anema acht spreker bij het voorstellen van wijzigingen
noodzakelijk, dat men geconcretiseerde denkbeelden heeft. De Grondwet
moet de gedachten stuwen, zegt de heer Van Schaik. Is zulks wel in
overeenstemming met het karakter der Grondwet? Moet de Grondwet niet
veeleer een codificatie geven van hetgeen algemeen noodig wordt geacht?
Doch al zou de Grondwet moeten stuwen, dan moeten wij toch weten, wat
gestuwd moet worden. En dat weten wij niet. De Grondwet moet niet in den
weg staan aan een goede staatkundige organisatie. Doch dat doet zij niet;
met artikel 194 kan op het terrein, dat de voorstellen bestrijken, alles bereikt
worden. Wij leven in een labielen tijd. In zulk een tijd moet men niet allerlei
verwachtingen wekken en vage mogelijkheden openen.
--De voorzitter3 merkt op, dat de heer Anema zeide, te gevoelen voor
decentralisatie in de wetgeving. Van artikel 194 is daartoe tot nog toe geen
gebruik gemaakt. Kan men nu niet, ter bereiking van die decentralisatie,
daartoe de rails leggen, zonder te stuwen? Thans is de toestand deze, dat de
Grondwet in het vierde hoofdstuk regels geeft voor de provinciën en de
gemeenten. Voorstel VI wil daaraan toevoegen de waterschappen. Die rails
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liggen dus reeds. En nu er drang blijkt te bestaan, verordenende macht toe te
kennen ook aan andere lichamen, kunnen wij toch van die bestaande rails,
waarbij men weet, waar men terechtkomt, gebruik maken. Bovendien pleit
de elegantia juris voor verplaatsing van artikel 194; dit staat thans op een rare
plaats. Van het naar voren brengen van die bepaling en plaatsing bij de
provinciën, gemeenten en waterschappen zal bovendien een suggestieve
kracht uitgaan.
De artikelen over de bedrijfsorganisatie worden ook in de volgende vergaderingen nog
uitvoerig besproken, met als resultaat dat lichamen voor beroep en bedrijf vanaf 1938
een zelfstandige vermelding in de artikelen 152-154 van de Grondwet vinden.
1) Behalve het van voorzitters en secretariaat afkomstige 'avant projet VI' lagen
ook een voorstel van Joekes en Kranenburg en een amendement op voorstel VI
van Aalberse en Van der Heijden (stuk 20) voor. Getypte nota ‘VI (Nieuwe
lichamen)’ (tevens gedrukt onder het nummer VIII), ongedateerd; Nota A.M.
Joekes en R. Kranenburg ‘Nieuwe lichamen’ (stuk 9), 13-03-1936; Nota van P.J.M
Aalberse en E.J.J. van der Heijden ‘VI. Nieuwe lichamen’, ongedateerd. NA,
BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV.
2) Artikel 194 (Grondwet 1922):
De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende
bevoegdheid geven.
3) De Wilde.

1-34. COMMISSIE-BEEL I. NOTULEN PLENAIR, 7 MAART 1946.

herzieningsprocedure - Het thans bestaande grondwetsrecht mag het
volk met betrekking tot Indië niet worden ontnomen.

De commissie-Beel heeft slechts één opdracht: adviseren over herziening van het hoofdstuk
over de herzieningsprocedure (hoofdstuk XIII). In haar tweede vergadering bezint de
commissie zich, aan de hand van verschillende, ook al in eerdere commissies besproken
mogelijkheden tot wijziging, variërend van vervanging van de tweede lezing door een
speciale Kamer voor grondwetsherziening of een referendum tot afschaffing van de tweede
lezing, op de vraag of en zo ja hoe de burgers zich over een grondwetsherziening moeten
kunnen uitspreken. Schouten wijst erop dat, bij een eventuele wijziging van de
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herzieningsprocedure, een volksuitspraak over verhoudingen met Nederlands-Indië op de
helling wordt gezet.
De heer Joekes merkt het volgende op. Uitschakeling van raadpleging van het
volk zal alleen aanvaardbaar zijn bij grondwetsherziening van niet
belangrijken aard. Maar de grens tusschen belangrijke en niet belangrijke
wijzigingen is niet scherp te trekken, dus zal men de uitspraak van het volk
in alle gevallen moeten uitschakelen, doch dit zou volstrekt onaanvaardbaar
zijn. In een democratisch systeem moet men waken voor overheersching van
de meerderheid door een minderheid. Bij het systeem der gekwalificeerde
meerderheid kan de samenstelling der volksvertegenwoordiging zoodanig
zijn, dat deze zich met groote meerderheid voor iets uitspreekt dat het volk
niet wil, en omgekeerd. Spreker ontraadt een regeling zonder een nadere
verkiezing of andere uitspraak van de kiezers.
De heer Reinalda is het met den vorigen spreker niet eens. Hij is van oordeel
dat een gekwalificeerde meerderheid een aanwijzing kan zijn voor den wil
van het volk.
--De voorzitter1 vestigt er de aandacht op, dat de Grondwet er van uitgaat, dat
de Kamer het volk 4 jaar vertegenwoordigt. Maar bij een grondwetswijziging
wordt het volk apart gepeild, doch in feite niet uitsluitend over de concrete
wijzigingen zelve. Met een bijzondere Kamer voor Grondwetswijziging
worden twee dingen nagestreefd:
1e. een raadpleging, uitsluitend over de aan te brengen wijzingen;
2e. continuïteit in het regeringsbeleid omdat de Kamer niet ontbonden
wordt.
De vraag is primair of wij moeten kiezen vóór of tegen een gespecialiseerde
peiling.
De heer Van der Goes van Naters merkt op dat men in den nieuweren tijd
algemeen van oordeel is dat het volk niet geschikt is voor directe deelneming
aan de wetgeving. Het is niet gewenscht dat de kiezers zich rechtstreeks over
concrete punten uitspreken. Een dergelijke onmiddellijke uitspraak is dan
ook niet noodig, omdat de meening van het volk tot uiting kan komen door
middel van de vertegenwoordigers, die het volk heeft gekozen en waarin het
vertrouwen heeft.
--De heer Tilanus acht een groot verschil aanwezig tusschen de Grondwet en
gewone wetten. De Grondwet heeft iets heiligs; op de Grondwet worden
Koningin en volksvertegenwoordiging beëdigd. Spreker wil er aan
vasthouden, dat het volk zich uitspreekt en meent dat dus niet kan worden
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volstaan met een gekwalificeerde meerderheid.2 Een bijzondere
Grondwetskamer wijst spreker af. De bestaande toestand acht hij dan ook
niet zoo onbevredigend.
De heer Schouten is tot de volgende conclusie gekomen. Verandering van
hoofdstuk XIII van de Grondwet is zoo belangrijk, dat zoodanige
verandering niet voor een aparte behandeling in aanmerking komt.
Wijziging van hoofdstuk XIII kan alleen behandeld worden in samenhang
met een algeheele grondwetswijziging. Men kan de reden om tot wijziging
van hoofdstuk XIII over te gaan wel een algemeene noemen, doch in concreto
heeft zij betrekking op de Indische aangelegenheid. Een wijziging met
betrekking tot Indië acht spreker zoo belangrijk, dat zij alle andere
wijzigingen sinds 1814 verre overtreft. Het thans bestaande grondwetsrecht
mag het volk met betrekking tot Indië niet worden ontnomen.
--De heer Schouten ontkent niet het feit van samenvalling van periodieke
verkiezing en verkiezing voor grondwetswijziging, doch acht de bezwaren
daartegen niet zoo sterk. De belangrijkheid van een grondwetsherziening
beslist of zij al dan niet zal domineeren bij de verkiezingen. In dit geval zijn
de wijzigingen zoo belangrijk, dat het volk de gelegenheid om zich uit te
spreken niet mag worden ontnomen. Dit doet men wel als men nu nog voor
de verkiezingen een grondwetswijziging in eerste lezing zou behandelen.
Wij moeten er van uitgaan, dat, als de verkiezingen in mei plaats hebben, het
noch aan de regeering, noch aan het volk bekend zal zijn, hoe het met Indië
zal gaan. Bij de eerstvolgende verkiezingen kan het volk zich dus nog niet
over Indië uitspreken.
De commissie besluit niettemin een wijziging van de herzieningsprocedure aan te bevelen
door middel van invoering van een bijzondere Kamer voor grondwetsherziening.
1) L.J.M. Beel.
2) Bedoeld is de invoering van de eis van een gekwalificeerde meerderheid bij
eerste lezing van een grondwetsherziening bij gelijktijdige afschaffing van de
tweede lezing.
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1-35. COMMISSIE-BEEL II. NOTA VAN J.H.A. LOGEMANN AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 2 FEBRUARI 1948.

koloniën - .. dit juridisch onlogische is de weerspiegeling daarvan, dat de
voorstelling die aldus de Grondwet geeft niet strookt met het werkelijk
proces, dat wij als rechtscheppend wensen te sanctionneren.

In opdracht van de plenaire commissie heeft een 'technisch comité' van de tweede
commissie-Beel een overgangsregeling ontworpen voor de grondwetsbepalingen over de
1
koloniën. Het voorstel van het comité betreft een extra grondwetshoofdstuk 'nopens
hervorming van het Koninkrijk'. Logemann maakt hiertegen in een nota bezwaar: het
voorstel laat volgens Logemann de nieuwe orde te veel in de oude wortelen. Dit geldt
vooral voor de bepaling luidende 'Gebieden van Nederlands-Indië (Indonesië), kunnen
zich langs democratische weg en in samenwerking met Nederland constitueren tot staten
en zich als zodanig verenigen tot een staat op federatieve grondslag, die met Nederland
door een Unie is verbonden onder de Kroon der Nederlanden'. Logemann vreest dat deze
constructie aanstoot zal geven bij de voormalige koloniën. Bovendien betwijfelt hij of de
Grondwet nog in staat is om iets te bepalen over deze koloniën nu deze zich feitelijk
hebben geëmancipeerd.
Voorstel om in overweging te nemen veranderingen in de Grondwet.
--Bovendien echter heb ik ernstig bezwaar tegen de functie, die het ontwerp
der subcommissie aan de nieuwe grondwetsbepalingen toedenkt. Zij laat de
nieuwe orde in de oude wortelen in die zin, dat zij deels de inhoud
voorschrijft van de nieuwe staatsorde (zelfs van de deelgenoten in de Unie),
deels althans de nieuwe pouvoir constituant instelt.
Dit zal politiek aanstoot geven. Het is dan ook onverenigbaar met de
beginselen van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Het doet de constitutie
van het overkoepelend geheel wortelen in de constitutie van één der te
overkoepelen delen en dit juridisch onlogische is de weerspiegeling daarvan,
dat de voorstelling die aldus de Grondwet geeft niet strookt met het werkelijk
proces, dat wij als rechtscheppend wensen te sanctionneren.
Het is van groot politiek belang, dat de komende grondwetsherziening
creatief zij en niet alleen maar schijn. Derhalve moet zij iets brengen, dat
men van Nederland (nog) aanvaarden kan. Dat is niet een (brok) nieuwe
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staatsorde; dat is ook niet een constituante (men herinnere zich de
geschiedenis der aanwijzing van de delegaties van de West voor de Ronde
Tafel Conferentie2). Dat is de volwassenverklaring, de emancipatie pur et
simple.
Met deze rechtsfiguur slaat Nederland even goed de legitieme band tussen
de oude en de nieuwe orde, waar wij immers vrijwillig en grondwettelijk de
oude koloniën emanciperen, hun handlichting geven, om daarna
gezamenlijk met hen en niet eenzijdig de nieuwe orde op te bouwen. Maar
over dit gezamenlijke kan de Nederla bndse Grondwet dan alleen zeggen, op
welke voet Nederland daar zelf aan deel wil nemen.
Bij bespreking van de nota-Logemann tijdens de vergadering van 6 februari lijkt een
meerderheid van de commissie voorstander van het extra grondwetshoofdstuk zoals dat
door het 'technisch comité' werd voorgesteld.
1) Verslag subcommissie ('technisch comite') aan de plenaire commissie, 15-011948. NA, BiZa/Kabinetsarchief, 2.04.26.02, inv. nr. 899. P. 1-5.
2) Bij besluit van 10 september 1947 werd een commissie van voorbereiding
ingesteld met de opdracht ‘om alle door haar nodig geachte voorbereidingen te
treffen voor het op korte termijn bijeenroepen van een Ronde Tafel-conferentie
te ’s-Gravenhage, voor de vaststelling van de door de conferentie te volgen
werkwijze en van het te volgen werkprogramma’. Deze commissie – waarin
vertegenwoordigers uit Curaçao, Suriname en Nederland zitting hadden - werd
geleid door R. Kranenburg. Verschillen van inzicht over de wijze waarop de
conferentie samengesteld diende te worden; het aantal deelnemers en de wijze
van benoeming van de leden leidden ertoe dat de commissie tussen 12 september
1947 en 7 januari 1948 negen keer in vergadering bijeen kwam. Van Helsdingen,
Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 17-23.

1-36. COMMISSIE-VAN EYSINGA. NOTULEN SUBCOMMISSIE III, 31 MEI
1950.

Kamercommissies - De voorzitter meent, dat het in strijd zou zijn met het
systeem van de huidige Grondwet, een bepaald punt van het zo sterk op
conventies berustende parlementaire stelsel in de Grondwet op te nemen.
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Binnen de commissie-Van Eysinga, die als taak heeft te adviseren over de samenwerking
tussen regering en Staten-Generaal inzake buitenlands beleid, richt één subcommissie zich
specifiek op de praktische aspecten van deze samenwerking. In haar eerste bijeenkomst
bespreekt deze subcommissie de mogelijkheid om de bestaande Commissie voor
Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer te versterken. Zo wordt overwogen om deze
commissie behalve de voorbereiding van de begrotingsbehandeling, ook de voorbereiding
van de goedkeuring van verdragen op te dragen. Discussie ontstaat over de vraag of, voor
een dergelijke versterking van de Kamercommissie, bestaande conventies in de Grondwet
moeten worden vastgelegd.
De werkzaamheden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, zoals die
hierboven zijn voorgesteld, kunnen worden omschreven in het Reglement
van orde van de Kamer (vgl. art. 114 Gw.1). Alleen wanneer aan de Commissie
bevoegdheden worden toegekend, die de Kamer niet kan geven, moeten deze
in de Grondwet worden aangegeven. De conclusies der vergadering brengen
dit voorshands echter niet mede. Mr. Burger voelt er evenwel voor de minister
bij de Grondwet te verplichten de door de Kamercommissie gewenste
inlichtingen te verschaffen; formeel zou de minister slechts gehouden zijn de
Kamer als geheel in te lichten (art. 97 Gw2). Van andere zijde wordt
opgemerkt dat het conventie is geworden, dat de minister steeds voldoet aan
het verzoek van de Kamercommissie om te verschijnen in haar vergadering
en haar binnen de grenzen van art. 97 Gw. de gewenste inlichtingen te
verschaffen.
De voorzitter3 meent, dat het in strijd zou zijn met het systeem van de huidige
Grondwet, een bepaald punt van het zo sterk op conventies berustende
parlementaire stelsel in de Grondwet op te nemen. Slechts wanneer de
Grondwetscommissie4 mocht besluiten van dit stelsel af te wijken en alle
bestaande conventies in de Grondwet te registreren, ware aan een bepaling
in de Grondwet betreffende de Kamercommissies te denken. Bepalingen
dienaangaande behoren dan te worden opgenomen in het hoofdstuk van de
Staten-Generaal5 en niet terloops in de artikelen over het buitenlands beleid.
Aangezien de subcommissie niet zal toekomen aan het uitbrengen van een rapport
verwerkt Burger zijn voorstel voor een grondwetsartikel over een Commissie voor
6
Buitenlandse Zaken uiteindelijk in een nota voor de plenaire vergadering. In het
eindrapport van de commissie wordt dit voorstel als de aanbeveling voor een nieuw
artikel 97.2 overgenomen.
1) Artikel 114 (Grondwet 1948):
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Aan de openbare beraadslaging over enig ingekomen voorstel des Konings gaat
altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf.
De Kamer bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze, waarop dit onderzoek
zal worden ingesteld.
2) Artikel 97 (Grondwet 1948):
De ministers hebben zitting in de beide Kamers. Zij hebben alleen eene
raadgevende stem, ten ware zij tot leden der vergadering mogten benoemd zijn.
Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, de verlangde
inlichtingen, waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld met het
belang van de Staat.
Zij kunnen door elke der Kamers worden uitgenodigd om te dien einde ter
vergadering tegenwoordig te zijn.
3) W.J.M. van Eysinga.
4) De commissie-Van Schaik.
5) Hoofdstuk III van de Grondwet. De bepalingen over het buitenlands beleid
vielen onder hoofdstuk II (Van den Koning).
6) ‘Document 24. Voorstellen van mr. Burger en mej. Klompé’, z.d., p. 1-2. NA,
Buitenlandse Zaken/Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297.

1-37. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN
AAN SUBCOMMISSIE IV, 6 JULI 1950.

grondrechten - Het optreden, vooral van fascisten en communisten, heeft
de mensheid gewezen op de zogenaamde sociale hypotheek, welke op de
individuele rechten drukt: de noodzaak om ter bescherming van het genot
van de vrijheden deze vrijheid soms te regelen en te beperken..

De commissie-Van Schaik adviseert over een algehele herziening van de Grondwet.
Subcommissie IV buigt zich onder andere over de wenselijkheid, om nieuwe grondrechten
aan de Grondwet toe te voegen. Omdat hierover tijdens een eerdere vergadering veel
onduidelijkheid bleek te bestaan zet de secretaris van de subcommissie, Van der Grinten,
de zaken in een nota nog eens op een rij. Hij plaatst de eerder door het secretariaat
opgestelde lijsten van grondrechten in buitenlandse grondwetten en in internationale
verdragen historisch en thematisch in perspectief, en ook de historische ontwikkeling van
de grondrechten en het karakter ervan worden kort geschetst. Daarnaast gaat Van der
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Grinten in op 'nieuwe verlangens'. De nota vormt het uitgangspunt voor veel nadere
discussies over de grondrechten in de Commissie-Van Schaik.
Inleidende nota over de "grondrechten".
--4. Nieuwe verlangens ten aanzien van de grondrechten.
Na de grote "veroveringen" op het einde van de 18e eeuw heeft de
mensheid een rustpauze nodig gehad om de praktische betekenis van de
verworven grondrechten te verwerken. Vooral door de schok van het onrecht,
gedurende de laatste wereldoorlog gepleegd, zijn deze rechten weer in het
middelpunt van de belangstelling gekomen. Nieuwe wensen, voortvloeiend
veelal uit het geleden onrecht, beginnen in verspreide publicaties zichtbaar te
worden.
Het optreden, vooral van fascisten en communisten, heeft de mensheid
gewezen op de zogenaamde sociale hypotheek, welke op de individuele
rechten drukt: de noodzaak om ter bescherming van het genot van de
vrijheden deze vrijheid soms te regelen en te beperken - zo niet uit te sluiten,
voor hen, die er misbruik van maken. Dit laatste geldt vooral voor
ondemocratische groepen en ongewenste vreemdelingen. Er zijn
verscheidene oplossingen beproefd. Steeds meer is de wetgever gemachtigd
om beperkingen met het oog op het algemeen belang aan te brengen.
--Vermeld moet ook worden de opzet van prof. Romme in zijn "Nieuwe
Grondwetsartikelen"1, waar hij vijf artikelen voorop laat gaan, bevattende de
algemene grondslagen van het Koninkrijk, en aan het genot van sommige,
dan volgende grondrechten de voorwaarde verbindt van de erkenning van die
grondslagen. In deze richting ging ook de overweging van enige
Kamerleden2 om aan de Grondwet toe te voegen een nieuw artikel 1 om de
democratische grondslag van onze staat uit te drukken, waaraan dan
maatregelen tot voorkomen van misbruik van de grondrechten verbonden
zouden kunnen worden.
Een tweede correctie, welke men op "oude" grondrechten wil aanbrengen,
vloeit voort uit de verschuiving, welke door de tijd in de waardering van de
grondrechten is ontstaan. Er zijn onder die oude grondrechten welke eerder
in waarde hebben gewonnen (onderwijsvrijheid, persvrijheid, e.a.), maar
andere verloren een historische achtergrond, waartegen zij vroeger zo scherp
werden gezien. Zo zegt (althans in Nederland) het recht van petitie niet veel
als daaraan niet het recht van onderzoek en antwoord zijn verbonden; maar
dit recht is ook zo'n onverbrekelijk bestanddeel van onze democratie, dat het
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wat archaïsch aandoet het thans nog afzonderlijk te vermelden naast de
persvrijheid en zonder het recht om demonstraties te houden.
--Bijzondere belangstelling bestaat voor de sociale rechten. Hiermede beoogt
men niet zozeer het gezag van de overheid, alswel van de leidende
maatschappelijke krachten te beperken. Soms wordt dit verbonden aan de
specifieke taak van de overheid vooral de zwakkeren te beschermen:
vrouwen, kinderen, ouden van dagen, zieken, en economisch zwakken.
1) Romme, Nieuwe grondwetsartikelen.
2) Bij de behandeling van de grondwetsherziening van 1948 was een dergelijk
artikel verdedigd door Romme. HTK 1947-1948 Bijl. 775 nr. 7 (voorlopig verslag)
p.19 en HTK 1947-1948 (29-04-1948) p.1700. Een vergelijkbaar, maar minder
concreet voorstel was de suggestie van Van der Goes van Naters om de Grondwet
te openen met een 'algemene formulering en een catalogus van onvervreemdbare
grondrechten'. Zie diens aan het voorlopig verslag toegevoegde nota. HTK 19471948 Bijl. 775 nr. 7 (voorlopig verslag) p. 20.

1-38. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE III, 7 JULI
1950.

koloniën - Wij staan nu voor de vraag, of het wenselijk is, de inhoud
van deze statuten in onze Grondwet te laten doorwerken.

In één van haar eerste vergaderingen bespreekt subcommissie III het in 1948 ingevoerde
grondwetshoofdstuk XIV. Dit hoofdstuk moest de grondwettelijke belemmeringen
wegnemen voor de wijziging in de verhouding tussen Nederland en haar voormalige
koloniën (zie H1-35). Nu het doel van dit hoofdstuk, namelijk overdracht van de
soevereiniteit aan Indonesië, met het overeenkomen van het statuut betreffende de
Nederlands-Indonesische Unie in 1949 is bereikt vraagt de subcommissie zich af of het
hoofdstuk nog in de Grondwet behouden moet blijven. Deze vraag geeft aanleiding tot
beschouwingen over de verhouding tussen Grondwet en statuut en over de
verdragsrechtelijke of juist constitutionele status van dit statuut.
De heer Pos vraagt zich af, of deze kwestie wel met de grondwetswijziging
verband heeft. Spreker is van oordeel, dat de gemeenschappelijke regelingen
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als zoëven genoemd, zeer nauw samenhangen met regelingen van supranationale organen. Is de Unie een supra-nationaal orgaan?
De heer Rutgers merkt op, dat vóór de souvereiniteitsoverdracht ons gehele
staatsbestel was gebaseerd op de Grondwet. Ná de souvereiniteitsoverdracht
is náást de Grondwet het Uniestatuut1 gekomen. Dit stuk is wel geboren uit
de Grondwet, maar het emaneert toch niet daaruit, zoals vroeger de gehele
wetgeving uit de Grondwet emaneerde.
Anderszijds is het ook geen tractaat, het is supra-nationaal van aard. In
dezelfde richting gaat de ontwikkeling van de verhouding met Suriname en
met de Nederlandse Antillen. De met deze gebiedsdelen te treffen regelingen
zullen evenwel niet van supra-nationale aard zijn, maar wel zal het "statuut"
naast de Grondwet komen te staan.2
Wij staan nu voor de vraag, of het wenselijk is, de inhoud van deze statuten
in onze Grondwet te laten doorwerken. Voor de werking van de statuten is
het niet noodzakelijk. Uitgaande van het standpunt, dat niet meer dan strikt
nodig is in de Grondwet behoort te worden opgenomen, acht spreker zulks
ook niet juist. Bovendien heeft de jongste practijk wel aangetoond, welke
belemmeringen uit grondwettelijke regelingen kunnen voortvloeien.
--Prof. Logemann kan zich met de zienswijze van de heren Rutgers en Pos
verenigen. Spreker is van oordeel, dat ten aanzien van de NederlandsIndonesische Unie onze Grondwet niet als bron van recht kan worden
beschouwd.
Nederland werkt slechts als partner mee aan het tot stand komen van dit
recht. Het zou ook psychologisch-politiek onjuist zijn dit aan de Grondwet te
binden.
Aan ons is de taak om te bepalen, welke Nederlandse organen het
Nederlandse standpunt bij het contact met de andere partner(s) moeten
formuleren.
Met betrekking tot de Indonesische Unie staat dit wel vast; ten aanzien van
Suriname en de Nederlandse Antillen nog geenszins; mogelijk blijft, dat het
Verenigd Koninkrijk een eigen organisatie krijgt, berustend op een eigen
Constitutie met eigen wijzigingsprocedure.
Evenbedoelde regelingen vertonen veel gelijkenis met overeenkomsten als
van de Benelux.3
Tot dusver beheerste art. 604 van de Grondwet dit hele gebied. Spreker zou
het toejuichen, wanneer men er toe zou kunnen besluiten ook in de toekomst
met dit artikel te volstaan. Of men het aan de regering wil overlaten uit te
maken of voorafgaande goedkeuring door de Staten-Generaal nodig is, zou
nog kunnen worden bekeken.
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--De voorzitter5 constateert, dat de vergadering zich thans uitgesproken heeft
voor het door hem reeds in de vorige vergadering verdedigde standpunt, dat
de Grondwet zoveel mogelijk tot ons zelf zal dienen te worden beperkt.
Immers, zo wij teveel opnamen, wij zouden door de omstandigheden al
spoedig tot nieuwe wijzigingen genoopt kunnen worden. Een wijziging van
de herzieningsprocedure voor de Grondwet zou de daaruit voortvloeiende
moeilijkheden deels kunnen wegnemen. Maar dat is een vraag op zichzelf.
De commissie is dus eenstemmig van oordeel, dat het, zeker bij
handhaving van de tegenwoordige herzieningsprocedure voor de Grondwet,
voorkeur verdient geen bepaling over de Unie in de Grondwet op te nemen.
1) Het statuut voor de Nederlands-Indonesische Unie. Eind december 1949 droeg
Nederland de soevereiniteit over Nederlands-Indië over aan de Verenigde Staten
van Indonesië en werd een ontwerp-statuut ondertekend voor de vorming van de
Nederlands-Indonesische Unie. In de praktijk is de doelstelling van deze Unie –
samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten
van Indonesië op verschillende beleidsterreinen – nooit bereikt. In de periode
1950-1956 verslechterden de Nederlands-Indonesische betrekkingen zozeer dat
de Unie in 1956 eenzijdig door Indonesië werd opgeheven.
2) De verhoudingen tot Suriname en de Nederlandse Antillen zouden in 1954
worden geregeld in het Koninkrijksstatuut. Zie voor de voorgeschiedenis Van
Helsdingen, Het statuut voor het Koninkrĳk der Nederlanden.
3) De 'Benelux', het samenwerkingsorgaan van België, Nederland en
Luxemburg, berustte voornamelijk op de Nederlands-Belgisch-LuxemburgseDouaneovereenkomst die op 01-01-1948 in werking trad. In 1958 leidde deze
samenwerking tot de oprichting van een economische unie.
4) Artikel 60 (Grondwet 1948):
De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden.
Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij
de wet heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het
door de Staten-Generaal is goedgekeurd.
Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door de Koning alleen
krachtens de wet.
Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zo spoedig
mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld.
5) Vanwege verhindering van J.H. van Maarseveen is het voorzitterschap tijdens
deze vergadering in handen van Jonkman.

118 Hoofdstuk 1

1-39. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE IV, 12
SEPTEMBER 1950.

grondrechten - Prof. Molenaar stelt de vraag of de commissie niet moet
overwegen de toekenning van grondrechten te beperken tot degenen, die
de democratische beginselen aanvaarden.

Bij bespreking van mogelijke wijzigingen in de grondrechten op basis van een nota van
het secretariaat hierover (zie H1-37) vraagt Molenaar of grondrechten niet moeten
worden beperkt tot 'degenen, die de democratische beginselen aanvaarden'. De overige
leden van de subcommissie voelen hier echter weinig voor.
Prof. Molenaar stelt de vraag of de commissie niet moet overwegen de
toekenning van grondrechten te beperken tot degenen, die de democratische
beginselen aanvaarden. Een soortgelijke algemene beperking kent men voor
de staat van oorlog en beleg.1 Kan men bijvoorbeeld thans in tijden van rust
aan bepaalde personen verbieden het grondgebied van enkele nader
aangewezen gemeenten te betreden? Moet men de communisten niet op
grond van dieper liggende motieven uitsluiten van een kwetsbaar deel van de
parlementaire werkzaamheden? Zij worden thans al niet tot burgemeester
benoemd; maar moet men niet eerst vooropstellen, dat zij die het
staatsgezag ondermijnen, en die het algemeen belang niet voldoende voorop
stellen, geen aanspraak kunnen maken op de grondrechten?
Prof. Donner2 maakt hiertegen bezwaar. Het is vooreerst moeilijk vast te
stellen, wie dan geen aanspraak op grondrechten hebben. Bovendien is
handhaving van zo'n bepaling wel uitermate moeilijk. Ook de voorzitter3
maakt tegen het denkbeeld van professor Molenaar bezwaar. Men moet
voorschriften geven, die er voor waken, dat de grondrechten niet in strijd met
de belangen van staat en maatschappij misbruikt worden. Hiertoe kan onder
andere strekken het verklaren van de staat van burgerlijke uitzondering of
verhoogde waakzaamheid (196 G.W.4), uitbreiding van art. 146 lid 45
(hetgeen subcommissie V overweegt6) en dergelijke.
1) Artikel 195 Grondwet bepaalt in haar derde lid dat van de artikelen 7, 9, 165 en
166 kan worden afgeweken wanneer 'ter handhaving van de uit- of inwendige
veiligheid' het Rijk door of vanwege de Koning in staat van beleg is verklaard.
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2) A.M. Donner.
3) J.R.H. van Schaik.
4) Artikel 196 (Grondwet 1948):
Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan in buitengewone
omstandigheden door of vanwege de Koning voor elk gedeelte van het
grondgebied des Rijks worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden
van organen van burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie
geheel of ten dele overgaan op andere organen van burgerlijk gezag. De wet
bepaalt de wijze waarop en de gevallen waarin zulks kan geschieden en regelt de
gevolgen.
Het bepaalde in het derde lid van artikel 195 is hierbij van toepassing.
5) Artikel 146 lid 4 (Grondwet 1948):
Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener gemeente door
de gemeenteraad grovelijk worden verwaarloosd, kan een wet de wijze bepalen,
waarop in het bestuur dier gemeente, met afwijking van het eerste en tweede lid
van dit artikel, wordt voorzien.
6) Notulen subcommissie V, 29-06-1950 en 14-07-1950.

1-40. COMMISSIE-VAN SCHAIK. BRIEF VAN SUBCOMMISSIE I AAN
SUBCOMMISSIES III EN IV, 28 SEPTEMBER 1950.

uitzonderingstoestanden - Wel dient te worden overwogen of niet ergens
tot uitdrukking moet worden gebracht dát deze visie, dat de Grondwet
alleen voor normale omstandigheden is geschreven, aan de Grondwet ten
grondslag ligt.

Per brief brengt subcommissie I verslag uit van haar conclusies ten aanzien van het
staatsnoodrecht. De subcommissie meent dat dergelijke regelingen, gezien de recente
geschiedenis, overbodig zijn geworden. Ter ondersteuning van deze conclusie verwijst de
subcommissie herhaaldelijk naar de aan haar brief toegevoegde secretariaatsnota (zie
H1-40a), die de basis vormde voor haar bespreking over dit onderwerp.
Subcommissie I heeft aan de hand van bijgevoegde nota over het
staatsnoodrecht, conform het voorstel van het presidium der
grondwetscommissie1, de vraag besproken, welke neerslag het
staatsnoodrecht in de Grondwet moet vinden.
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De vergadering kwam daarbij tot de volgende conclusies:
Het staatsnoodrecht ware te onderscheiden in:
a. Noodrecht, dat dient te gelden in tijden, waarin de staat nog niet is
ontwricht, maar ter voorkoming waarvan een daadkrachtiger organisatie
nodig is dan de gebruikelijke (de staat van oorlog of beleg en de burgerlijke
uitzonderingstoestanden);
b. Het noodrecht, dat spoedshalve in afwijking van de normale gang van
zaken tot stand komt, hoewel de staatsorganisatie niet is ontwricht, enkel op
grond van zeer bijzondere urgentie (verbod van gouduitvoer);
c. Het noodrecht, dat tot stand komt, indien de staatsorganisatie wel is
ontwricht.
Subcommissie I bleek van gevoelen, dat het noodrecht sub a. genoemd een
basis in de Grondwet behoeft, omdat dan te voorzien is op welke wijze en
binnen welke grenzen van de Grondwet kan worden afgeweken, maar dat
over de twee andere vormen van noodrecht in de Grondwet beter kan worden
gezwegen. Deze argumentatie heeft er mede toe geleid, dat subcommissie I
besloot het tweede lid van art. 212 (zetelverplaatsing) voor schrapping voor te
dragen, omdat het artikel in zijn tegenwoordige redactie te stringent is en het
anderzijds minder gewenst voorkomt hier wel in de mogelijkheid van
noodrecht te voorzien en in andere gevallen te zwijgen.
De subcommissie kwam het echter niet gewenst voor uitdrukkelijk in de
Grondwet te vermelden, dat de Grondwet niet voor abnormale
omstandigheden is geschreven3, omdat daardoor de deur voor misbruik van
noodrecht te ver zou worden opengezet. Men verwees daarbij naar de
ervaringen in Duitsland opgedaan.4 Praktisch is door de handelwijze
gedurende de bezetting en de aanvaarding daarna, de mogelijkheid van
staatsnoodrecht, als bedoeld onder c, zo zeer geaccepteerd, dat een
uitdrukkelijke verklaring van de grondwetgever, als hier bedoeld, overbodig
is geworden. Het Nederlandse volk heeft te zeer aan den lijve ondervonden,
dat het standpunt van prof. mr. J.Th. Buys5 (dat ook in abnormale
omstandigheden de wetten aan het woord blijven) niet houdbaar is!
Subcommissie I heeft de vraag, in hoeverre de afwijking van de
grondrechten moet worden beperkt, overgelaten aan subcommissie IV.6

1-40a. Nota van het secretariaat aan subcommissie I, 6 september
1950.
De bij de brief gevoegde secretariaatsnota gaat uitvoeriger in op de mogelijkheid om in de
Grondwet uit te drukken dat deze er alleen voor normale omstandigheden is.
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Wel dient te worden overwogen of niet ergens tot uitdrukking moet worden
gebracht. dát deze visie, dat de Grondwet alleen voor normale
omstandigheden is geschreven, aan de Grondwet ten grondslag ligt. Men
zou daarbij kunnen denken aan art. 27 over de werkingssfeer van de
Grondwet. Het zou ook in de toelichting of in een praeambule kunnen
worden vermeld. Het voordeel hiervan zou zijn, dat alle twijfel en
moeilijkheden worden afgesneden. In 1940 heeft immers het ontbreken van
een noodbepaling over zetelverplaatsing vele burgers en buitenlandse
regeringen in twijfel gehouden over de wettigheid van de Nederlandse
regering in Londen; de Duitse propaganda werd erdoor in de kaart gespeeld.
Ook de geldigheid van de noodwetgeving werd daarom aanvankelijk
betwijfeld. Wordt tot uitdrukking gebracht, dat de Grondwet alleen voor
normale omstandigheden is geschreven, dan biedt de positieve zijde van die
verklaring - de aanvaarding van het noodrecht - een aanknopingspunt voor
hen, die gedwongen worden noodrecht te vormen, maar daar aarzelend
tegenover staan alvorens die weg op te gaan. Het is begrijpelijk, dat regering,
parlement en rechter geneigd zijn lang aan de geschreven bepalingen vast te
houden ... té lang veelal, indien de geschreven bepalingen later allerlei
moeilijkheden kunnen opleveren. Niettemin kan het landsbelang eisen, dat
men in bijzondere gevallen voor hogere belangen de rechtszekerheid van de
positieve wet zonder aarzelen loslaat. Een verklaring in bovenstaande zin kan
dit vergemakkelijken.
In de nota wordt daarnaast uitgebreid stilgestaan bij de verhouding tussen grondrechten
en het noodrecht.
Hierboven werd reeds opgemerkt, dat velen in de grondrechten met
betrekking tot het noodrecht iets bijzonders zien.8 Grondrechten bevatten
volgens hen praeconstitutioneel recht. Zelfs in de meest abnormale
omstandigheden zou afwijking niet kunnen worden toegestaan.
De grondwetgever heeft in 1887 wel afwijking van vier grondrechten
toegestaan.9 Daaruit zou kunnen worden afgeleid, dat hij van mening was,
dat afwijking van de andere grondrechten niet zou mogen plaatsvinden.
Sybenga (grondwetsherziening 1887)10 zegt, dat voor drie van de vier
grondrechten het opnemen van een uitzondering overbodig was, omdat toch
reeds de wetgever was toegestaan, die grondrechten te beperken. Er was voor
een eventuele oorlogswet - behalve met betrekking tot art. 7 G.W.11 in dit
opzicht dus voldoende ruimte.
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Thans gaat het er niet alleen om of de wetgever in normale tijden
afwijkingen mag toestaan, maar ook of de regering met beroep op nood de
grondrechten mag beperken.
De subcommissie heeft daarom te overwegen of het gewenst is (naast een
bepaling waarin de basis wordt gelegd voor noodrecht van de regering) een
artikel op te nemen - bij voorkeur in de paragraaf over de menselijke rechten
- waarin wordt aangegeven in hoeverre noodrecht van invloed kán zijn op de
grondrechten en in welke mate met betrekking tot de grondrechten die
algemene noodbevoegdheid van de regering dus is beperkt.
De brief is gericht aan de subcommissies III en IV, die in hun vergaderingen van 20
oktober respectievelijk 10 november zonder veel discussie met de conclusies van
subcommissie I instemmen.
1) Het presidium had in zijn vergadering van 29-06-1950 besloten dat
subcommissie IV het noodrecht zou behandelen na adviezen van subcommissies
I en III.
2) Artikel 21 lid 2 (Grondwet 1948):
In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.
3) De subcommissie verwijst hier naar de nota van het secretariaat, blz. 6
onderaan. Zie de bijlage (H1-40a).
4) Hoewel de verwijzing naar Duitsland ook in de notulen van subcommissie I
van 22-09-1950 niet nader werd toegelicht, mag worden aangenomen dat de
commissie hiermee doelde op de wijze waarop in Duitsland op 24 maart 1933 de
nationaal-socialistische regering, met een beroep op de in de grondwet
geregelde noodtoestand, alle bevoegdheden naar zich toe had getrokken.
5) De secretariaatsnota verwijst hiervoor naar Buys, De Grondwet II, 704 en idem,
De Grondwet III, 359.
6) De subcommissie verwijst hier naar de nota van het secretariaat, sub d op blz.
8. Zie de bijlage (H1-40a).
7) Artikel 2 (Grondwet 1948):
De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindend, voor zover niet het
tegendeel daaruit blijkt.
Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in
Europa bedoeld.
8) Op pagina 5-6 verwijst de nota in dit verband naar Buys (zie noot 5), naar
Russel, De Londense Koninklijke Besluiten, 22 en naar Van Dullemen, Staatsnoodrecht
en rechtsstaat, 29-30.
9) Het in 1887 ingevoerde artikel 187 lid 3 bepaalde over de handhaving van de
uit- of inwendige veiligheid: 'Daarbij kan wijders afgeweken worden van de
artikelen 7, 9, 158 en 159 der Grondwet.'
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10) Sybenga, De grondwet van 1887, 432-433. Sybenga gaat hier ook nader in op de
oorlogswet die op 23 mei 1899 (Stbl. nr. 128) inderdaad tot stand kwam.
11) Artikel 7 (Grondwet 1948):
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

1-41. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN R. KRANENBURG AAN
SUBCOMMISSIE I, 25 OKTOBER 1950.

administratieve rechtspraak - .. ik geloof vooralsnog niet, dat er bij de
thans gevolgde werkwijze en de huidige stand van het probleem der
administratieve rechtspraak enig vooruitzicht zou bestaan een dergelijke
richtlijn in de Grondwet te trekken.

Bij de eerste bespreking van de grondwetsartikelen over de rechterlijke competentie neigde
subcommissie I ertoe om, in navolging van een suggestie van het ministerie van Justitie,
in deze sterk omstreden artikelen geen wijziging aan te brengen zo lang er voor de
administratieve rechtspraak geen definitieve vorm is gevonden. In zijn nota bestrijdt
Kranenburg deze redenering, die ook in de commissie-J. Heemskerk Azn. al bestrijding
ondervond (zie H1-10). Ook kleine verbeteringen van deze artikelen zijn volgens
Kranenburg hoogst wenselijk.
Nota betreffende de artikelen 160 en 161 der Grondwet.
Het voorstel van het ministerie van Justitie1 om artt. 160 en 161 ongewijzigd
te laten, komt mij niet gelukkig voor. Het is zeker de gemakkelijkste weg,
maar die is niet altijd te verkiezen. Het zou voor een commissie tot een
volledige grondwetsherziening een indicium paupertatis2 zijn. Het quieta non
movere3 geldt hier niet, want er is in dezen geen sprake van quieta,
integendeel.
Dat artikel 1604 technisch-juridisch ongelukkig is geformuleerd, wordt
toch wel algemeen erkend. Over welhaast geen ander artikel onzer Grondwet
bestaat zóveel meningsverschil en een zó omvangrijke literatuur.5
---
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En wat art. 1616 betreft, dit is het resultaat van een uiterst verwarde
discussie in de Staten-Generaal7, die alleen daarom geen noodlottige
gevolgen heeft gehad, omdat men tenslotte, als een compromis tussen sterk
divergerende stromingen alle oplossingen heeft opengelaten, men kan met
de formule van art. 161 alle kanten uit.
Hoe zeer ik zelf het aarzelende en slingerende legislatieve beleid met
betrekking tot de rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid
betreur, en hoezeer ik het ook in abstracto wenselijk zou achten, dat onze
Grondwet hieromtrent een duidelijke richtlijn zou inhouden, ik geloof
vooralsnog niet, dat er bij de thans gevolgde werkwijze en de huidige stand
van het probleem der administratieve rechtspraak enig vooruitzicht zou
bestaan een dergelijke richtlijn in de Grondwet te trekken. Wij zullen naar
mijn aanvankelijk oordeel ons er daarom toe moeten bepalen de wetgever
alle wegen open te laten voor een eventuele regeling, maar zullen aan artikel
160 een formulering moeten geven, die althans minder aanvechtbaar is dan
de bestaande, en in art. 161 enkele kleine verbeteringen aanbrengen.
Het algemene betoog wordt in de nota gevolgd door een tekstvoorstel. In haar
vergadering van 30 oktober besluit de subcommissie, ondanks een niet in het archief
aangetroffen tegenvoorstel van A.M. Donner, het voorstel van Kranenburg grotendeels
over te nemen.
1) Een samenvatting van deze brief is te vinden in een brief van het secretariaat
aan subcommissie I van 6 oktober 1950, NA, Kabinet Minister-President,
2.03.01, inv. nr. 1122. De originele brief van het ministerie van Justitie is in het
archief van de commissie niet aangetroffen.
2) 'Bewijs van armoede'.
3) 'Rustige zaken niet in beweging brengen'.
4) Artikel 160 (Grondwet 1948):
Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over
schuldvordering en andere burgerlijke rechten, behooren bij uitsluiting tot de
kennis van de rechterlijke macht.
5) Zie bijvoorbeeld de discussie hierover in de commissie-J. Heemskerk Azn.
(H1-10). In de vergadering van subcommissie I d.d. 09-10-1950 werd daarnaast
verwezen
naar
de
Staatscommissie
administratieve
rechtspraak
overheidsbeschikkingen (commissie-De Monchy, 1946-1950), die in haar advies
over de organisatie van de administratieve rechtspraak eveneens blijk had
gegeven van de onduidelijkheid rond artikel 160.
6) Artikel 161 (Grondwet 1948):
De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet behoorende tot die, vermeld
in artikel 160 hetzij aan de gewonen rechter, hetzij aan een college met
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administrative rechtspraak belast, opdragen; zij regelt de wijze van behandeling
en de gevolgen der beslissingen.
7) Een kritisch overzicht van deze 'verwarde discussie' rond de
grondwetsherziening van 1887 geeft Buys, De Grondwet III, 277-301.

1-42. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE IV, 25
OKTOBER 1950.

sociale grondrechten - Moet er nu van worden afgezien, deze
verworvenheid in de Grondwet vast te leggen, omdat het niet reeds eerder
is gebeurd?

Een eerste discussie over de mogelijke invoering van sociale grondrechten leverde in
subcommissie IV enkele tekstvoorstellen op die nu nader worden besproken. Tilanus werpt
de vraag op of het hier niet gaat om reeds bestaande verworvenheden. Van der Grinten
meent dat juist dergelijke verworvenheden in de Grondwet thuis horen.
Hoewel de subcommissie in de vorige vergadering1 reeds tot de conclusie
kwam, dat het wel gewenst is althans iets over de sociale grondrechten in de
Grondwet op te nemen, verklaart de heer Tilanus ten opzichte daarvan toch
enige aarzeling te gevoelen. Het door de voorzitter2 met de heren Molenaar
en Hooykaas voorgestelde artikel3 maakt op hem de indruk, niet meer te zijn
dan een declaratie.
Een vergelijking met het onderwijsartikel wordt van de hand gewezen,
eerstens omdat dit de kristallisatie van de resultaten van een jarenlange strijd
was, tweedens omdat het in de tijd van zijn ontstaan zeker concrete betekenis
had, doordat het de zorg voor het onderwijs met zoveel woorden tot een
rijkszaak maakte, en tenslotte omdat na de eerste alinea, die een declaratoir
karakter heeft, in de rest van het artikel wettelijke regelingen verplicht
worden gesteld. De heer Tilanus ziet in het nu voorgestelde artikel geen
aanwijzing voor de wetgeving, maar ten hoogste voor het beleid van de
regering.
---
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De voorzitter antwoordt, dat het artikel zeker niet alleen als declaratie moet
worden beschouwd. Men moet er ook in zien een zekere waarborg voor de
burgers, zoals de oude grondrechten ook gewaarborgde aanspraken zijn.
--Dr. Schouten, die de vorige vergadering tot zijn spijt niet heeft kunnen
bijwonen, vraagt zich af, welke de ratio is van een bepaling als de
onderhavige. Er bestaat geen strijd over deze rechten, slechts de uitwerking
levert moeilijkheden op. Om deze strijd over de uitwerking te beslechten is
geen grondwetsartikel nodig, aldus spreker.
Wil men toch iets hierover in de Grondwet opnemen, dan is het van belang,
duidelijk te doen uitkomen, dat voor de bestaanszekerheid niet in de eerste
plaats moet worden gezorgd door de overheid, maar door de
samenwerkende krachten in de maatschappij.
--Mr. Van der Grinten merkt op, dat dit artikel toch wel als kristallisatie van de
resultaten van een jarenlange hevige strijd mag worden gezien.
Die strijd is echter reeds een aantal jaren geleden beslecht. Moet er nu van
worden afgezien, deze verworvenheid in de Grondwet vast te leggen, omdat
het niet reeds eerder is gebeurd?
Na deze discussie legt de oppositie zich neer bij de beslissing van de vorige
vergadering in de Grondwet ook een bepaling over de sociale grondrechten
op te nemen.
1) Vergadering subcommissie IV, 05-10-1950.
2) J.R.H. van Schaik.
3) Het tekstvoorstel van Van Schaik, Molenaar en Hooykaas luidde:
'De bestaanszekerheid der bevolking is voorwerp van aanhoudende zorg der
regering. Haar voortdurende aandacht blijft gericht op het scheppen van de
voorwaarden, die het Nederlandse volk in staat stellen maatschappelijk nuttige
arbeid te verrichten onder economische, sociaal en geestelijk bevredigende
omstandigheden en uit die arbeid een behoorlijk bestaan te verwerven. Voor
zover nodig worden voorzieningen getroffen ten behoeve van hen, die buiten
hun schuld niet in staat of in de gelegenheid zijn, arbeid te verrichten.
Ter bevordering van het maatschappelijk doel van de in samenwerking verricht
wordende arbeid wordt aan allen, die aan dat arbeidsproces deel hebben, de
daartoe dienstige mate van medezeggenschap verzekerd.'
'Ontwerp-Van Schaik-Molenaar-Hooykaas', 24-10-1950. NA, Kabinet MinisterPresident, 2.03.01, inv. nr. 1125.
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1-43. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN HET SECRETARIAAT AAN
SUBCOMMISSIE IV, 21 NOVEMBER 1950.

politieke partijen - De Grondwet geeft geen compleet beeld van de
staatkundige werkelijkheid.

In een nota voor subcommissie IV verkent het secretariaat de mogelijkheid en
wenselijkheid van vastlegging van politieke partijen in de Grondwet. Bij de
voorbereiding van deze nota, waaruit hieronder enkele algemene beschouwingen zijn
opgenomen, kreeg het secretariaat hulp van het commissielid Kernkamp. Diens nota, die
opende met een lange lijst met bepalingen uit buitenlandse grondwetten, werd als bijlage
aan de secretariaatsnota toegevoegd. Ook hieruit volgt een fragment.
Het partijwezen in de Grondwet.
Voor bepalingen omtrent het partijwezen in de Grondwet worden
voornamelijk twee gronden aangevoerd. Vooreerst wordt als grond
genoemd, dat het een anomalie is, dat de Grondwet geheel over de politieke
partijen zwijgt, terwijl deze in werkelijkheid een uiterst belangrijke plaats in
het staatkundig leven en de representatie van de bevolking in de StatenGeneraal innemen. In de tweede plaats wordt een grondwettelijke regeling
gewenst geacht om op meer efficiënte wijze te kunnen optreden tegen
partijen, die er op gericht zijn de bestaande staatsorde omver te werpen en
die de aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggende beginselen
niet aanvaarden.1
Tegen de eerste grond kan worden aangevoerd, dat de Grondwet niet de
gehele staatkundige constructie, zoals deze zich in feite ontwikkeld heeft, in
wetsbepalingen behoeft vast te leggen. De Grondwet geeft geen compleet
beeld van de staatkundige werkelijkheid. Zo komt bijvoorbeeld ook het
geldende parlementaire stelsel niet in de Grondwet tot uiting. De
staatsrechtelijke convention zal steeds een grote rol blijven spelen.
Waar de secretariaatsnota de eerste grond voor opneming van politieke partijen in de
Grondwet afwijst en vervolgt met een lange beschouwing over de tweede grond, bepleit
Kernkamp in zijn nota juist de vastlegging van het partijwezen vanuit het argument dat
hiermee een 'anomalie' moet worden opgeheven.
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1-43a. Nota van Kernkamp aan het secretariaat, ongedateerd.
Het statuut der politieke partijen.
De gewone man, voor wien wij de Grondwet thans heten opnieuw te
ontwerpen, redeneert, meen ik, dat de partijen het land regeren. Dit is
natuurlijk in zijn algemeenheid niet juist. Te ontkennen valt evenwel niet, dat
de partijen op het staatsbestel en de gang van zaken in de Staat grote invloed
hebben. Het lijkt dan ook een anomalie, dat de Grondwet, die onder andere
zelfs veenpolders, waterschappen en gemeenten - waaronder zeer kleine kent, ze eenvoudig negeert, tenzij dan zeer zijdelings in art. 92. Ze vervullen
mijns inziens ongetwijfeld een publiekrechtelijke functie. Een vermelding
(minstens) à la de Duitse3 en Italiaanse4 grondwetten (maar zonder het
woord "democratisch" te gebruiken) lijkt mij toch wel aangewezen.
Te meer reden is hiervoor, daar het toch zonderling aandoet, dat de
Grondwet wél kiesrechtbepalingen kent, maar met geen woord spreekt over
de organisaties, die feitelijk de uitoefening van het kiesrecht bepalen door de
candidaatstelling. In theorie is het mogelijk de kiezer via een straffe partijorganisatie zijn rechten te ontnemen, althans ze vrijwel illusoir te maken,
waartegen de vrijheid van nieuwe partij-stichting, gezien ons kiesstelsel,
nauwelijks uitkomst biedt.
Bij de bespreking van beide nota's op 25 november volgt de subcommissie de lijn van het
secretariaat en ook de plenaire commissie zal haar steun voor een grondwetsbepaling over
de politieke partijen baseren op het argument dat tegen deze partijen beter moet kunnen
worden opgetreden.
1) Uit een notitie van de steller van deze nota, A.J.M. van Nispen tot Pannerden,
bleek dat het secretariaat daarbij vooral dacht aan de CPN. Zie notitie Van Nispen
aan Van der Grinten 06-11-1950. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.
nr. 1127.
2) Artikel 9 (Grondwet 1948):
Het recht der ingezetenen tot vereniging en vergadering wordt erkend.
De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het belang der
openbare orde.
3) Kernkamp noteerde hierover op pagina 3 van zijn nota: 'Art. 21 der nieuwe
constitutie van 23 Mei 1949 luidt: "Die Parteien wirken bei der politischen
Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung
musz demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft
ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft geben. Parteien, die nach ihren Zielen oder
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nach den Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den
Bestand der Bundesrepublik zu gefährden, sind verfassungswidrig [origineel:
verfassungsnidrig]. Ueber die Frage der Verfassungswidrigkeit [origineel:
Verfassungsnidrigkeit] entscheidet das Bundesverfassungsgericht."'
4) Kernkamp noteerde hierover op pagina 3 van zijn nota: '(Constitutie van 22
december 1947).
Artikel 18. Vrijheid van vereniging, behalve voor geheime en degene, die door
middel van militaire organisatie politieke doeleinden nastreven.
Artikel 49. Vrijheid van partij-vorming om, op democratische wijze, de nationale
politiek te bepalen.
Artikel 72. à la Frankrijk, Kamercommissies dienen zó te worden samengesteld,
dat zij de verhouding der parlementaire groepen weergeven.
Artikel 82. Idem voor enquête-commissies der Kamers.
Toelichting op de Italiaanse constitutie (ziet tekst in Revue de Droit Public et de
Science, Pol. 1 Juli/September 1948, Parijs.)'

1-44. COMMISSIE-VAN SCHAIK. BRIEF VAN A.J.M. VAN NISPEN TOT
PANNERDEN AAN C.P.M. ROMME, 24 NOVEMBER 1950.

vaste colleges van advies en bijstand - Het wil ons voorkomen, dat de
wijze van instelling van vaste colleges van advies een kwestie van
staatsrechtelijke convention behoort te zijn.

Adjunct-secretaris A.J.M. van Nispen tot Pannerden correspondeert met commissielid
Romme over het in 1922 ingevoerde artikel over de instelling van vaste colleges van
advies en bijstand (artikel 80). Subcommissie I heeft, op voorstel van het secretariaat,
bepleit dit artikel uit de Grondwet te schrappen daar de naleving ervan te wensen
1
overlaat. In een brief aan het secretariaat heeft Romme tegen deze schrapping bezwaar
2
gemaakt. Van Nispen reageert op deze bezwaren in een aan alle commissieleden
verzonden brief, waarin hij uiteenzet dat de instelling van vaste colleges, ook al gezien de
praktijk, beter als staatsrechtelijke conventie kan worden geregeld dan in de Grondwet.
I. Het secretariaat is van gevoelen, dat in de Grondwet noch in de trant van
het tegenwoordige artikel 803 noch op andere wijze voorgeschreven dient te
worden, dat deze colleges op de wet moeten berusten. Gelijk prof. Hooykaas
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in subcommissie I opmerkte4, geeft een dergelijk voorschrift aanleiding tot
een "onwaarachtige" toestand. In de praktijk heeft de regering immers in de
gevallen, waarin het voorschrift nodeloos knellend bleek, naar wegen
gezocht om daaronder uit te komen. Dit ligt voor de hand. Bij haar arbeid
heeft de regering voortdurend behoefte aan adviescolleges. Naar gelang van
het onderwerp zullen dit zijn vaste adviescolleges of adviescolleges ad hoc.
Naar de ervaring leert, gaat het veel te ver voor ieder vast adviescollege een
wettelijke basis te eisen. Daarenboven past een bepaling, dat alle vaste
colleges van advies een wettelijke grondslag dienen te hebben, welke
bepaling slechts in het licht der historie is te verklaren, niet in het geheel van
voorschriften, dat de Grondwet omtrent de staatsstructuur geeft. Zo is niet
voorgeschreven, dat colleges met besturende en uitvoerende bevoegdheden
op een wet moeten berusten. Uit de aard van die bevoegdheden zou het veel
meer voor de hand liggen, voor dergelijke lichamen een wettelijke basis voor
te schrijven, zij het dat in de praktijk aan zulk een grondwettelijke bepaling
evenmin behoefte blijkt te bestaan.
Voorts dient opgemerkt te worden, dat niet de wet, doch de Koning de
bevoegdheid heeft ministeriële departementen in te stellen. Wordt nu echter
binnen de organisatie van een departement een vast college van advies
gevormd, dan heeft zulk een college volgens de letter van de Grondwet een
wettelijke basis nodig, waarbij de instelling, benoeming, samenstelling en
bevoegdheid worden geregeld.
Het wil ons voorkomen, dat de wijze van instelling van vaste colleges van
advies een kwestie van staatsrechtelijke convention behoort te zijn. Hierbij lijkt
ons een juiste convention, dat voor de instelling van zeer belangrijke
adviescolleges en in het bijzonder van adviescolleges, die krachtens een
wettelijk voorschrift moeten worden gehoord, instelling bij of krachtens de
wet aangewezen moet worden geacht. Voor de minder belangrijke colleges
ware de gevolgde practijk van instelling bij Koninklijk Besluit of bij
ministeriële beschikking te bestendigen. Hiermede wordt deze instelling
niet geheel onttrokken aan de Staten-Generaal, omdat uiteraard de
ministeriële verantwoordelijkheid voor de instelling volledig in stand blijft.
Romme laat zich door de argumenten van Van Nispen niet overtuigen: met een
meerderheid van subcommissie II, die zich over het advies van subcommissie I zou
uitspreken alvorens de kwestie aan de plenaire vergadering werd voorgelegd, meent hij
dat deze argumenten, wanneer zij worden omgekeerd, juist pleiten voor uitbreiding van
artikel 80 tot de door Van Nispen al genoemde bestuurscolleges (notulen subcommissie II
20 december). De plenaire commissie volgt in de vergadering van 25 april 1951 evenwel
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het standpunt van subcommissie I, waarop Romme met enkele medestanders besluit om
zijn visie in een minderheidsnota aan het commissierapport toe te voegen.
1) Het voorstel van subcommissie I is te vinden in de brief van de voorzitter van
subcommissie I aan de voorzitter van subcommissie II, 13-10-1950. Zie voor het
aan dit advies ten grondslag liggende standpunt van het secretariaat de nota van
Van Nispen d.d. 08-09-1950. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr.
1122.
2) De brief van Romme is niet in het commissiearchief aangetroffen, noch in het
persoonlijk archief van Romme.
3) Artikel 80 (Grondwet 1948):
De instellingen van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regeering
geschiedt krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hunne
benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid.
4) Notulen subcommissie I 22-09-1950, p. 7.

1-45. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 29 DECEMBER
1950.

gemeenten - Spreker is van oordeel, dat, speciaal met betrekking tot de
provinciën en de gemeenten, veel te veel in de Grondwet is geregeld.

Bij bespreking van het eerste afgeronde subcommissieverslag, het verslag van
subcommissie V over de grondwetsbepalingen inzake de gemeenten, stelt Oud de
principiële vraag of de Grondwet op dit terrein niet beperkt moet worden tot enkele
hoofdlijnen. Logemann werpt tegen dat de aanbevelingen van subcommissie V ook nu al
een verwijdering van de sinds 1848 in de Grondwet vastgelegde waarborgen bevatten.
Hij wijst daarbij op voorstellen om de gedetailleerde bepalingen over de verwaarlozing
van gemeentelijke taken te vervangen door één algemene (artikel 146 lid 5) en om een
algemene bepaling op te nemen betreffende de goedkeuring van gemeentelijke besluiten
(artikel 149a).
Mr. Oud stelt vooraf een principiële vraag, die, doordat spreker eerst enige
tijd na het begin aan de discussies van subcommissie V heeft kunnen
deelnemen1, in deze subcommissie niet vóór de behandeling van de
onderwerpen zelf ter sprake kon worden gebracht.
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De vraag luidt: Wat moet in de Grondwet worden opgenomen?
Spreker is van oordeel, dat, speciaal met betrekking tot de provinciën en de
gemeenten, veel te veel in de Grondwet is geregeld. Hij zou de Grondwet
willen beperken tot die beginselen, die van zo groot belang zijn, dat de
regeling daarvan niet aan de gewone wetgever kan worden overgelaten, maar
slechts met een meerderheid van twee derden en na twee lezingen tot stand
mag komen en mag worden gewijzigd. Zelfs de principiële kwestie van de
autonomie en het zelfbestuur zou spreker niet in de Grondwet willen
regelen.2
We leven in tijden, waarin veel nieuwe denkbeelden tot ontwikkeling
komen; denk bijvoorbeeld aan de Samenwerkingswet3. Spreker zou deze
ontwikkeling niet willen belemmeren door grondwettelijke barrières.
--Prof. Logemann verdedigt het stelsel van de bestaande Grondwet. In 1848 zijn
de bepalingen inzake provinciën en gemeenten in de Grondwet opgenomen
juist om de wetgever de handen te binden: de verkozen raad aan het hoofd
der gemeente, ingrijpen in de autonomie slechts zover de Grondwet dit
uitdrukkelijk toelaat.
De Grondwet is er niet om de hoofdlijnen te schetsen, maar om
waarborgen te geven. Wil men dit niet - en de subcommissie gaat al ver om
ze los te laten in haar artikelen 146, lid 5 en 149 a - dan zou voor het
standpunt Oud alles te zeggen zijn.
--De voorzitter stelt tegenover elkaar de behoefte van een herziening na een
revolutie en een herziening om de evolutie van de praktijk in de Grondwet
neer te leggen. In het eerste geval zou de door mr. Oud aangegeven methode
wellicht preferabel zijn, in het laatste geval niet.
Met de vaststelling van voorzitter Van Schaik dat de suggestie van Oud voor vernieuwing
van de Grondwet buiten de herzieningsopdracht van de commissie valt, worden deze
korte algemene beschouwingen afgesloten.
1) Oud was aanvankelijk niet ingedeeld bij subcommissie V maar bij
subcommissie IV. Na de tweede vergadering van deze subcommissie V wisselde
hij van plaats met Molenaar.
2) Uit artikel 146 werd gewoonlijk een onderscheid afgeleid tussen de autonome,
vanuit de gemeentelijke huishouding zelf voortkomende taken (artikel 146 lid 1)
en de in zelfbestuur, als gevolg van een hogere regeling uit te voeren taken
(artikel 146 lid 3). Hoewel dit onderscheid volgens de subcommissie steeds meer
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omstreden was geraakt had zij hier toch aan vastgehouden. Verslag
subcommissie V, 13-12-1950, p. 1.
3) Oud doelt vermoedelijk op de in 1950 in werking getreden Wet
Gemeenschappelijke Regelingen (01-04-1950, Stbl. nr. K120). Dat de in deze wet
neergelegde gedachten, bijvoorbeeld ten aanzien van de samenwerking tussen
gemeenten en provincies, wel degelijk werden belemmerd door de Grondwet
blijkt onder andere uit de memorie van toelichting. HTK 1948-1949, B 1198 nr. 3,
p. 5.

1-46. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 24 JANUARI 1951.

herzieningsprocedure - .. de speciale eisen, welke voor een wijziging van
de Grondwet worden gesteld, (..) aan waarde inboeten, nu, door de nood
gedwongen, het tot standkomen van belangrijke wijzigingen, als
bijvoorbeeld de souvereiniteitsoverdracht, buiten deze procedure om
mogelijk moeten worden gemaakt.

De commissie bespreekt het verslag van subcommissie IV over grondwetshoofdstuk XIII
('Van veranderingen'). Kranenburg stelt direct de door de subcommissie gehandhaafde eis
van een gekwalificeerde meerderheid ter discussie. Terwijl Kranenburg en zijn
tegenstander A.M. Donner zich beroepen op argumenten die ook in het verleden al aan de
orde werden gesteld (zie H1-7 en H1-19), wijzen voorzitter Van Schaik en minister
Jonkman op meer actuele ontwikkelingen die voor wijziging van de herzieningsprocedure
pleiten.
Prof. Kranenburg spreekt zich daarna uit tegen de eis van een gekwalificeerde
meerderheid, herinnerend aan de buitengewoon grote moeilijkheden, welke
daaruit kunnen voortvloeien. Reeds Buys1 heeft gewezen op het conflict,
waarvoor gesteld worden de tot minderheid behorende Kamerleden, die zich
niet kunnen verenigen met de opvatting van de meerderheid. De eis van
behandeling in twee lezingen, met raadpleging van de bevolking voor de
tweede behandeling, acht spreker een voldoende waarborg tegen een
ondoordachte grondwetswijziging.
Subsidiair dringt spreker aan op verzachting van de eis der gekwalificeerde
meerderheid.
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De voorzitter sluit zich bij dit betoog aan en vestigt er de aandacht op, dat bij
uitbreiding van het aantal leden der Tweede Kamer de verhouding van het
totaal aantal leden der Staten-Generaal en het aantal Eerste Kamerleden, dat
bij de eis van een tweederden-meerderheid een grondwetswijziging kan
tegenhouden, nog veel schever komt te liggen.2 Spreker stelt voor, in geen
geval te blijven bij de eis van twee derden, maar deze tenminste te verlagen
tot drie vijfden.
Prof. Donner pleit voor handhaving van de eis van de twee derdenmeerderheid. Spreker ziet daarin één van de waarborgen, waardoor enige
punten van fundamentele aard in het staatsleven tot vaste punten worden
gemaakt, waar niet zo maar van kan worden afgeweken. Hij acht dit van zo
groot belang, dat het nadeel van de aan de eis van een gekwalificeerde
meerderheid klevende bezwaren, die spreker niet ontkent, daartegen niet
opweegt.
--Mr. Jonkman vestigt er de aandacht op, dat de speciale eisen, welke voor een
wijziging van de Grondwet worden gesteld, het raadplegen van de bevolking
en de gekwalificeerde meerderheid, aan waarde inboeten, nu, door de nood
gedwongen, het tot standkomen van belangrijke wijzigingen, als
bijvoorbeeld de souvereiniteitsoverdracht, buiten deze procedure om
mogelijk moeten worden gemaakt.3 Bij de raadpleging van de bevolking is
alleen gedacht aan de bevolking van Nederland, wat, gezien in het licht van
de ontwikkeling, aan de betekenis van deze eis ook wel wat afdoet.
Bovendien zien wij door middel van tractaten zeer ingrijpende regelingen
getroffen, waarvoor geen gekwalificeerde meerderheid is geëist.
Bij de voortzetting van de discussie op 7 februari blijkt een meerderheid van de commissie
voorstander van behoud van de eis van een gekwalificeerde meerderheid.
1) Buys, De Grondwet II, 802-804.
2) Een voorstel tot uitbreiding van het aantal leden van de Tweede Kamer van 100
naar 150 leden werd door subcommissie II voorbereid. Deze subcommissie had
in haar vergadering van 18 september 1950 besloten van een dergelijke
uitbreiding van het aantal Eerste Kamerleden af te zien. Zie tevens het verslag van
subcommissie II, 09-03, p. 11.
3) Jonkman verwijst hier naar het in 1948 ingevoerde grondwetshoofdstuk IXV,
dat de weg moest banen voor de in 1949 tot stand gekomen
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Zie H1-35.
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1-47. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE V, 17
FEBRUARI 1951.

overige publiekrechtelijke organen - gewenst (..) door regeling van de
openbare lichamen voor beroep en bedrijf in een apart hoofdstuk daaraan
een speciaal cachet te geven.

Subcommissie V bespreekt het in 1922 aan de Grondwet toegevoegde artikel over 'andere
openbare lichamen met verordenende bevoegdheid'. De waarde van dit artikel, dat sinds
1938 als enig artikel in hoofdstuk VI is ondergebracht, blijkt niet alleen juridisch, maar
ook meer symbolisch van aard.
Prof. Donner stelt voor, het zesde hoofdstuk te laten vervallen. De daarin
omschreven mogelijkheid bestaat ook zonder een uitdrukkelijke
grondwetsbepaling. De voorzitter1 heeft hiertegen bezwaar, omdat de bepaling
van artikel 1552 (vroeger artikel 197) is opgenomen om een verschil van
mening over het al of niet bestaan van de mogelijkheid, daarin omschreven,
weg te nemen.
Ook de suggestie van de heer Tilanus, de bepalingen van de artikelen 155 en
1523 samen te koppelen, vindt geen steun, omdat het gewenst is, aldus mr.
Van der Grinten, door regeling van de openbare lichamen voor beroep en
bedrijf in een apart hoofdstuk daaraan een speciaal cachet te geven.
Ook de plenaire commissie besluit op 9 mei om het hoofdstuk ongewijzigd te handhaven.
1) R. Kranenburg.
2) Artikel 155 (Grondwet 1948):
De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende
bevoegdheid geven.
3) Artikel 152 (Grondwet 1948):
De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede
voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, ten einde
regelend op te treden.
De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden door
de wet geregeld.
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1-48. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN HET SECRETARIAAT AAN DE
COMMISSIE VOOR DE SYSTEMATIEK, 19 APRIL 1951.

systematiek - De vraag rijst daarbij, of een volstrekt logische opbouw de
hoogste wijsheid is voor een wet en in het bijzonder voor een Grondwet.
De Grondwet is geen handboek voor staatsrecht.

Nu een speciale subcommissie zich moet buigen over de systematiek van de Grondwet zet
het secretariaat in een nota enkele recente voorstellen voor wijziging van die systematiek
onder elkaar. Het secretariaat concludeert uit deze voorstellen dat er geen ideale
systematiek bestaat, en de historische indeling van de Grondwet dus maar beter kan
worden aangehouden.
Systematiek der Grondwet.
--Is fundamentele wijziging in de systematiek wenselijk?
Een ieder volkomen bevredigende systematiek lijkt in de Grondwet niet te
brengen. De ideeën over systematisering lopen hiervoor te zeer uiteen.
Daarbij komt, dat de Grondwet een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen
behandelt, waarvan de keuze herhaaldelijk slechts historisch te verklaren is.
Reeds de keuze der onderwerpen maakt, dat een logisch sluitend geheel niet
te verkrijgen is.
De vraag rijst daarbij, of een volstrekt logische opbouw de hoogste wijsheid
is voor een wet en in het bijzonder voor een Grondwet. De Grondwet is geen
handboek voor staatsrecht. De gevaren van een logisch schema zijn ook, dat
daaraan conclusies over de inhoud van de Grondwet zouden kunnen worden
vastgehaakt en dat terwille van het schema minder noodzakelijke bepalingen
moeten worden ingevoegd. Bij het schema van de Grondwet mogen andere
overwegingen dan een logische indeling een rol spelen. Zo mag ook de
historische ontwikkeling haar invloed laten gelden.
Tegen een fundamentele wijziging van de systematiek bestaat voorts het
bezwaar, dat alle wijzigingsvoorstellen in één ontwerp zullen moeten
worden ingediend en dat slechts het geheel kan worden aangenomen of
verworpen. Dit zal wellicht de tot stand koming der herziening aan een
zijden draad doen hangen.
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De in de Grondwet gevolgde indeling is in de loop der jaren practisch
bruikbaar gebleken. Grote bezwaren zijn hiervan nimmer ondervonden.
Op grond van deze overwegingen zou naar de aanvankelijke mening van
het secretariaat het meest doelmatig uitgegaan kunnen worden van de
bestaande indeling der Grondwet en zou afgezien moeten worden van een
fundamenteel andere opzet.
De nota vervolgt met een voorstel voor een nieuwe grondwetsindeling die weliswaar
enkele hoofdstukken opdeelt of verplaatst, maar aan de grote lijn van het bestaande
vasthoudt. Dit voorstel vormt voor de uiteindelijke aanbevelingen van de commissie het
voornaamste uitgangspunt.

1-49. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN HET SECRETARIAAT AAN
SUBCOMMISSIE II, 27 APRIL 1951.

delegatie van wetgevende bevoegdheid - De Grondwet doet niet meer
dan ter waarborging van de vrijheden van corporaties en burgers de
regeling van bepaalde onderwerpen aan de wetgever voor te behouden.

Voorafgaand aan een bespreking over de delegatie van wetgevende bevoegdheid aan
lagere organen stuurt het secretariaat een samenvatting rond van een publicatie over dit
onderwerp van commissielid A.M. Donner. Bij eerdere besprekingen over delegatie zijn in
subcommissie II twee aspecten van dit vraagstuk belicht. Enerzijds is door Van der Goes
van Naters voorgesteld om in een speciaal grondwetsartikel de mogelijkheid te openen
voor een vorm van vereenvoudigde wetgeving die, bestaande naast de 'gewone'
wetgevingsprocedure, de druk op het parlement als mede-wetgever zou moeten verlichten
(H2-29). Aangezien de subcommissie vond, dat een dergelijke vorm van gedelegeerde
wetgeving in principe ook onder de bestaande Grondwet al mogelijk was, is anderzijds
ook gesproken over de formuleringen waarmee de Grondwet wetgevende taken opdraagt.
De vraag was daarbij, of deze formuleringen ook aanwijzingen bevatten over de vraag,
of deze bevoegdheid aan lagere organen gedelegeerd mag worden. In het hier
samengevatte preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging bespreekt Donner beide
beide aspecten van het delegatie-vraagstuk. Donner wijst het voorstel van Van der Goes
van Naters af, maar wil wel een duidelijker terminologie in de Grondwet hanteren om
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aan te geven waar delegatie wel en niet is toegestaan. Dat de Grondwet deze kwestie moet
regelen vloeit volgens Donner voort uit de waarborgfunctie van dit document.
Nota van het secretariaat met betrekking tot het prae-advies van professor
Donner voor de Nederlandse Juristen Vereniging inzake het vraagstuk der
delegatie van wetgevende bevoegdheid.
Prof. Donner was zo welwillend mij de drukproef ter hand te stellen van het
hierboven bedoelde prae-advies.1 Met het oog op de bespreking, welke
subcommissie II op 4 mei aanstaande opnieuw aan het vraagstuk der
delegatie zal wijden, meen ik goed te doen de subcommissie tevoren op de
hoogte te stellen van enige onderdelen van het prae-advies, opdat zij
daarmede zo nodig rekening kan houden.
I. Prof. Donner ontraadt om in de Grondwet gevolg te geven aan het
denkbeeld van de heer Van der Goes van Naters2, het Engelse stelsel verdient
zijns inziens hier te lande geen navolging. Prof. Donner concludeert aldus:
"al deze constructies houde men uit de Grondwet. Wil men er eens een
proefneming mede doen, dan gebeure dit bescheidlijk en op kleine schaal.
Constitutioneel bezwaar is daar niet tegen, onze Grondwet is geen
bevoegdhedenwet en zou de proef slagen - wat ik niet verwacht - dan is er
nog tijd genoeg er iets in de Grondwet van vast te leggen."
II. Uitgaande van het standpunt, dat onze Grondwet, anders dan Thorbecke
meende3, niet is een staatsregeling, die het staatsleven in zijn grote lijnen
volledig regelt, doch uitsluitend een waarborg-karakter heeft, constateert
prof. Donner dat de Kroon algemene, de burgers bindende regelingen in
beginsel evenzeer kan stellen als de wetgever, bedoeld in art. 1124. De
Grondwet doet niet meer dan ter waarborging van de vrijheden van
corporaties en burgers de regeling van bepaalde onderwerpen aan de
wetgever voor te behouden.
Prof. Donner verwerpt dan ook mr. Oud's stelling, dat "de Grondwet de
Staten-Generaal niet tegen zichzelf heeft willen beschermen".5
Hij dringt er op aan alle plaatsen, waar de Grondwet naar de wet verwijst,
aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen en te trachten aldus de vraag
te beantwoorden, wanneer wel en wanneer geen delegatie schijnt te zijn
toegestaan. Hij komt tot de conclusie, dat, waar de Grondwet regeling van
een bepaalde materie bij de wet voorschrijft, tegen de delegatie van de
bevoegdheid om ter toepassing van in de wet gegeven regels nadere
voorschriften te stellen, geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, tenzij
zich de tekst of de geschiedenis der bepaling daartegen uitdrukkelijk verzet.
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Zijns inziens is de mate, waarin kan worden gedelegeerd, een vraag van
recht en niet een van beleid, zoals mr. Oud heeft betoogd. "Er is terdege een
grens, bij overschrijding waarvan de wetgever geacht moet worden niet meer
aan de grondwettelijke opdracht te voldoen. Deze grens is niet precies aan te
geven en men zou zelfs kunnen verdedigen, dat zij naar tijd en
omstandigheden fluctueert."
De staatscommissie zal zich naar prof. Donner's mening nauwkeurig
rekenschap dienen te geven wat men voor ogen heeft, wanneer in de
Grondwet de term "regeling" wordt gebruikt. Hij dringt er op aan door het
kiezen van verschillende uitdrukkingen "althans iets duidelijker aan te geven,
in welke gevallen men een grondwettelijke beperking (misschien zelfs: een
grondwettelijk verbod) van delegatie op haar plaats acht en in welke gevallen
niet anders dan een aanwijzing, dat de wetgever bij het initiatief tot regeling
moet worden betrokken, is bedoeld."
Na besprekingen in de vergaderingen van 21 mei en 21 juni, waarbij ook varianten op
de suggestie van Van der Goes van Naters nog ter tafel komen, verwijst subcommissie II
de kwestie door naar de redactiecommissie. Deze zal in haar rapport een meer uniforme
delegatieterminologie voorstellen.
1) Het preadvies werd gepubliceerd als Donner, 'Welke beginselen behoren de
delegatie van regelende bevoegdheid aan uitvoerende organen te beheersen?,
148-194. De vergadering van de NJV vond plaats op 30 juni, zie voor het verslag
aflevering 2 van de Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, 86-152.
2) In zijn preadvies verwijst Donner naar de nota van Van der Goes van Naters
naar aanleiding van de grondwetsherziening van 1948: HTK 1947-1948, B 755,
nr. 7, 20-21. In subcommissie II waren de denkbeelden van Van der Goes van
Naters besproken aan de hand van een nota die het secretariaat hierover door de
afdeling Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken had laten
opstellen d.d. 13-10-1950. Zie hiervoor NA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv. nr. 119
en de notulen van subcommissie II d.d. 02-11-1950; 20-11-1950 en 06-12-1950.
3) Donner ontleende deze typering van Thorbecke’s visie aan Verkade, Overzicht.
Donner, ‘Welke beginselen’, 162.
4) Artikel 112 (Grondwet 1948):
De wetgevende macht wordt gezamenlijk door de Koning en de StatenGeneraal uitgeoefend.
5) In zijn preadvies (p. 169-170) verwijst Donner naar Oud, 'De noodwet
Indonesië', 133-140.
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1-50. COMMISSIE-VAN EYSINGA. NOTA VAN W.J.M. VAN EYSINGA AAN
DE PLENAIRE COMMISSIE, JUNI 1951.

verdragen - .. blijf ik menen, dat in ons land altijd als vanzelfsprekend
aangenomen is, dat een verdrag prevaleert boven de Grondwet en dat zelfs
de Grondwet niet kan afwijken van een bestaand verdrag.

Nu in recente verdragen steeds meer in de Grondwet geregelde bevoegdheden aan
supranationale organen lijken te worden overgedragen, zoals het oppergezag over het
leger, wil de commissie-Van Eysinga zich in haar rapport uitspreken over de vraag, of
deze praktijk wel met de Grondwet te verenigen is. Commissievoorzitter Van Eysinga
betoogt in een nota, aan de hand van verschillende historische voorbeelden, dat
verdragen steeds prevaleren boven de Grondwet, en zelfs de Grondwet niet kan afwijken
van een bestaand verdrag. Hij neemt daarmee stelling tegen een eerdere nota van Van der
Pot, die wordt aangeduid met volgnummer 'doc. 77'. Van der Pot betoogde daarin dat
de historische voorbeelden slechts illustreerden dat regering en Staten-Generaal deze
specifieke verdragen als niet in strijd met de Grondwet hadden beschouwd en dus geen
algemene uitspraak bevatten.
Nota van prof. jhr. mr. dr. W.J.M. van Eysinga inzake document 77.
Uit de nota van prof. Van der Pot (doc. 77)1 blijkt eene zienswijze, die
moeilijk aanvaardt, dat het telkens voorkomt, dat bij tractaat wordt
afgeweken van een bestaande grondwettelijke bepaling, terwijl omgekeerd
de Grondwet van een bestaand verdrag niet vermag af te wijken.
Er zijn echter gevallen, waarin zelfs doc. 77 erkent, dat bij verdrag van de
Grondwet werd afgeweken. Dat deed het vredesverdrag van 1839 vanaf zijn
inwerkingtreding op 8 juni 1839 tot 4 september 1840, toen de
grondwetswijzigingen in werking traden.2 Dat deed ook art. 405 van het
vredesverdrag van Versailles, dat voor de verdragen der Arbeidsorganisatie de
sluiting door de Koning vervangt door een meerderheidsbesluit der Conférence
générale dier organisatie.3 Sedert een dertigtal jaren worden de
arbeidstractaten volgens de van de Grondwet afwijkende wijze van art. 405
behandeld; sedert dat dertigtal jaren derogeert dus dat tractaatsartikel aan de
grondwet, zonder dat alweer iemand aanstoot eraan nam. Dat blijft waar,
ook al zou men het gaan "legaliseren" zoals doc. 77 wil.4
Aard en functie van de grondwet 141

Men bepleit tegenwoordig veel het overdragen bij verdrag van stukken
souvereiniteit aan supra-nationale organen.5 Die stukken kunnen
grondwettelijk zijn. Overdracht van zulk een stuk bracht de toepassing, die
art. 9 van het Noord-Atlantisch verdrag gehad heeft6 en waardoor het
oppergezag des Konings over zee- en landmacht (art. 61)7 in hoge mate aan
de supra-nationale generaal Eisenhower is overgegaan, die onze krijgsmacht
onder een Franse generaal plaatste.8 Ook hier weer afwijking bij verdrag van
een grondwettelijke bepaling en wel een, waaruit onze souvereiniteit zeer
sterk sprak. Hebben de Koning, ministers en Staten-Generaal, toen zij het
Noord-Atlantisch verdrag tot stand brachten, daarbij als een definitief
oordeel te kennen gegeven, dat dit zich met de Grondwet verdraagt, gelijk
doc. 77 het uitdrukt?9
De kijk op het recht, sprekende uit doc. 77 leidt er toe, dat aan
grondwettelijke bepalingen soms een betekenis wordt gegeven, die moeilijk
te aanvaarden is en die te verklaren is uit de wens om strijd tussen Grondwet
en verdrag te ontkennen, voor zover dit althans mogelijk is zelfs volgens doc.
77, dat zoals boven gezegd in enige gevallen die strijd niet vermag te
ontkennen.
Na een uiteenzetting over de andere door Van der Pot aangehaalde voorbeelden besluit
Van Eysinga als volgt:
In tegenstelling tot doc. 77 blijf ik menen, dat in ons land altijd als
vanzelfsprekend aangenomen is, dat een verdrag prevaleert boven de
Grondwet en dat zelfs de Grondwet niet kan afwijken van een bestaand
verdrag. Onze Grondwet vermag niet het tegendeel van deze
vanzelfsprekendheid voor te schrijven en de eed op die Grondwet kan dit
evenmin ten gevolge hebben.10
Ik meen begrepen te hebben, dat prof. Van der Pot zich met de zienswijze
hierboven verdedigd zou kunnen verenigen als zij met zoveel woorden in de
Grondwet werd uitgedrukt. Maar dit laatste deed juist de tweede zin van lid 9
van het ontwerp onzer commissie van 16 september jongstleden, door in
navolging van de nieuwe Franse grondwet van 1946 te bepalen, dat verdragen
"voor een ieder verbindend (zijn) ook indien wettelijke voorschriften ervan
afwijken".11 De zich bij art. 18 van het Uniestatuut aansluitende woordenkeus
van lid 7 der grondwetscommissie zegt hetzelfde en de toelichting voegt
eraan toe, dat onder de wettelijke voorschriften mede de Grondwet is
bedoeld.12 In doc. 73 is lid 7 der grondwetscommissie dan ook als lid 6
overgenomen. Echter scheen het gewenst in dat doc. aan de praktijk nopens
de verhouding Verdrag-Grondwet te herinneren bij art. 60a en dit mede
vanwege de zonderlinge tegenspraak in de toelichting op lid 7, die voorop
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stelt, dat verdragen de voorrang hebben boven het nationale recht met
inbegrip van de Grondwet, doch daarop laat volgen, dat niet mag worden
meegewerkt aan de totstandkoming van verdragen, die met de Grondwet in
strijd zijn.13
In de vergadering van 9 juli besloot de commissie de discussie tussen Van Eysinga en Van
der Pot met de toevoeging van een korte passage aan het eindrapport. Hierin werd gesteld
dat '... de regering en de Staten-Generaal ook bij het sluiten van verdragen gebonden zijn
aan de Grondwet, echter met deze beperking, dat de evolutie in de internationale sfeer er
toe kan leiden, dat een vrijere opvatting van bepaalde artikelen der Grondwet aanvaard
moet worden.' (verslag 9 juli, p.24)
1) Nota van Van der Pot, 11-06-1951 (doc. 77). NA, Buitenlandse Zaken/CodeArchief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297. De nota van Van der Pot betrof een
reactie op een eerdere notitie van Van Eysinga. Notitie van Van Eysinga, 20-051951 (doc. 70). NA, Buitenlandse Zaken/Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr.
27297.
2) Het Vredesverdrag van 1839 verwijst naar het Verdrag van Londen van 19-041839, waarin Nederland de Belgische onafhankelijkheid erkent. Het verdrag
werd door Nederland op 08-06-1839 geratificeerd. (Stbl. 1839, nr. 26, besluit van
22-06-1839). Dat dit verdrag derogeerde aan de Grondwet van 1815 werd
uitdrukkelijk vermeld in de wetten van 1840 tot wijziging van de Grondwet en in
art 2 lid 2 van de Grondwet van 1840 zelf, zo meldt Van Eysinga in doc. 70 (p. 2).
3) Deel XIII van het Vredesverdrag van Versailles (28-06-1919) regelde de
oprichting van een Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Artikel 405 van dit
verdrag bepaalde dat de IAO arbeidsverdragen kon sluiten door goedkeuring van
een dergelijk verdrag door tweederdemeerderheid van de Algemene vergadering
(Conférence générale), bestaande uit delegaties van alle lidstaten, waarin steeds twee
regeringsvertegenwoordigers, één vertegenwoordiger van de werkgevers en één
vertegenwoordiger van de werknemers waren opgenomen. Dit betekende dat
verdragen gesloten werden buiten de grondwettelijke procedure van artikel 59
om.
4) Van der Pot sloot zich met zijn voorstel tot 'legalisatie' aan bij een eerder
voorstel. Nota van Van der Pot, 11-06-1951 (doc. 77), p. 1-5, aldaar 4. NA,
Buitenlandse Zaken/Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297. Het lid van de
commissie-Van Schaik, A.N. Molenaar, had er bij de commissie-Van Eysinga al
eerder op aangedrongen deze praktijk middels een bepaling hierover in de
Grondwet te verankeren. Brief van Molenaar, 30-08-1950 (doc. 36). NA,
Buitenlandse Zaken/Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297. Dit voorstel
had de commissie in haar vergadering van 12-09-1950 echter afgedaan als
overbodig.
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5) Over de vraag of een dergelijke overdracht grondwettelijke regeling vereiste
werd al eerder gesproken: zie notulen commissie-Van Schaik subcommissie III,
21-09-1950; interimrapport commissie-Van Eysinga, 16-09-1951 p. 15-16. In een
brief van 16-05-1951 had Van Kleffens er bovendien op aangedrongen dat de
commissie meer zou zeggen over hoe de overdracht van bevoegdheden aan
supranationale organen zich tot de Grondwet zou verhouden in verband met de
aanstaande behandeling van het Plan-Schuman (verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) in het parlement. Brief van Van
Kleffens aan Van Panhuys, 16-05-1951 (doc. 69). NA, Buitenlandse Zaken/CodeArchief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297. Deze vraag van Van Kleffens zou de
aanleiding vormen voor de notawisseling tussen Van Eysinga en Van der Pot.
6) Artikel 9 van het Noord-Atlantisch Verdrag luidt: 'De partijen richten hierbij
een Raad op waarin elk van hen zal zijn vertegenwoordigd, teneinde
aangelegenheden betreffende de uitvoering van dit Verdrag in behandeling te
nemen. De Raad dient zo te worden georganiseerd, dat hij te allen tijde terstond
zal kunnen samenkomen. De Raad zal die hulporganen oprichten welke nodig
mochten zijn; in het bijzonder zal de Raad onverwijld een defensiecomité
oprichten, dat aanbevelingen zal doen voor maatregelen ter uitvoering van
Artikel 3 en Artikel 5.'
7) Artikel 61 (Grondwet 1951):
De Koning heeft het oppergezag over zee- en landmacht.
De militaire officieren worden door hem benoemd. Zij worden door hem
bevorderd, ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de regels door de wet te
bepalen.
De pensioenen worden door de wet geregeld.
8) In 1951 werd de Franse generaal A.P. Juin benoemd tot commandant van de
Allied Land Forces Central Europe.
9) Van der Pot meende dat wanneer regering en Staten-Generaal aan een verdrag
hun goedkeuring hadden verleend ondanks mogelijke schending van de
Grondwet, dit niet begrepen moest worden als een illustratie van het feit dat
verdrag boven Grondwet ging, maar dat regering en Staten-Generaal daarmee
uitdrukten dat zij deze grondwettig hadden beoordeeld. Nota van Van der Pot,
11-06-1951 (doc. 77), p. 1-5, aldaar 1. NA, Buitenlandse Zaken/Code-Archief 4554, 2.05.117, inv. nr. 27297.
10) Van der Pot meende dat 'alle aan de verdragsluiting meewerkende organen',
in casu Koning, Ministers en de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de
Grondwet waren gebonden door de eed van trouw die zij hierop hadden
afgelegd. Nota van Van der Pot, 11-06-1951 (doc. 77), p. 1-5, aldaar 2. NA,
Buitenlandse Zaken/Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr. 27297.
11) Verslag 16-09-1950, p. 2, 14-15. ‘Article 26. − Les traités diplomatiques
régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient
contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer
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l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été
nécessaires pour assurer leur ratification.’ Constitution de 1946, IVe République,
27 octobre 1946. (Diplomatieke verdragen die volgens de regels geratificeerd en
gepubliceerd zijn, zijn bindend zelfs wanneer zij afwijken van de Franse wetten,
zonder dat voor de tenuitvoerlegging ervan andere wettelijke bepalingen nodig
zijn dan die welke noodzakelijk zouden zijn geweest voor hun ratificatie.)
12) Bedoeld is het voorstel voor een nieuw artikel 60d in het interimverslag van
de commissie-Van Schaik (11-07-1951, p. 18), luidende 'In geval van strijd met
binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften hebben de bepalingen
van overeenkomsten de voorrang.' In het aan de commissie-Van Eysinga
overlegde verslag van subcommissie III van de commissie-Van Schaik had deze
bepaling in lid 7 van artikel 60 gestaan. Brief van commissie-Van Schaik aan
commissie-Van Eysinga, 05-03-1951. NA, Buitenlandse Zaken/Code-Archief 4554, 2.05.117, inv. nr. 27296. In het statuut van de Nederlands-Indonesische Unie
was een vergelijkbare bepaling te vinden: 'in geval van tegenstrijdigheid tussen
bepalingen van het recht van de deelgenoten en van publiekrechtelijke lichamen
binnen hun rechtsgebied enerzijds, en bepalingen van het Uniestatuut, enige
overeenkomst tussen de deelgenoten of enige gemeenschappelijke regeling
anderzijds, zal de laatstgenoemde categorie van bepalingen de voorrang hebben'
(artikel 18). Over de consequenties van artikel 60d voor de verhouding tussen
wetgever en rechter had in de commissie-Van Schaik overigens veel discussie
bestaan, zie de de notulen van de commissie-Van Schaik (plenair) d.d. 02-051951 en de bij het interimverslag gevoegde minderheidsnota van de leden Beel,
Van den Bergh, A.M. Donner en Oud.
13) 'Doc 73' betreft het in mei 1951 rondgezonden ontwerp voor hoofdstuk II van
het eindverslag (NA, Buitenlandse Zaken/code-Archief 45-54, 2.05.117, inv. nr.
27297). In dit ontwerp was relatief veel ruimte ingebouwd voor een op het hier
weergegeven fragment gelijkende bespreking van de (historische) 'praktijk' van
de verhouding tussen Grondwet en verdragen. Het aangehaalde ontwerp voor
een artikel 60a betreffende de overdracht van bevoegdheden aan
volkenrechtelijke organen en de 'tegenspraak' waarnaar Van Eysinga verwijst zijn
afkomstig van subcommissie III van de commissie-Van Schaik. Zie verslag
subcommissie III, 03-03-1951, p. 13.
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1-51. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 13 JUNI 1951.

drukpersvrijheid - Spreker zegt, dat hij het menselijk onvermogen, om
nauwkeurig uit te drukken hetgeen men beoogt, te zeer ziet om een
regeling van de menselijke rechten in details te willen steunen.

Omdat de minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven het artikel over de
drukpersvrijheid (artikel 7) in de gedeeltelijke grondwetsherziening van 1952 te willen
1
meenemen , bespreekt de commissie dit onderwerp met voorrang. Behalve in het rapport
van subcommissie IV is de discussie over artikel 7 voorbereid in een zeer kritische nota
van Van den Bergh. In de vergadering krijgt Van den Bergh als eerste het woord:
Prof. van de Bergh zegt het te betreuren, dat enkele leden aanstoot hebben
genomen aan de toon, waarin de nota2 is gesteld. Spreker heeft de nota direct
na kennisneming van het voorstel der subcommissie3 "met hartebloed"
geschreven; aangezien het een van zijn meest geliefkoosde onderwerpen is,
heeft hij er zich door laten verleiden zijn bezwaren met enige verve naar
voren te brengen.
Sprekers bezwaren richten zich vooral tegen het 1e en 3e lid4.
Hij heeft de indruk, dat het 3e lid een gevolg is van een "afschuwelijk
misverstand". De subcommissie staat - blijkens de toelichting - voor in de
Grondwet vast te leggen, dat gemeenteverordeningen ten aanzien van de
verspreiding van gedrukte stukken gemaakt kunnen worden in het belang
van de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid. Spreker acht deze
bepaling overbodig, omdat dit algemeen aanvaard is en door een vaste
jurisprudentie wordt gedekt. Het onderhavige voorstel acht hij gevaarlijk,
omdat daardoor de provinciale en gemeentelijke wetgever de mogelijkheid
wordt gegeven de verspreiding van drukwerk ook om reden van de inhoud te
verbieden. In de aanvullende nota5 wees spreker er nog op, dat de tekst ook
optreden van de administratie toelaat; door de tekst wordt bovendien
mogelijk gemaakt, dat een vergunningsstelsel wordt ingevoerd, dat dus een
voor ieder gelijkelijk geldende beperking inhoudt, maar waardoor in feite de
drukpersvrijheid zou worden opgeheven.
Van den Bergh vervolgt met bezwaren tegen het eerste en tweede lid, waarna ook de
andere commissieleden zich over de tekst van het subcommissievoorstel uitspreken. Van
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der Grinten meent dat het voorstel wat hem betreft nog niet ver genoeg gaat, terwijl
Schouten net als in de commissie-De Wilde (zie H1-32) de vraag opwerpt of de reactie
tegen ongewenste literatuur niet veel meer van het volk zelf moet komen dan van de
Grondwet. Na deze bespreking van de afzonderlijke onderdelen van het
subcommissievoorstel vraagt ook Van den Bergh aandacht voor de meer algemene vraag
of de Grondwet wel een oplossing kan bieden voor de actuele problemen ten aanzien van
antidemocratische publicaties.
Prof. Van den Bergh brengt in tweede termijn naar voren dat zijns inziens
door prof. Van der Grinten het voorstel van de subcommissie het meest
principieel is verdedigd. Spreker ontkent, dat de drukpersvrijheid een
atavisme is. De waarde ervan is minstens even groot als in het verleden. Ook
de Hoge Raad heeft hierop in zijn laatste arrest gewezen.6 Door de Verenigde
Naties is aan de drukpersvrijheid internationaal reliëf gegeven.7 Wanneer
preventief optreden mogelijk wordt gemaakt, houdt de drukpersvrijheid in
Nederland op te bestaan. Ter wille van dit grote goed moet naar zijn mening
het kwaad op de koop toe worden genomen. Het is zo waardevol, dat nieuwe
gedachten kunnen worden geuit, dat men aan de schaduwzijde van dit
systeem voorbij moet gaan. Invoering van preventief optreden druist tegen de
internationale ontwikkeling in.
--Prof. Romme heeft met enige verbazing het betoog van prof. Van den Bergh
aangehoord. Hij vraagt zich af hoe in deze tijd nog zo'n betoog kan worden
geleverd. Spreker vergelijkt het standpunt van prof. Van den Bergh met dat
van een lid van de dierenbescherming, die, terwijl zijn huis door de mieren
wordt ondergraven, daarin berust. Spreker meent, dat door het kwaad te
laten voortwoekeren het grote goed van de drukpersvrijheid zelve in gevaar
komt. Prof. Van den Bergh interrumpeert, dat door de bestrijdingswijze het
recht in het hart wordt aangetast. Prof. Romme antwoordt, dat, indien men het
geloof in de werking van het parlementaire stelsel niet opzegt, de
bestrijdingswijze reëel is en de gevaren door prof. Van den Bergh geschetst
overdreven zijn. Dr. Schouten antwoordt spreker, dat weliswaar de beste
bestrijding uit het volk zelf kan komen, maar dat wij voor de feiten staan, dat
dit niet volledig gelukt.
--Prof. Kranenburg zegt ook van gevoelen te zijn, dat het gevaar vooral door de
bevolking zelf dient te worden bestreden. Hij heeft in dit verband de
invoering van een droit de réponse8 bepleit. Op deze wijze wordt tegenover een
geestelijke kwaal een geestelijk middel gesteld.
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Dr. Schouten zegt zijn standpunt terzake nog niet te kunnen bepalen en zou
de beslissing tot de volgende vergadering aangehouden willen zien. Indien
hij een keuze zou moeten doen, dan kiest hij de redactie van prof. Beel9, die
meer zekerheid geeft.
Prof. Romme deelt spreker mede, dat hij stellig de gevaren door misbruik van
drukpersvrijheid niet onderschat. Hij blijft er bij, dat de onregelmatig
verschijnende geschriften het gevaarlijkste zijn en daartegenover blijft men
machteloos. Een bestrijding, die niet het gehele terrein bestrijkt heeft slechts
een verschuiving naar die onregelmatig verschijnende publicaties
tengevolge.
Spreker zegt, dat hij het menselijk onvermogen, om nauwkeurig uit te
drukken hetgeen men beoogt, te zeer ziet om een regeling van de menselijke
rechten in details te willen steunen.
Hij herhaalt, dat de hoofdpijler van de bestrijding van het kwaad door het
volksleven zelf moet worden geleverd. Zijn bezwaren richten zich vooral
tegen die middelen ter bestrijding van het misbruik, die ook het gebruik
kunnen afsnijden. dit berust niet op wantrouwen tegen de regering. Ook
voor regeringen is het niet altijd een lichte last bevoegdheden te hebben.
Spreker zou het recht als zodanig onaangetast willen laten.
Op basis van deze bespreking besluit de commissie om in haar interimrapport een
voorstel op te nemen voor verdere beperking van de drukpersvrijheid. Een door Van den
Bergh aan dit rapport toegevoegde kritische minderheidsnota krijgt echter steun van een
meerderheid van de commissie. De regering ziet vervolgens af van een voorstel op dit
terrein.
1) Brief minister van Binnenlandse Zaken d.d. 12-06-1951, opgenomen in het
eindrapport, p. 136.
2) Nota van prof. Van den Bergh aan het Plenum over het voorgestelde art. 7 van
de Grondwet, 28-03-1951, p. 1-5. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.
nr. 1128.
3) Rapport subcommissie IV, 20-03-1951.
4) Artikel 7 (Grondwet 1922) luidde:Niemand heeft voorafgaand verlof noodig,
om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
De subcommissie stelde voor artikel 7 als volgt te formuleren:
'1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren.
2. De wet kan regels stellen, krachtens welke een bepaalde uitgave in het belang
van de uit- en inwendige veiligheid van de Staat tijdelijk kan worden verboden.
òf
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De wet kan regels stellen, krachtens welke een bepaalde uitgave wegens
overtreding van de strafwet tijdelijk kan worden verboden.
3. De verspreiding van uitgaven kan in het belang van de openbare orde aan voor
ieder gelijkelijk geldende beperkingen worden onderworpen.'
Voor het tweede lid deed de subcommissie dus twee verschillende voorstellen,
die elk door de helft van de subcommissie werden gesteund.
5) Nota inzake art. 7 der Grondwet (drukpersvrijheid) van prof. mr. dr. G. van
den Bergh. Corrigenda en Addenda, 31-03-1951, p. 1. NA, BiZa/Wetgeving,
2.04.62, inv. nr. 116B-2.
6) Hoge Raad 28-11-1950, NJ (1951) nrs. 137-138.
7) In zijn nota wees Van den Bergh op artikel 19 van Verklaring van de Rechten
van de Mens van de Verenigde Naties, waarmee de nieuwe redactie van artikel 7
in zijn ogen ‘in flagrante strijd’ was.
8) recht van antwoord.
9) Beel stelde tijdens de vergadering voor om het tweede lid aldus te formuleren:
'Met inachtneming van door de wet te stellen regelen kunnen Wij een bepaalde
uitgave, welke de veiligheid van de Staat aantast of ernstig in gevaar brengt,
tijdelijk verbieden. Een zodanig verbod wordt onverwijld aan de Staten-Generaal
medegedeeld. Het vervalt, indien de Staten-Generaal hun goedkeuring hieraan
onthouden.' (notulen 13-06-1951, p. 7).

1-52. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN HET SECRETARIAAT AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 24 SEPTEMBER 1951.

non-discriminatiebepaling - Onze Grondwet pleegt zeer sober te zijn,
waar het de vermelding van grondrechten betreft.

Op verzoek van de plenaire vergadering van 11 juli heeft het secretariaat een nota
opgesteld over de opneming van een non-discriminatiebepaling in de Grondwet. Eerder
heeft Revers hier in een nota voor gepleit. Na een uitgebreid overzicht van de
consequenties van een dergelijk artikel voor de Nederlandse wetgeving en van in
buitenlandse grondwetten voorkomende bepalingen besluit de secretariaatsnota met een
overweging over het karakter van de Grondwet.
Nota van het secretariaat inzake bepalingen in de Nederlandse wetgeving en
in vreemde constituties betreffende de rechten van de vrouw.
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--De vraag moet thans beantwoord worden, of het aanbeveling verdient in de
Grondwet een bepaling op te nemen, die tot uitdrukking brengt, dat tussen
mannen en vrouwen niet mag worden gediscrimineerd. Het beginsel van de
non-discriminatie ligt ongetwijfeld reeds in de Grondwet verankerd. Bij de
toekenning of erkenning van rechten onderscheidt zij immers niet tussen
mannen en vrouwen. Zo wordt algemeen aangenomen, dat artikel 51 ook
voor iedere Nederlandse vrouw de mogelijkheid opent tot elke
landsbediening te worden benoemd, terwijl ook de overige staatkundige
rechten gelijkelijk aan mannen en vrouwen toekomen.
In de Grondwet is niet neergelegd, dat buiten het terrein der staatkundige
rechten geen onderscheid mag worden gemaakt tussen man en vrouw. Dit
maken van onderscheid heeft in een aantal gevallen, met name waar het gaat
om de positie van de gehuwde vrouw, goede zin. Dit onderscheid mag
nimmer een discriminatie betekenen. Heeft het echter reële betekenis, dit
met zoveel woorden in de Grondwet tot uitdrukking te brengen? Hier past
naar onze mening een ontkennend antwoord. Het beginsel van nondiscriminatie naar geslacht wordt in ons land evenals ditzelfde beginsel naar
ras en kleur, algemeen erkend. Deze erkenning is geen nieuwe
verworvenheid van de moderne staat, zij is zo oud als het christendom.
Verschil van mening kan bestaan over de vraag, of een bepaald voorschrift
discriminatie inhoudt. Wat wel of niet discriminatoir is, wordt niet
uitsluitend door de materie zelf bepaald, doch hangt mede af van
maatschappelijke toestanden. Zo kan men zich voorstellen, dat het in een
bepaald tijdsbestek voor een vrouw niet passend wordt geacht als
deurwaarder op te treden, terwijl dit bij een wijziging der maatschappelijke
verhoudingen anders wordt beoordeeld. Op zichzelf zou denkbaar zijn, dat
de Grondwet dergelijke controversen oplost en vastlegt, wat in een bepaalde
maatschappelijke constellatie als discriminatoir behoort te gelden. Zij moet
dan oplossingen geven voor concrete gevallen. Zo zou men zich kunnen
denken, dat bijvoorbeeld in de Grondwet werd neergelegd equal pay for equal
work. Is dit echter de taak van de Grondwet? Het wil ons voorkomen, dat de
Grondwet in een materie als deze ten hoogste beginselen moet geven en dat
de uitwerking in concreto aan wetgeving en bestuur moet worden overgelaten.
Slechts op deze wijze behoudt zij haar eigen karakter. Onze Grondwet pleegt
zeer sober te zijn, waar het de vermelding van grondrechten betreft. Er
bestaat onvoldoende aanleiding dit systeem te doorbreken.
Ondanks de conclusies van de nota besluit de plenaire commissie op 7 november toch om
een non-discriminatiebepaling in haar grondwetsontwerp op te nemen.
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1) Artikel 5 (Grondwet 1948):
Ieder Nederlander is tot elke landsbediening benoembaar.
Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar, dan volgens de bepalingen der wet.

1-53. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 3 DECEMBER 1951.

verdragen - Anders staat de zaak ten aanzien van die talrijke
grondwettelijke bepalingen, die de inwendige staatsorganisatie regelen.
Afwijking hiervan ter wille van internationale verhoudingen is geen
afwijking in wezen, levert geen strijd met de Grondwet op.

Naar aanleiding van onderhandelingen over de oprichting van een Europese Defensie
Gemeenschap (EDG) wordt het vraagstuk van de verhouding tussen Grondwet en verdrag
opnieuw actueel. Nadat eerder de commissie-Van Eysinga zich hierover in meer algemene
zin uitsprak (zie H1-50), verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken nu de commissieVan Schaik om aanvulling van dit advies.
Voorzitter Van Schaik: De brief van de minister van Binnenlandse Zaken, de
dato 20 november 1951 no. U43.429, afdeling Wetgeving en Juridische
Zaken1, stelt deze principiële vraag: kan bij verdrag worden afgeweken van de
Grondwet?
Prof. Van den Bergh is van mening, dat de vraag niet aldus mag worden
gesteld. Er zijn zeker bepalingen in de Grondwet, waarvan nooit of te
nimmer mag worden afgeweken, bijvoorbeeld art. 72. In het algemeen kan
men deze bepalingen aanduiden als de beginselen, die strekken tot
bescherming van de burgers. Een bepaling in een verdrag, dat van zulke
bepalingen afwijkt, is stellig in strijd met de Grondwet. En een verdrag mag,
zolang de Grondwet niet anders bepaalt, nimmer met de Grondwet in strijd
zijn. Anders staat de zaak ten aanzien van die talrijke grondwettelijke
bepalingen, die de inwendige staatsorganisatie regelen. Afwijking hiervan
ter wille van internationale verhoudingen is geen afwijking in wezen, levert
geen strijd met de Grondwet op. In het licht hiervan moet dus de vraag
worden beantwoord: is er werkelijk strijd tussen de Grondwet en een bepaald
verdrag? Bij het Schelderegiem was dit zijns inziens niet het geval. De
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bepaling over het oppertoezicht van de Koning over de waterstaat is enkel
voor interne verhoudingen geschreven en sluit derhalve een internationale
schijnbaar afwijkende regeling niet uit.3
Zo ziet hij ook in art. 1604 geen beletsel voor het sluiten van een verdrag,
waarbij een gerecht in het leven wordt geroepen, dat niet voldoet aan alle
grondwetsbepalingen betreffende onze rechterlijke macht.
Evenmin acht spreker een internationaal leger in strijd met de Grondwet.
Bij alle bepalingen over de defensie is gedacht aan een Nederlands leger. Een
regeling van dienstplicht voor een internationaal leger hoeft hier niet tegenin
te gaan. Strijd met de geest van de Grondwet, de ergste inbreuk die men zich
kan denken, doet zich daarbij zijns inziens ook niet voor.
Prof. Hooykaas is het grotendeels met prof. Van den Bergh eens. Kamerleden
en regering zijn door hun eed van trouw volledig aan de Grondwet
gebonden. Intussen is hiermede nog niet de vraag beantwoord, in hoeverre
de verdragen met grondwettelijke voorschriften in strijd kunnen komen. De
voorschriften verdeelt ook hij in twee rubrieken: die betreffende de
vrijheidsrechten en die over de organisatie van de nationale staat. Regelingen
betreffende internationale organen kunnen nimmer in strijd komen met de
laatste rubriek, omdat zij in een geheel andere sfeer liggen. De
eerstgenoemde soort van bepalingen behoort tot het prae-grondwettelijke
recht, zij gelden in beginsel ook voor de internationale sfeer. Nu kan men
van mening verschillen, of deze vrijheidsrechten op den duur in nationale
grondwetten behouden moeten blijven, dan wel in hogere, internationale
regelingen moeten worden neergelegd. In ieder geval doet de nationale
formulering, aan deze rechten gegeven, niet ter zake; zij bindt alleen op
nationaal gebied. De rechten zelf behoren echter bij het sluiten van
verdragen te worden gerespecteerd.
Prof. François deelt mede, dat in de commissie-Van Eysinga door de
voorzitter de opvatting is verdedigd, dat de verdragswetgever nooit in strijd
kán komen met de Grondwet.5 De verdragen hebben betrekking op een
sfeer, waarvoor de Grondwet niet geschreven is.
Ook de opvatting van prof. Van den Bergh werd in deze commissie
aangehangen.6 Spreker zelf heeft meer moeite dan laatstgenoemde met de
redenering, dat de Grondwet geen beletsel vormt voor verdragen, als thans
worden bedoeld.7
--Mr. Jonkman wijst er op, dat de commissie in haar interimrapport als tweede
lid van art. 58 heeft voorgesteld; "Hij bevordert de ontwikkeling der
internationale rechtsgemeenschap." Hiermede is zij gegaan in de richting
van erkenning, dat er een recht is, of althans zich ontwikkelt, dat zich aan
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het nationale recht onttrekt. Dan kan er zijns inziens ook niet zijn een
nationale bepaling, die de vorming van internationaal recht zou
belemmeren. Voor afwijking van de Grondwet binnen het nationale recht is
wel een speciale regeling noodzakelijk. Deze kennen wij in hoofdstuk XIV
voor de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde. Eventueel zou men, ter
voorkoming van ieder misverstand, bij art. 58 een bepaling kunnen
opnemen, waarin afwijking van het nationale recht bij verdrag mogelijk
wordt gemaakt.
Prof. Donner acht de grens tussen waarborg- en organisatiebepalingen
moeilijk te trekken. Spreker denkt aan de artikelen over de wetgeving; er ligt
een zekere waarborg in de regeling, betreffende de organen, door welke de
wetgevende bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. Kan men nu bij
tractaat een ander orgaan met wetgevende bevoegdheden instellen? De
bepalingen over het Nederlandse leger hebben zijns inziens historisch ook
een waarborgkarakter.
De commissie vervolgt de discussie met de vraag, of in het specifieke geval van het verdrag
ter oprichting van een EDG de Grondwet zal worden geschonden. Aangezien de
uiteindelijke vorm van dit verdrag nog niet bekend is, stelt Romme voor om voor deze
situaties een generieke oplossing te vinden.
Naar de mening van prof. Romme kan de vraag, of er strijd bestaat tussen de
Europese Defensie Gemeenschap en de Grondwet op het ogenblik niet met
beslistheid worden beantwoord.
Eventueel zou gedacht kunnen worden aan een wijziging van de Grondwet
in die zin, dat een regeling wordt getroffen, volgens welke verdragen, die in
strijd komen met de Grondwet, toch kunnen worden goedgekeurd,
bijvoorbeeld bij een wet, waarvoor een meerderheid van twee derden der
stemmen wordt geëist.
De suggestie van Romme vindt, na voortzetting van de discussie in de vergadering van
10 december, uiteindelijk de steun van een meerderheid van de commissie.
1) Een afschrift van deze brief is opgenomen als bijlage I 1 van het eindrapport
van de commissie, zie verslag 06-01-1954, p. 187-188.
2) Artikel 7 (Grondwet 1948):
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
3) De commissie-Van Eysinga had in haar eindverslag (09-07-1951, p. 17)
verwezen naar het verdrag betreffende de oprichting van een arbitrale instantie
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voor de Westerschelde, 'waardoor voor de waterstaat der Westerschelde het in
artikel 197 genoemde, volgens sommigen onaantastbare, oppertoezicht van de
Koning plaats maakte voor een ander gezag.' Dit verdrag met België uit 1925
werd nooit geratificeerd: het werd in 1927 door de Eerste Kamer verworpen,
onder meer omdat het strijdig zou zijn met de grondwet. In het tijdschrift De
Volkenbond keerden veel rechtsgeleerden zich echter tegen deze veronderstelde
strijdigheid (De Volkenbond 2 (1926-1927) nr. 5). De aanduiding van artikel 197
door de commissie-Van Eysinga is overigens onjuist: het gaat om artikel 198.
4) Artikel 160 (Grondwet 1948):
Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over
schuldvordering en andere burgerlijke rechten, behooren bij uitsluiting tot de
kennis van de rechterlijke macht.
5) Zie voor de opvatting van Van Eysinga in deze kwestie H1-50.
6) Zie de nota van C.W. van der Pot d.d. 11-06-1951 ('doc 77'). Archief
commissie-Van Eysinga, inv. nr. 27297.
7) François had in de commissie-Van Eysinga dit standpunt per brief kenbaar
gemaakt. Brief van François d.d. 16-06-1951 in archief commissie-Van Eysinga,
inv. nr. 27292.

1-54. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 21 JANUARI 1952.

preambule - De Grondwet is geen leerboek voor algemene staatsleer,
algemene rechtsleer, rechtsphilosofie, theologie of metaphysica; de
Grondwet is een regeling van positief recht.

De commissie bespreekt een voorstel van subcommissie IV om als preambule aan de
Grondwet een bepaling toe te voegen luidende 'Het staatsbestel van het Koninkrijk wordt
gedragen door de erkenning van God als Schepper en hoogste Wetgever'. Het voorstel, dat
van minderheidsnota's werd voorzien door de bij aanvaarding van het voorstel afwezige
1
2
subcommissieleden Van der Goes van Naters en Molenaar , ontlokt aan de plenaire
vergadering niet alleen discussie over de gevolgde procedure en over de in de bevolking
levende religieuze gevoelens, maar leidt ook tot beschouwingen over de verenigbaarheid
van een dergelijke preambule met de aard van de Grondwet.
Prof. Donner3, een van de auteurs van het door subcommissie IV aanvaarde
artikel betreffende de erkenning van God in de Grondwet, merkt op, dat in
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subcommissie IV, vooral bij de bespreking der grondrechten, de behoefte
aan het licht kwam, om in de Grondwet tot uitdrukking te brengen, dat men
ook in het staatsleven aan bepaalde normen is gebonden. Het recht is niet
iets dat bij meerderheidsbesluit wordt gemaakt, maar een zaak, die wordt
gevonden, wijl het recht zich aan de met de rechtsvorming belaste organen
voordoet als iets, dat gesteld is, dat zich aan de mens oplegt.4
Van deze gemeenschappelijke zienswijze uitgaande, is men gaan zoeken
naar de mogelijkheid hiervoor een formule te vinden. Daarbij openbaarden
zich verschillen. De thans voorgedragen formule vond in subcommissie IV
nog de meeste steun. Daarin werd weer duidelijk uitgedrukt - en dat in
termen, die bij de overtuiging van het overgrote deel der bevolking aansluiten
- dat het recht zich aan menselijke zelfbestemming onttrekt. Dat was niet het
geval met de formule, die door anderen5 was voorgedragen: "De erkenning
van de menselijke waardigheid, gegrond op de goddelijke oorsprong van de
mens, vormt de grondslag van het staatsbestel."
Subcommissie IV heeft voorgesteld deze uitspraak neer te leggen in een
inleidend artikel, aangezien het hier gaat om een zaak, die aan het positieve
staatsrecht voorafgaat. Wie trouw aan de Grondwet zweert of belooft,
spreekt daarmede dan ook niet uit, dat hij zich aan het in dit artikel
neergelegde zal houden, maar wel, dat hij dit tot zijn geweten zal laten
spreken.
Zo bezien heeft het artikel ook wel terdege een goede zin. Het wil hen, die
aan de rechtsvorming deelnemen, herinneren, dat zij zich daarbij maar niet
naar willekeur kunnen gedragen, maar aan zekere normen zijn
onderworpen. Het biedt anderzijds een herinnering aan de burger, dat hij
zich niet onder alle omstandigheden aan de wetten van de staat als aan het
"recht" heeft te onderwerpen, maar dat er een maatstaf is, waaraan die
wetten mogen worden gemeten.
Revers wijst de commissie er eerst op dat het voorstel van de subcommissie 'niet met
zoveel woorden' als voorstel mag worden beschouwd aangezien de tekst in een 'zeer
onvoltallige vergadering' werd aanvaard. Ze vervolgt met een inhoudelijk commentaar:
Wat het artikel zelf betreft is spreekster van mening, dat het waarde zou
kunnen hebben, wanneer het de uitdrukking was van de overtuiging van het
overgrote gedeelte van ons volk. Een artikel als dit zou spontaan in de
Grondwet moeten worden opgenomen. Dit is in ons land ondenkbaar. Voor
sommigen zal de bepaling niets betekenen, anderen zullen er zeer
verschillende inhoud in lezen en weer anderen zullen er absoluut tegen zijn.
---
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Ook prof. Kranenburg heeft ernstig bezwaar tegen de voorgestelde bepaling.
Spreker is het eens met prof. Donner, dat ook de Staat aan bepaalde normen
gebonden is. Deze moeten echter niet in de Grondwet worden neergelegd.
De Grondwet is geen leerboek voor algemene staatsleer, algemene
rechtsleer, rechtsphilosofie, theologie of metaphysica; de Grondwet is een
regeling van positief recht.
Nadat anderen met Revers hun bezorgdheid hebben uitgesproken over het feit dat het
voorgestelde artikel niet door alle Nederlanders zal worden gedragen, komt Jonkman
terug op het argument van Kranenburg:
Persoonlijk heeft hij niet de minste moeite met de bepaling. Ook naar zijn
opvatting behoort ons staatsbestel te worden gedragen door Gods almacht.
Maar staatsrechtelijk acht hij het niet te verwerken. De bepaling past niet in
de Grondwet, omdat het geen stellig recht is. Verder ziet spreker strijd
tussen een inleidend artikel, waarin staat, dat men in God moet geloven, en
de keus, die vervolgens zelfs het staatshoofd wordt gelaten tussen eed en
belofte.
--Door veel sprekers zijn twee vragen dooreen gehaald, aldus prof. Donner.
Zelf heeft hij getracht ze gescheiden te houden. De eerste vraag is, of er
behoefte aan bestaat, in de Grondwet een herinnering op te nemen voor hen,
die het recht mede helpen vormen, dat er iets is, dat zich aan hun willekeur
onttrekt. Prof. Kranenburg noemt dit metaphysica, dat in de Grondwet niet
thuis hoort. Spreker is van andere mening. Het is geen vermaan voor de
burgers, zoals in de Staatsregeling van 1798, maar voor hen, die met de
rechtsvorming zijn belast. Zodanige vermaning is een verwijzing naar een
zedelijke verplichting en al vindt deze verplichting, omdat zij niet van striktjuridische aard is (zij heeft wel consequenties op juridisch terrein) haar
sanctie slechts in het individuele geweten, zij mag toch wel vermeld worden,
omdat zonder het bewustzijn van de gebondenheid aan hoger normen het
staatsleven ontaardt tot een naakte machtsstrijd.6 Een inleidende bepaling is
daarvoor zijns inziens de beste plaats.
Donner slaagt er niet in een meerderheid voor zijn voorstel te vinden. Wel leidt het
voorstel tot een minderheidsnota, die aan het eindrapport van de commissie wordt
toegevoegd.
1) Brief van Van der Goes van Naters d.d. 19-02-1951, opgenomen als bijlage bij
de notulen van subcommissie IV d.d. 12-02-1951.
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2) Brief van Molenaar d.d. 23-04-1951, opgenomen als minderheidsnota bij het
rapport van subcommissie IV d.d. 27-04-1951. Molenaar schreef ook op 06-031951 al een brief over de kwestie aan de subcommissie, zie hiervoor het
commissiearchief. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01 inv. nr. 1125.
3) A.M. Donner.
4) Deze passage werd gecorrigeerd. Oorspronkelijk: '...merkt op, dat van
verschillende zijden de behoefte werd gevoeld in de Grondwet vast te leggen, dat
ook de staat bij de rechtsvorming aan bepaalde normen gebonden is. De aan de
plenaire commissie voorgelegde tekst heeft tweeërlei zin: zij wil zijn een
waarschuwing voor hen, die deelnemen aan de rechtsvorming, zich aan deze
vaststaande normen te houden en anderzijds een herinnering voor de burgers,
dat zij niet onder alle omstandigheden zich aan de staat behoeven te
onderwerpen.'
5) Dit tekstvoorstel was in de vergadering van subcommissie IV, 12-09-1950
geformuleerd door Beel, maar bouwde voort op een amendement dat door de
Nederlandse delegatie was ingediend bij de opstelling van het VN-handvest. Zie
hierover de nota van het secretariaat ‘over een eventuele verwijzing naar God en
Christendom in de Grondwet’ d.d. 24-08-1950 in het commissiearchief. NA,
Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1125.
6) Deze zin werd gecorrigeerd. Oorspronkelijk: 'Zodanige vermaning is een
soort verplichting, en deze verplichting moet vermeld worden.'

1-55. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN REDACTIECOMMISSIE, 11
MAART 1953.

herzieningsprocedure - Alleen voor onderwerpen, die de ziel van het volk
raken, zou hij tot een referendum willen overgaan.

In opdracht van de plenaire vergadering overweegt de redactiecommissie mogelijke
wijzigingen van de herzieningsprocedure. Een eerder voorstel van de commissie, dat
onderdeel uitmaakte van het op 11 juli 1951 uitgebrachte interimverslag, vond als
wetsontwerp in de Tweede Kamer geen meerderheid (zie H1-46). Daarom komen ook
andere mogelijkheden weer in beeld, zoals het door de commissie-Ruijs de Beerenbrouck
overwogen grondwetsreferendum (H1-29). Een voorstel voor een dergelijk referendum is
ingediend door Van den Bergh, die voor deze gelegenheid bij de vergadering van de
redactiecommissie is uitgenodigd.
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Ter toelichting op dit voorstel1 verwijst professor Van den Bergh in de eerste
plaats naar de rede, door hem gehouden bij de 321e herdenking van de
stichtingsdag der inrichting van Hoger Onderwijs te Amsterdam.2 Hij merkt
verder op, dat ongeveer 40 jaar geleden het referendum hier te lande grote
belangstelling genoot. Deze culmineerde in 1922, toen minister Ruijs de
Beerenbrouck de aandacht van de toenmalige grondwetscommissie op het
referendum vestigde. Deze commissie deed daarop het volgende voorstel:
een grondwetsherziening zou in één lezing tot stand kunnen komen,
wanneer ze in beide Kamers een meerderheid van twee derden behaalde.
Werd geen twee derden maar wel een gewone meerderheid behaald, dan zou
een referendum verplicht zijn. Ook bij het referendum werd voor aanneming
van de voorstellen een twee derden meerderheid geëist.3
Dit voorstel, door de regering overgenomen, werd met een meerderheid
van twee stemmen door de Tweede Kamer verworpen.4 Daarna is de
belangstelling voor het instituut achteruitgegaan, maar nu is weer enige
kentering merkbaar.
Van den Bergh illustreert deze kentering aan de hand van enkele buitenlandse
voorbeelden en licht vervolgens zijn voorstel voor de Nederlandse Grondwet nader toe:
Niet het obligatoire, maar het facultatieve referendum acht spreker de juiste
oplossing. Alleen voor onderwerpen, die de ziel van het volk raken, zou hij
tot een referendum willen overgaan. Hiermede staat men midden in het
referendumprobleem. Het grootste bezwaar immers, dat tegen het instituut
wordt aangevoerd, is, dat men het volk niet in staat acht zich uit te spreken
over zakelijke problemen van staatsbestel of staatsbestuur.5 De gedachte van
raadpleging van het volk zou men echter inhaerent kunnen noemen aan onze
grondwetsherziening in 1814. Toen was immers voorgeschreven, dat een in
eerste lezing aangenomen voorstel tot herziening van de Grondwet moest
worden gezonden aan de Provinciale Staten - de kiezers van die tijd - welke
daarna de Staten-Generaal tot dubbelen getale moesten aanvullen. In 1848
werd ontbinding der Kamers voorgesteld na eerste lezing van de
grondwetsherziening. Deze nieuw gekozen Kamers moesten echter
onmiddellijk weer ontbonden worden, nadat de grondwetsherziening tot
stand was gekomen.
Bij een conflictsontbinding van de Tweede Kamer is ook sprake van een
beroep op de kiezers. Spreker ziet hierin een stuk rechtstreekse democratie.
Over het algemeen is deze natuurlijk te verwerpen, maar in de diepste vragen
herneemt zij haar rechten. Men zegt wel - afwijzend - dat spreker zich
hiermede stelt op de gedachte van volkssouvereiniteit. Deze afwijzing vindt
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haar oorzaak hierin, dat men dit begrip overspant à la Rousseau.6 Zo was het
voor de oorlog om dezelfde reden niet "netjes" te zeggen, dat Nederland een
democratisch staatsbestel had.7 Spreker is er van overtuigd, dat ook de tijd
zal komen, waarin men erkent, dat we de volkssouvereiniteit kennen.
Gekanaliseerde volkssouvereiniteit is immers niets anders, dan democratie
in de eigenlijke zin van het woord.
Nu heeft men als bezwaar tegen sprekers voorstel aangevoerd, dat het niet
mogelijk zou zijn uit te maken, welke onderwerpen het hart van het volk
raken. Spreker is echter van oordeel, dat dit automatisch zal blijken, wanneer
men het aantal kiezers, dat een referendum kan aanvragen, niet te hoog en
niet te laag stelt. Het juiste aantal ligt tussen vrij enge grenzen, zo ongeveer
tussen 500.000 en 1.000.000.
Spreker meent, dat men voor de eerste lezing gerust kan volstaan met een
gewone meerderheid. De Grondwet wordt steeds uitgebreider, er worden
steeds meer onbelangrijke punten in opgenomen. De zogenaamde
technische herzieningen kan men zonder bezwaar bij gewone wet laten
geschieden. Raakt een herzieningsontwerp echter het hart van een groot deel
van het volk, dan zal men ongetwijfeld het door spreker genoemde aantal
handtekeningen, benodigd voor het aanvragen van een referendum, bijeen
krijgen.
Het voorstel van Van den Bergh stuit op veel tegenstand. Uiteindelijk besluit de
redactiecommissie en, op haar advies, ook de plenaire commissie in haar vergaderingen
van 29 april en 13 mei, om toch te blijven bij het oorspronkelijke voorstel ten aanzien
van de herzieningsprocedure.
1) Nota van G. van den Bergh aan plenaire commissie, 17-01-1953. NA,
BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv. nr. 116b. Van den Bergh stelde hierin voor om de
grondwetsbepaling over de tweede lezing te schrappen en aan de bepaling over
de eerste lezing enkele zinnen toe te voegen die bepaalden dat, wanneer een bij
de wet te bepalen aantal kiezers daarom zou vragen, een volksstemming kon
plaatsvinden over een juist aangenomen voorstel tot grondwetsherziening. In dat
geval zou het voorstel slechts doorgang vinden wanneer minstens drie vijfde van
het aantal kiezers zich hiervoor verklaarde.
2) Van den Bergh, Herziening.
3) Zie voor de discussie in de commissie-Ruijs de Beerenbrouck H1-29 en
eindverslag 27-10-1920, p. 5-6.
4) Het voorstel betreft het wetsontwerp tot wijziging van Grondwetshoofdstuk XI
(nummer 1920-1921 451, ondernummer 11). Het wetsontwerp werd op 09-121921 behandeld. De door Van den Bergh aangehaalde stemming vond plaats op
13-12-1921. HTK 1921-1922, p. 992-999 (09-12-1921) en p. 1017 (13-12-1921).
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5) De door Van den Bergh aangehaalde argumenten tegen het voorstel zijn terug
te vinden in een nota van secretarissen Van der Grinten en J.M. Kan. Nota van het
secretariaat voor de redactiecommissie, 02-02-1953. NA, BiZa/Wetgeving,
2.04.62, inv. nr. 117.
6) In Du contrat social had Rousseau de volkssoevereiniteit, de wil van het
gezamenlijke volk, gepresenteerd als de enige en onbeperkte bron van het
staatsgezag.
7) Dit weerhield Van den Bergh er niet van zijn oratie aan dit onderwerp te
wijden. Zie Van den Bergh, De democratische staat.

1-56. COMMISSIE-J. DONNER. BRIEF VAN J. BARENTS AAN HET
SECRETARIAAT, AMSTERDAM, 24 NOVEMBER 1956.

politieke partijen - Er "gebeurt niets" als zij niet in de Grondwet worden
vermeld..

De commissie-J. Donner heeft onder andere tot taak om te adviseren over de
(grond)wettelijke regeling van politieke partijen. Wanneer adjunct-secretaris J.J. de Jong
op dit terrein een ontwerp-interimrapport voorlegt, reageert commissielid Barents, die
niet bij de bespreking aanwezig kan zijn, per brief. Behalve kritiek op de theoretische
opzet van het rapport en de suggestie dat het rapport niet geheel onpartijdig zou zijn
bevat de brief een afweging van de betekenis van een (grond)wettelijke regeling van
politieke partijen die herinnert aan de discussie hierover in de commissie-Van Schaik (H143).
L.S.,
Daar ik door universitaire werkzaamheden in Amsterdam de eerstvolgende
vergadering van onze commissie niet kan bijwonen, moge ik u langs deze
weg enkele opmerkingen doen toekomen over het ontwerp interimrapport1
van collega dr. J.J. de Jong2.
In tegenstelling tot de uiterst theoretische opzet van het ontwerp zou ik de
vraag of de politieke partijen in de Grondwet dienen te worden vermeld, wat
nuchterder willen stellen. Er "gebeurt niets" als zij niet in de Grondwet
worden vermeld en de vertogen over "het publiekrechtelijke karakter" van de
politieke partijen hebben mij ook niet geheel overtuigd. Het is echter ook
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waar dat er evenmin "iets gebeurt" als de politieke partijen wel in de
Grondwet worden vermeld en dat wij daarmede in een blijkbaar zo
afschuwelijke situatie als een "partijen staat" zouden verzeilen lijkt mij ook
een overdreven aandikken van mogelijke bezwaren, terwijl voor het
vermelden van politieke artikelen in de Grondwet op zijn minst één
algemene en één bijzondere factor pleiten. De algemene is de belangrijke
functie, welke de politieke partijen in onze democratie nu eenmaal vervullen;
de bijzondere, dat op voorstel van onze eigen commissie de namen van de
politieke partijen tegenwoordig op de stembiljetten worden vermeld. Het is
merkwaardig dat dit laatste feit, als ik goed zie, in het ontwerp in het geheel
niet wordt vermeld en ik heb in het algemeen de indruk dat bij verschillende
punten de minderheid niet zo argumentloos in de schaduw is blijven staan
als dat in de tekst voor het ontwerp wordt gesuggereerd; ik denk bijvoorbeeld
aan de passage over het rapport van de Dr. Wiardi Beckman-Stichting3.
Hoewel Barents' kritiek op het rapport tijdens de vergadering van 27 november door
verschillende commissieleden wordt onderschreven, houdt de commissie in haar rapport
vast aan de aanbeveling dat voor 'enigerlei wettelijke regeling met betrekking tot het
4
politieke partijwezen niet voldoende aanleiding bestaat.'
1) Rapport subcommissie politieke partijen, 19-11-1956. Dit door De Jong
opgestelde concept-rapport, dat was ontworpen als tweede interimrapport maar
uiteindelijk werd opgenomen in het eindrapport van de commissie, kwam pas
kort voor de geplande plenaire bespreking van dit onderwerp gereed. Aangezien
het te omvangrijk werd geacht om tevoren nog in een vergadering van de
subcommissie aan de orde te stellen werd het concept-rapport dan ook, met deze
kanttekening, rechtstreeks aan de plenaire comissie gezonden. Zie de brief van
adjunct-secretaris Van Ommen Kloeke aan de plenaire commissie, 19-11-1956.
NA, Kiesraad, 2.04.113, inv. nr. 782, omslag 98.
2) De Jong was kort na de instelling van de commissie hoogleraar politieke
wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam geworden. Barents
bekleedde de overeenkomstige leerstoel aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam.
3) Barents verwijst hier naar pagina 13 van het ontwerp-rapport, waar de
overwegingen van de subcommissie ten aanzien van een mogelijke regeling van
de kandidaatstelling binnen politieke partijen aan de orde werden gesteld. De
aandacht in deze passage gaat vooral uit naar de argumenten van de
tegenstanders van een dergelijke regeling. De voor- en nadelen van een regeling,
zoals onder andere voorgesteld in Kranenburg e.a., Een statuut voor politieke
partijen, werden in de subcommissievergaderingen van 10-03-1954 en 23-03-1955
besproken.
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4) Eindrapport commissie-J. Donner 24-03-1958, p. 51. Voorafgaande aan de
vaststelling van dit eindrapport ontstond tussen Barents, Schlichting, voorzitter
Donner en De Jong nog een drukke briefwisseling aangaande de persoonlijke
'wetenschappelijke visie' die de laatste volgens Barents en Schlichting in het
rapport had verwerkt. Zie NA, Kiesraad, 2.04.113, inv. nr. 783, omslagen nrs.
115, 118, 119 en 121 en archief J. Donner.

1-57. WERKGROEP-PROEVE. NOTULEN PLENAIR, 9 MAART 1964.

grondrechten - de voortschrijdende internationale ontwikkeling lijkt een
verder openbreken van de Grondwet in de internationale richting en dat
dan op het punt van de onderwerpelijke materie alleszins te
rechtvaardigen..

De werkgroep-Proeve, een groep hoogleraren die de ambtelijke afdeling Grondwetszaken
adviseert bij het ontwerp van een modernere Grondwet, bespreekt een nota van
ambtenaar H.Th.J.F. van Maarseveen over aanpassing van de Grondwet aan het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze nota verkende enkele
mogelijkheden voor een betere afstemming van de in de Grondwet vastgelegde
grondrechten op die uit het Verdrag. Eén van die mogelijkheden - het uit de Grondwet
schrappen van de 'dubbel' geregelde grondrechten bij gelijktijdige invoeging van een
algemeen artikel over het Verdrag in de Grondwet - heeft Van Maarseveen uitgewerkt in
een bij de nota gevoegd wetsontwerp en staat in deze discussie centraal.
I. Ter verdediging van het wetsontwerp bij stuk G 64/N 71 werd opgemerkt:
a. de voortschrijdende internationale ontwikkeling lijkt een verder
openbreken van de Grondwet in de internationale richting en dat dan op het
punt van de onderwerpelijke materie alleszins te rechtvaardigen;
b. de verwevenheid van nationale en internationale rechtssfeer dringt naar
een concreet geformuleerde verbinding tussen Grondwet en Verdrag;
c. de kans bestaat dat de jurisprudentie van de nationale en internationale
rechter van elkaar af gaan wijken of elkaar gaan tegenspreken.;
d. grondrechten, opgenomen in het Verdrag, kunnen - naar hetgeen tot nu
toe door Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en laatstelijk naar het
schijnt ook door de Hoge Raad wordt aangenomen2 - worden beperkt niet
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alleen door de wetgever maar ook door voorschriften van de Kroon, van
ministers en van lagere publiekrechtelijke lichamen, terwijl voorzover
grondrechten ook zijn opgenomen in de Grondwet deze alleen door de
wetgever kunnen worden beperkt;
e. de rechter kan een wet wel toetsen aan het Verdrag maar niet aan de
Grondwet, ook al bestrijkt deze eenzelfde materie.
II. Anderzijds werd in verband met het wetsontwerp opgemerkt:
a. Behoefte aan overnemen van een der bepalingen van het Verdrag in de
Grondwet is niet gebleken. Aanpassing van de Grondwet aan het Verdrag
zou - gesteld dat aanpassing gewenst is - beperkt kunnen worden opgevat
door slechts te zorgen, dat de Grondwet geen bepalingen bevat, die met het
Verdrag in strijd zijn.
b. Indien de inhoud van het Verdrag volgens ontwerp-art. 180a3 deel
uitmaakt van de Grondwet, dus zonder uitdrukkelijke overneming van
precieze bepalingen, heeft de Grondwetgever de Grondwet ter zake niet
meer in de hand. Nu reeds zijn er sinds het Verdrag werd gesloten vier
protocollen bij gekomen en er volgen er meer.4
c. Volgens ontwerp-art. 180b5 blijft de inhoud van het Verdrag deel uitmaken
van de Grondwet ook indien het Verdrag ophoudt voor Nederland van kracht
te zijn. Een vreemd aandoend gevolg hiervan is, dat als het Verdrag
opgehouden heeft voor Nederland van kracht te zijn, de in stand gebleven
verdragsbepalingen volgens de zware grondwetsherzieningsprocedure
moeten worden gewijzigd, en dat vóór dit tijdstip wijziging van dezelfde
bepalingen volgens ontwerp-art. 180c6 slechts een met gekwalificeerde
meerderheid aanvaarde goedkeuringswet behoeft.
d. Als de thans in de Grondwet opgenomen bepalingen betreffende
grondrechten worden vervangen door anders geredigeerde bepalingen,
verliezen de zich allengs in de loop der tijd ontwikkelde beperkingen hun
juridisch fundament7.
e. Als volgens ontwerp-art. 180a de inhoud van het Verdrag deel van de
Grondwet wordt gemaakt verandert de teneur van de Grondwet. De inhoud
van andere verdragen, zoals bijvoorbeeld van Turijn betreffende sociale
grondrechten8, zou dan ook moeten worden opgenomen. Een en ander lijkt
niet nodig, aangezien in het algemeen verdragen volgens de artt. 65 en 669
van de Grondwet reeds Verfassungsrang10 hebben, en de bepalingen hier te
lande self-executing11 worden geacht, waarmede Nederland alle andere bij het
Verdrag aangesloten landen ter zake vooruit is.
f. Rechtspraak, afzonderlijk enerzijds door internationale rechters, zoals het
Europese Hof en de Europese Commissie12, op het Verdrag, en anderzijds
door Nederlandse rechters op de Grondwet en ook op het Verdrag, kan
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moeilijkheden veroorzaken, maar in de praktijk is nog niet van door de
Nederlandse rechtspraak veroorzaakte moeilijkheden in verband met de
grondrechten gebleken. Vooreerst kan worden afgewacht of er zich al dan
niet bezwaren zullen voordoen.
g. Het doet merkwaardig aan dat men in de Grondwet niet een volledige
tekst van de mensenrechten zou kunnen vinden maar verwezen wordt naar
elders.
h. In het ontwerp worden wel de rechten en vrijheden geïnsereerd in de
Grondwet, maar - strikt textueel genomen - niet de beperkingen en
uitzonderingen daarop.
De aanwezige hoogleraren blijken unaniem van mening dat Grondwet en
Verdrag elk een eigen leven moeten blijven leiden en dat aanpassing op de
grondslag van de motieven en beginselen, vervat in stuk G 64/N 7 geen
aanbeveling verdient. De Grondwet zal op het punt van de mensenrechten
wel moeten worden herzien, maar daarin dient niet meer te worden
opgenomen dan waaraan in Nederland behoefte bestaat.
1) Nota van Van Maarseveen, januari 1964 (G. 64/N7). MinBZK,
BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv. nr. 10.
2) In een in reactie op de nota van Van Maarseveen verwees Oud in dit verband
naar een nog niet gepubliceerd arrest van de Hoge Raad van 23-06-1963,
waarover C.H.F. Polak in het Nederlands juristenblad van 15-02-1964 mededeling
zou hebben gedaan. Zie Polak, 'Nogmaals het telefoongeheim', 164-166, aldaar
166. Notitie van Oud, maart 1964 (G. 64/N27), p. 1-12, aldaar 4. MinBZK,
BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv. nr. 10.
3) Artikel 180a in het ontwerp van Van Maarseveen luidde 'De rechten en
vrijheden, neergelegd in de Eerste Titel van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 04-11
1950, worden geacht deel uit te maken van de Grondwet voor het Koninkrijk der
Nederlanden.' In een pro memorie merkte Van Maarseveen bovendien op dat
nog moest worden nagedacht over verwerking van de bij het Verdrag gevoegde
protocollen (zie noot 4).
4) De lijst van in het EVRM opgenomen rechten werd aangevuld met protocollen
in 1952 (protocol nr. 1) en in 1963 (nr. 4). Daarnaast werd in 1963 met behulp
van protocollen ook de bestaande verdragstekst gewijzigd (nrs. 2 en 3). Een
vijfde protocol kwam in 1966 gereed.
5) Artikel 180b luidde 'Indien het Verdrag ophoudt voor Nederland van kracht te
zijn blijft het in artikel 1 gestelde van toepassing.' In artikel 1 van het EVRM is
bepaald dat de verdragssluitende partijen aan eenieder die binnen hun
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rechtsmacht valt de in het eerste hoofdstuk van het Verdrag vastgestelde rechten
en vrijheden verzekeren.
6) Artikel 180c luidde: 'Goedkeuring van een wijziging van de Eerste Titel van het
Verdrag kan slechts uitdrukkelijk worden verleend; de Kamers der StatenGeneraal kunnen het ontwerp van een daartoe strekkende wet niet aannemen
dan met twee derden der uitgebrachte stemmen.'
7) De notulen verwijzen hier naar 'stuk G 64/N 26, p. 5, sub 2'. Het betreft hier
de notulen van de eerste vergadering van de werkgroep op 10-02-1964. Toen was
over de nota van Van Maarseveen 'voorlopig' opgemerkt dat bij eventuele
vervanging van de in de Nederlandse Grondwet opgenomen grondrechten door
die van het EVRM ook de aan eerstgenoemde verbonden ontwikkeling,
beperkingen en interpretatie 'overboord gezet' zouden worden.
8) Het Europees Sociaal Handvest (getekend op 18-10-1961 en op 26-02-1965 in
werking getreden).
9) Artikel 65 (Grondwet 1963):
Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen
verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.
De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.
Artikel 66 (grondwet 1963):
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen
toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder
verbindende bepalingen van overeenkomsten, die hetzij vóór, hetzij na de
totstandkoming der voorschriften zijn aangegaan.
10) Op gelijke hoogte met de Grondwet.
11) De term self-executing wordt gebruikt voor verdragsbepalingen, die naar hun
inhoud burgers rechtstreeks kunnen verbinden.
12) Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens waren de twee organen van de Raad van Europa die
volgens de artikelen 19-51 van het EVRM belast waren met de controle op de
naleving van het verdrag. De commissie, die bij de Raad van Europa
binnengekomen verzoekschriften op hun ontvankelijkheid beoordeelde alvorens
ze aan het Hof werden voorgelegd, werd in 1998 afgeschaft.
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1-58. WERKGROEP-PROEVE. NOTULEN PLENAIR, 8 JUNI 1964.

toetsingsrecht - Tegenover de mening dat, nu de mogelijkheid van
toetsing van wetten aan verdragen bestaat, toetsing van wetten aan de
Grondwet als een doortrekking van de lijn kan worden gezien, wordt
gesteld dat de strekking van beide toetsingsmogelijkheden verschillend
is..

In vervolg op de discussie over de verhouding tussen Grondwet en EVRM (zie H1-57)
1
heeft Jeukens een nota ingediend over de toetsing van wetgeving aan de in de Grondwet
geregelde grondrechten. Jeukens betoogt dat, ook wanneer de modernisering van de in de
Grondwet vastgelegde grondrechten tot bescheiden aanpassingen beperkt blijft, de
werkgroep hierover een standpunt moet bepalen. De werkgroep bespreekt deze suggestie.
Tegenover de mening dat, nu de mogelijkheid van toetsing van wetten aan
verdragen bestaat, toetsing van wetten aan de Grondwet als een
doortrekking van de lijn kan worden gezien2, wordt gesteld dat de strekking
van beide toetsingsmogelijkheden verschillend is: de artt. 65 en 663 beogen
het zich ontwikkelende internationale recht te kunnen laten doorwerken
binnen de nationale grenzen; daartoe is het besloten nationale recht
opengebroken. Toetsing van de wet aan de Grondwet heeft een geheel
andere strekking. In het licht van het argument dat art. 131, tweede lid, onder
andere uitgaat van de gedachtengang dat de Grondwet een beginselwet is,
die voor wat de verbindende kracht betreft zich niet of niet in algemene zin
rechtstreeks tot de burgers richt, is art. 66 goed verklaarbaar.
Een bespreking van de opheffing van de onschendbaarheid van de wetten
in het algemeen wordt niet opportuun geacht. Eerst zou dan een onderscheid
als bovenbedoeld moeten worden gemaakt tussen grondswetsbepalingen die
wel en die niet rechtstreeks de burgers bedoelen te verbinden. Ook zou eerst
voor ogen moeten staan welke andere waarborgen in een nieuwe Grondwet
zouden worden opgenomen (functie Eerste Kamer, openbaarmaking van
adviezen, ombudsman). De omstandigheid dat de rechter bepaalde
interpretaties van de wetgever ten aanzien van grondwetsartikelen met een
politieke structuur zou mogen herinterpreteren, roept voorts bedenkingen
op.
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Wel wordt opgemerkt, dat een nieuwe grondwettekst aan de ontwikkeling
van de jurisprudentie en van het toetsingsrecht in verband met art. 66
Grondwet niet voorbij kan gaan. Ook nu toetst de rechter reeds aan de
Grondwet, zij het dan ook alleen lagere voorschriften. Toch heeft deze
jurisprudentie ook invloed op de (formele) wetgeving, bijvoorbeeld ten
aanzien van autorijscholen, leesbibliotheken.4
Toetsing wet aan grondrechten Gewezen wordt op art. 26 Verdrag van
Rome, volgens hetwelk de Europese Commissie voor de Rechten van de
Mens een zaak pas in behandeling kan nemen nadat alle nationale
rechtsmiddelen zijn uitgeput.5 Er is alle reden uit de in het verdrag
omschreven grondrechten het nationaal relevante uit te lichten en in de
Grondwet op te nemen en daarbij de rechter een toetsingsrecht te geven. Dit
zou in de lijn van het verdrag liggen.
Een meerderheid6 der hoogleraren staat positief tegenover opneming van
een toetsingsrecht, beperkt tot de in de Grondwet opgenomen
rechtswaarborgen van de individuele burgers. Deze toetsing zal zich niet op
staatkundig terrein mogen begeven maar uitsluitend mogen strekken tot
verhoging van de rechtszekerheid der burgers.
Weliswaar was ieder van oordeel dat aan invoering van een toetsingsrecht
geen behoefte was gebleken, doch de bovenbedoelde meerderheid zou - nu
het de bedoeling is een nieuwe moderne Grondwet te ontwerpen - deze
toetsing toch wel willen invoeren, teneinde daardoor aan de grondrechten
meer reliëf te geven.
Tijdens de vergadering van 18 oktober scharen ook de overige hoogleraren zich achter een
beperkt toetsingsrecht.
1) Notitie van Jeukens, 13-04-1964 (G64/N39). MinBZK, BiZa/Grondwetszaken,
5.068.5283, inv. nr. 10.
2) Oud had het toetsingsvraagstuk in zijn nota over de verhouding tussen
Grondwet en EVRM opgeworpen, toen hij opmerkte dat het ontbreken van
rechterlijke toetsing ten aanzien van de grondrechten in de Grondwet gezien het
bestaan van een toetsingsmogelijkheid ten aanzien van verdragen vaak als een
'anomalie' werd beschouwd. Oud voegde hier aan toe dat hij 'persoonlijk'
meende dat zowel ten aanzien van verdragen als voor de Grondwet de rechter de
mogelijkheid van toetsing van wetten onthouden zou moeten blijven. Notitie van
Oud, maart 1964 (G. 64/N27), p. 1-12, aldaar 3. MinBZK, BiZa/Grondwetszaken,
5.068.5283, inv. nr. 10.
3) Artikel 65 (Grondwet 1963):
Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen
verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.
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De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.
Artikel 66 (grondwet 1963):
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen
toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder
verbindende bepalingen van overeenkomsten, die hetzij vóór, hetzij na de
totstandkoming der voorschriften zijn aangegaan.
4) Hoge Raad 10-12-1957, NJ (1958) 176 (autorijscholen); Hoge Raad 29-11-1960,
NJ (1961) 206 (leesbibliotheken).
5) De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, die de bij de Raad van
Europa binnengekomen verzoekschriften op hun ontvankelijkheid beoordeelde
alvorens ze aan het Hof werden voorgelegd, werd in 1998 afgeschaft. Een - voor
het overige gelijke - bepaling ten aanzien van de ontvankelijkheid van
verzoekschriften is te vinden in het huidige artikel 35 lid 1 EVRM.
6) Deze meerderheid bestond, blijkens een nota die Van Stegeren over deze
vergadering voor minister van Binnenlandse Zaken E.H. Toxopeus schreef, uit
A.M. Donner, Jeukens en Van der Hoeven. Nota van Van Stegeren, 09-06-1964.
MinBZK, BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv. nr. 10. Overigens tekende
Toxopeus op 10-06-1964 in de marge van deze nota aan dat hij eveneens
voorstander van toetsing was, 'mits vaststaat dat met name ‘politieke’
interpretaties niet mogelijk zijn.'

1-59. WERKGROEP-PROEVE. NOTA VAN J.T. VAN STEGEREN AAN DE
WERKGROEP-PROEVE, 13 AUGUSTUS 1964.

preambule - In de eerste plaats is het de vraag of het fraai is na het 150jarig bestaan van de Grondwet deze te gaan voorzien van een preambule.

In een voorbereidende nota over de sociale grondrechten maakt ambtenaar Van Stegeren
allereerst een uitgebreide verkenning van voorbeelden uit internationale verdragen en
buitenlandse grondwetten en van de literatuur op dit terrein. Vervolgens betoogt hij, dat
een poging om de sociale grondrechten een plaats in de Grondwet te geven in de
Nederlandse welvaartsstaat en cultuurstaat 'alleszins gerechtvaardigd' moet worden
geacht. De nota overweegt onder andere om de sociale grondrechten in de vorm van een
preambule te gieten. Dit is echter niet zonder bezwaren.
De sociale grondrechten en de Grondwet.
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--De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft naar
aanleiding van deze behandeling in de Eerste Kamer aan de minister van
Binnenlandse Zaken de vraag voorgelegd of ter gelegenheid van een
volgende herziening van de Grondwet wellicht zou kunnen worden
overwogen een inleidende ongenummerde bepaling op te nemen,
voorafgaande aan de genummerde artikelen in de Grondwet.1 Daarin zou
dan naast een taak van de overheid bij het bevorderen van de materiële
welstand van de burgers een overeenkomstige taak ten aanzien van het
geestelijke en culturele welzijn kunnen worden geformuleerd.
Deze suggestie heeft een zekere aantrekkelijkheid, maar lost de bezwaren,
die tegen de vermelding van instructienormen zijn aangevoerd, niet
voldoende op. Bovendien zijn tegen een preambule, als in de suggestie wordt
bedoeld, de volgende bedenkingen te maken.
In de eerste plaats is het de vraag of het fraai is na het 150-jarig bestaan van
de Grondwet deze te gaan voorzien van een preambule. Ook een nieuwe
Grondwet, welke zeker geen drastische wijzigingen van het staatsbestel zal
invoeren, lijkt daarvoor - gezien de Nederlandse traditie - niet geschikt.
Voorts is er een redactioneel bezwaar. In internationale verdragen is een
preambule gemakkelijk te formuleren; het onderwerp van de hoofdzin is
daar "De landen van", "De regeringen van", "De leden van" en dergelijke. Zie
ook de preambule van het Koninkrijksstatuut. Ook in grondwetten,
uitgaande van (de vertegenwoordiging van) "het volk" is een preambule niet
moeilijk te formuleren. Anders is dit echter in Nederland, waar Wij, Juliana,
in de preambule zouden moeten verklaren dat een ander (bijvoorbeeld de
wetgever, de overheid, het Koninkrijk) iets zal of wil.
Tenslotte kan gewezen worden op een bezwaar van meer principiële en
systematische aard. Bij het ontwerpen van een nieuwe grondwet wordt
uitgegaan van de wens van de minister dat de grondwet kort en normatief
van aard zal zijn.2 Ten departemente gaan de gedachten uit naar een
grondwet, welke in hoofdzaak bepalingen bevat betreffende de
samenstelling, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de
belangrijkste in het staatsverband fungerende organen. In die
gedachtengang zal het opsommen van staatstaken, a fortiori het regelen
daarvan in de grondwet zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Ook de
minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap zijn,
zoals uit de hierboven aangehaalde passage uit de memorie van antwoord
blijkt, kennelijk geen voorstanders van een dergelijke opsomming. Nu lijkt
het uit een oogpunt van systematiek bezwaarlijk in een preambule het doel
van het overheidsbeleid in een zeer algemeen gestelde formule aan te duiden
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en dan in de grondwet zelf geen nadere uitwerking van dat doel te geven
doch, zonder enig verband met de preambule, hoofdzakelijk bepalingen van
organisatorische aard op te nemen. Dit zou alleen aanvaardbaar zijn indien
de preambule zou worden gegoten in de vorm van een Verklaring van de
wetgever over de staatstaak. In dat geval is een bepaling, als door
bovengenoemde bewindslieden voorgelegd, zeker niet voldoende. Het
opstellen van een bevredigende Verklaring lijkt evenwel niet mogelijk.
Het tot uitdrukking brengen in de Grondwet dat Nederland een welvaartsen cultuurstaat is of zal zijn brengt dus verschillende belangrijke bezwaren
met zich mee.
De nota vormt het beginpunt voor zowel discussies over de sociale grondrechten (notulen
16 oktober) als over de opneming van een preambule (notulen 22 januari 1965). De door
Van Stegeren geformuleerde bezwaren leiden er mede toe dat in de Proeve slechts een zeer
beknopte bepaling over de sociale grondrechten wordt opgenomen.
1) Brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Th.H. Bot aan
minister van Binnenlandse Zaken, E.H. Toxopeus, 21-07-1964. NA,
BiZa/Grondwetzaken, 5.068.5283, inv. nr. 4. Tijdens de besprekingen in de
Eerste Kamer die tot deze brief aanleiding gaven hadden minister Bot en zijn
staatssecretaris L.J.M. van der Laar naar aanleiding van het verzoek tot opneming
van een grondwetsbepaling over de kunst nog gesteld dat de Grondwet niet de
plaats was voor een opsomming van overheidstaken. HEK 1963-1964, B 7400 VIII
nr. 95 (voorlopig verslag) p. 13 en 95b (memorie van antwoord) p. 21.
2) Brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Th.H. Bot aan
minister van Binnenlandse Zaken, E.H. Toxopeus, 21-07-1964. NA,
BiZa/Grondwetzaken, 5.068.5283, inv. nr. 4. Tijdens de besprekingen in de
Eerste Kamer die tot deze brief aanleiding gaven hadden minister Bot en zijn
staatssecretaris L.J.M. van der Laar naar aanleiding van het verzoek tot opneming
van een grondwetsbepaling over de kunst nog gesteld dat de Grondwet niet de
plaats was voor een opsomming van overheidstaken. HEK 1963-1964, B 7400 VIII
nr. 95 (voorlopig verslag) p. 13 en 95b (memorie van antwoord) p. 21.

1-60. WERKGROEP-PROEVE. NOTULEN PLENAIR, 22 JANUARI 1965.
gemeenten - In een moderne Grondwet moet evenwel niet een principe op
de voorgrond worden geplaatst waarop zoveel uitzonderingen bestaan als
de huidige situatie te zien geeft.
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De werkgroep bespreekt het concept-hoofdstuk over de openbare lichamen, dat het
bestaande grondwetshoofdstuk over de provincies en gemeenten (hoofdstuk IV) moet
samenvoegen met de hoofdstukken over de openbare lichamen voor beroep en bedrijf (V)
en de andere openbare lichamen (VI) en met de bepalingen over de waterschappen (XI).
Het eerste artikel van dit hoofdstuk, dat de bestaande artikelen 143 en 153 over de
autonomie van provincies en gemeenten moet vervangen, roept de vraag op hoe veel er
over de openbare lichamen in de Grondwet moet worden geregeld. De werkgroep geeft op
deze vraag een ander antwoord dan eerder de commissie-Van Schaik (zie H1-45).
Tegen de redactie van dit artikel1 wordt als bezwaar aangevoerd dat de
autonomie van provincie en gemeente daarin niet goed uit de verf komt. Men
kan het artikel ook lezen als een competentieregeling, in deze zin: Alle
bevoegdheid, voorzover die betrekking heeft op de regeling en het bestuur
van de huishouding van een provincie behoort aan Provinciale Staten enz.
Daartegen wordt opgemerkt dat het vooropzetten van de autonomie het
overeind houden van een façade kan betekenen; een moderne proeve die wil
uitgaan van de realiteit moet dit niet doen; voorzover het spreken over de
autonomie niet een façade is, geeft het artikel op juiste wijze uitdrukking aan
de huidige betekenis van de autonomie.
In een moderne Grondwet moet evenwel niet een principe op de voorgrond
worden geplaatst waarop zoveel uitzonderingen bestaan als de huidige
situatie te zien geeft. Met de woorden "wordt overgelaten" wordt een
beginsel uitgedrukt dat in de praktijk niet meer als grondbeginsel van het
openbaar bestuur functioneert.
Anderzijds wordt evenwel betoogd dat de huidige formulering toch nog wel
een principe is waaraan bij het ontwerpen van wettelijke regelingen wordt
getoetst; het is een richtlijn voor de wetgever en speelt ook een rol bij de
hantering van het vernietigingsrecht ten aanzien van besluiten van provincie
en gemeente.2 Misschien bestaan er wel veel uitzonderingen op de in de
artikelen 143 en 153 neergelegde algemene regel, maar door handhaving van
die regel blijkt het duidelijk dat het in casu om uitzonderingen gaat. De
formulering heeft bewezen voldoende soepelheid te bezitten om met
handhaving van het beginsel aan aanpassing aan de eisen van de tijd niet in
de weg te staan.
Hoewel de exacte formulering van de besproken bepaling nog enige wijziging ondergaat
en de toelichting bij het nieuwe grondwetshoofdstuk zal trachten de nieuwe opzet met de
bestaande opvattingen van de autonomie te verzoenen, houdt de werkgroep vast aan de
inkorting van desbetreffende bepalingen.
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1) Het voorgestelde artikel X1 luidde ‘1. Alle bevoegdheid met betrekking tot de
regeling en het bestuur van de huishouding van een provincie behoort aan
provinciale staten, voorzover die bevoegdheid niet bij of krachtens de wet aan
een ander orgaan van de provincie is toegekend. 2. Alle bevoegdheid met
betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding van een gemeente
behoort aan de gemeenteraad, voor zover die bevoegdheid niet bij of krachtens
de wet aan een ander orgaan van de gemeente is toegekend.’ Concept-hoofdstuk
x “Openbare lichamen”, 13 januari 1965. MinBZK, BiZa/Grondwetszaken,
5.068.5283, inv. nr. 12.
2) Dit vernietigingsrecht, dat de Koning de mogelijkheid geeft om besluiten van
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten respectievelijk van besluiten van
gemeentebesturen, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, te
schorsen en te vernietigen, was voorzien in de grondwetsartikelen 149 en 154 en
nader geregeld in de Provinciewet respectievelijk de Gemeentewet.

1-61. WERKGROEP-PROEVE. NOTULEN PLENAIR, 2 APRIL 1965.

kiesstelsel - Gepleit wordt voor het schrappen van deze bepaling; de
Proeve moet de keuze van het kiesstelsel aan de wetgever overlaten.

Tijdens de tweede lezing van het grondwetshoofdstuk over de Staten-Generaal (hoofdstuk
III) komt de werkgroep terug op een tijdens de vergadering van 27 november 1964
besproken suggestie om de regeling van het kiesstelsel uit de Grondwet te schrappen.
De vraag wordt opgeworpen of het juist is dat de Proeve vastlegt dat de
verkiezingen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging moeten
geschieden.
Gepleit wordt voor het schrappen van deze bepaling; de Proeve moet de keuze
van het kiesstelsel aan de wetgever overlaten. Ook ten aanzien van andere
onderwerpen legt de Proeve de regeling in handen van de wetgevers. De
woorden "binnen door de wet te stellen grenzen" bieden wel enige
speelruimte, maar elke poging om thans bij de wet van het huidige systeem
af te wijken zal aan bepaalde groeperingen terstond aanleiding geven te
spreken over een poging tot schending van de Grondwet.
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Hiertegenover wordt betoogd dat weliswaar veel aan de wetgever ter regeling
kan worden overgelaten, maar dat er toch ook grenzen zijn; het kiesstelsel is
een belangrijk onderdeel bij de organisatie van het staatsbestel; wil men een
ander kiesstelsel dan moet dát kiesstelsel in de Grondwet worden vermeld;
men mag de keuze niet aan de gewone wetgever overlaten.
Dit standpunt wordt niet gedeeld door hen die voor een "open bestel"
pleiten. Die openheid ontstaat eerst als de desbetreffende
grondwetswijziging met 2/3 meerderheid is aangenomen; het is dus de
grondwetgever zelf die in casu de principiële beslissing geeft. Door een
kiesstelsel dat leidt tot het maken van afspraken vóór de verkiezingen kan
voor de kiezer de mogelijkheid ontstaan te kiezen op grond van een bepaald
program. Een grote handicap voor het invoeren van een gewijzigd
kiessysteem is gelegen in het feit dat thans de opvatting heerst dat een
kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging alleen dan grondwettig is
wanneer het land één kiesdistrict is. Daarom zou reeds veel gewonnen
kunnen worden door in de Grondwet te spreken bijvoorbeeld van evenredige
vertegenwoordiging "binnen ten hoogste twintig kiesdistricten". Daardoor
wordt echter reeds een keus gedaan die beter aan de wetgever kan worden
overgelaten; de keus van het kiesstelsel wordt dan niet meer een punt van
constitutionele discussie.
De discussie over de schrapping van het artikel wordt voortgezet in de vergadering van 20
en 21 april (zie H2-37).

1-62. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN A.J. VERBRUGH AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 28 SEPTEMBER 1967.

nationaal artikel - Maar de eigenlijke staatsregeling is een zaak
waardoor de Nederlanders met elkaar kunnen worden verbonden.

De commissie-Cals/Donner begint haar werkzaamheden, na de algemene beschouwingen
over de aard van haar opdracht, met een bespreking van de voorstellen van de Proeve
voor de hoofdstukken 'Regering' en 'Staten-Generaal'. Terwijl deze bespreking vooral
bedoeld is om actuele verlangens voor wijziging van het kiesstelsel en de
regeringsvorming te verkennen, dient Verbrugh een voorstel in voor een artikel dat de
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Koning ondergeschikt verklaart aan God en Christus. De bedoeling van dit artikel, dat
tevens de Koning aanzet om Gods wet tot uitvoering te brengen, voor kerkelijken en
onkerkelijken gelijk en met inachtneming van nationale tradities en de bepalingen van
de Grondwet, licht hij als volgt toe:
Enkele eerste vraagpunten bij de artikelen 39 tot en met 52 "Proeve".
--In de grondrechten wordt een garantie gegeven voor de vrijheid van het
persoonlijk en geestelijk leven van hen die zich in ons land bevinden. Dit laat
terecht toe dat ieder een geheel persoonlijk leven leidt, dat zonodig volstrekt
verschilt van het leven der anderen. Maar de eigenlijke staatsregeling is een
zaak waardoor de Nederlanders met elkaar kunnen worden verbonden. Zou
men zonder meer zeggen, dat hetgeen de landgenoten moet verbinden alleen
de spelregels van het staatkundig leven zijn, dan denkt men snel aan twee
elftallen of aan allerlei wedijverende partijen, die niets met elkaar gemeen
behoeven te hebben. Een (gebrekkig) voorbeeld: de verspreide personen die
zich op zeker ogenblik toevallig op een plein in een grote kosmopolitische
stad bevinden. De Chinezen, Arabieren, Marokkanen, Europeanen,
enzovoort die daar lopen hebben niets met elkaar te maken. Zou de
staatsregeling op zo'n situatie aansluiten, dan bevordert zij het
individualisme.
Voordat wordt gesproken over de spelregels, die het wedstrijd- en
tegenstellingenelement in ons volk kanaliseren, lijkt het daarom wenselijk,
dat eerst iets wordt gezegd over een heel andere spelregel, die ons volk niet
verdeelt, maar onderling verbindt in als het ware één elftal. Toen er in 1953
een stormvloed in Zeeland en Zuid-Holland was, was er ook maar één elftal.
Ons volk vormde toen maar één samenspel leverende ploeg. Daarom lijkt het
logisch dat in de Grondwet eerst iets wordt aangegeven, dat wijst op
bijvoorbeeld een gemeenschappelijk doel dat ieder aangaat.
Als in de Grondwet een goede spelregel wordt vermeld, die de
verbondenheid van het gehele volk tot gevolg heeft, gaat hiervan een nuttige
en gezonde sociale stimulans uit, die zowel het te ver gaande individualisme
als te ver gaande politieke tegenstellingen in ons volk afremt, en die toch
geen associaties behoeft te wekken aan dwang. Een ongeorganiseerde
stakker, die wegens zijn omstandigheden, karakterstructuur, enzovoort
nergens aansluiting kan vinden, maar die toch een gewone Nederlander wil
blijven, kan zich gesterkt voelen als hij weet, dat hij toch in dat ene elftal
meespeelt, dat ons volk is.
---
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Opname van een nationaal artikel, waaraan de verhevenheid van God ten
grondslag ligt, betekent ook een herstel van de continuïteit van veel goede
zaken die in de loop der eeuwen zowel het Nederlandse als het Europese
staatsleven op een hoger niveau hebben gebracht.
Bij de bespreking van het voorstel op 13 oktober meent de commissie dat de door
Verbrugh gekozen formulering niet alle bevolkingsgroepen zal kunnen aanspreken.
Overweging van een alternatief 'nationaal' artikel wordt uitgesteld tot de bespreking van
een mogelijke preambule.

1-63. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN D. SIMONS AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 16 NOVEMBER 1967.

regeringsvorming - De Grondwet is niet geschikt voor experimenten.

In haar algemene beschouwingen over de grondwetshoofdstukken over regering en
Staten-Generaal betrekt de commissie ook de actuele discussie over de procedure van
regeringsvorming. Simons betwijfelt of de op dit terrein gewenste veranderingen in de
Grondwet moeten worden vastgelegd.
Notitie van professor mr. D. Simons, inzake de procedure van
regeringsvorming.
1. Uit de beschouwingen in onze twee laatste vergaderingen bleek dat de
denkbeelden omtrent de procedure der regeringsvorming uiteenliepen.
Nieuw was dat niet; het bleek al te voren uit diverse publikaties en het is
bovendien nog onderstreept door hetgeen door de pers en de televisie in de
laatste tijd tot ons komt.
De gemeenschappelijke strekking van de denkbeelden van hen, die een
grondige verandering op dit punt wensen, is het geven van zeggenschap aan
de kiezer omtrent de wijze waarop het land na de verkiezingen in de
komende periode zal worden geregeerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
worden verwezenlijkt door het treffen van stembusakkoorden door politieke
partijen omtrent de na de verkiezingen te vormen parlementaire en
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regeringscoalitie. Daarmee zou al dan niet gepaard gaan een aanwijzing van
een
kandidaat-minister-president
of
van
kandidaat-ministers.
Volgens andere denkbeelden zou de kiezer naast zijn stem voor de
verkiezing van de Tweede Kamer tevens een stem uitbrengen op een
kandidaat voor het minister-presidentschap. Ook is genoemd de
mogelijkheid van een benoeming (of voordracht tot benoeming) door de
Tweede Kamer.
Het is niet nodig, dat ik hier nog de argumenten pro en contra deze
denkbeelden weergeef. Zij zijn te vinden in het uittreksel van de heer Van
Stegeren (volgnr. 34)1 alsmede in de notulen van de vergadering van 10
november j.l.2
2. Waarop ik thans wil wijzen, is dat in deze materie zeker geen communis
opinio bestaat en dat zulk een opinie gezien de uiteenlopende opvattingen van
de politici zeker niet spoedig zou worden bereikt.
Men denke hierbij ook aan de wenk welke de staatscommissie bij haar
installatie heeft ontvangen, namelijk "dat alleen herzieningsvoorstellen, die
in tweede lezing een twee-derden meerderheid kunnen verwerven, reële
waarde hebben".
Van praktische betekenis acht ik ook, dat hetgeen in sommige periodes
bereikbaar lijkt te zijn, zoals het tijdig aangaan van een stembusakkoord dat
reeds in de verkiezingspropaganda aan de kiezer zou kunnen worden
voorgelegd, of het tijdig vinden van een voor de samenwerkende partijen
aanvaardbare kandidaat voor het minister-presidentschap, in andere
periodes op grote moeilijkheden zou kunnen stuiten.
Naar ik meen, moeten ook deze twee overwegingen in aanmerking worden
genomen bij de vraag of door een wijziging van de Grondwet de benoeming
van de minister-president en eventueel ook van de andere ministers
overeenkomstig een van de nieuwe denkbeelden zou moeten worden
geregeld.
3. Van principieel belang acht ik voorts de overweging dat de Grondwet een
regeling is welke in beginsel voor een lange tijd dient te gelden. Zij is een
samenstel van vaste regels, waarvan het niet mogelijk en niet wenselijk is, dat
zij op korte termijn worden gewijzigd. De Grondwet is niet geschikt voor
experimenten.
Wel dient zij geen belemmering in te houden voor de toepassing van
politieke denkbeelden, welke binnen het raam van de door haar gestelde
hoofdregelen tot ontwikkeling zouden komen.
Dat is ook de bestaande situatie in Nederland waar op de basis van de
ministeriële verantwoordelijkheid een parlementair stelsel met een eigen
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karakter is ontstaan, dat zich zowel naar een monistische als naar een
dualistische functionering kan ontwikkelen.
Zo meen ik, dat de Grondwet geen belemmering zal dienen te bevatten voor
het totstandkomen van stembusakkoorden, die ook de vorming van de
regering na de verkiezingen zouden kunnen betreffen.
4. Hoe is in dit opzicht thans de situatie? Geen enkele bepaling in de
Grondwet verzet zich tegen het totstandkomen van een stembusakkoord.
Simons gaat vervolgens kort in op de verenigbaarheid van een stembusakkoord met de
Grondwet en op de mogelijke grondwettelijke invoering van de gekozen ministerpresident, die hij afwijst.
8. Adviseer ik daarom tot handhaving van de bestaande regels, zo betekent
dit geenszins, dat ik het niet wenselijk zou achten dat in ons rapport zou
worden gewezen op de politieke mogelijkheden welke binnen het raam van
die regels aanwezig zijn. Aan de politieke ontwikkeling dient te worden
overgelaten hoe van die mogelijkheden gebruik zal worden gemaakt.
1) 'Nota inzake de minister-president', 02-11-1967 (volgnr. 34). In deze nota had
Van Stegeren de conclusies van de vergadering van 27-10-1967 verwerkt in een
schematisch overzicht van drie mogelijke stelsels voor benoeming van de
minister-president, steeds met toevoeging van de voor- en tegenargumenten.
NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 101.
2) Notulen plenair, 10-11-1967.

1-64. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 23 FEBRUARI
1968.

kiesstelsel - Bedacht dient te worden, dat de Grondwet geen strakke
systematiek vertoont; voorts dat de tekst veelal openstaat voor
verschillende interpretaties..

Naast haar opdracht voor overweging van een algehele herziening van de Grondwet heeft
de commissie-Cals/Donner ook de taak om wijziging van de Kieswet te overwegen. Op 12
januari heeft een hiervoor ingestelde werkgroep-Kieswet haar aanbevelingen op dit
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terrein aan de plenaire commissie gepresenteerd. De bespreking van deze aanbevelingen
roept de vraag op of de hierin opgenomen hervormingsvoorstellen en de suggesties die
hieraan door enkele commissieleden in de vorm van nota's aan zijn toegevoegd wel
binnen het kader van de bestaande Grondwet te realiseren zijn. Secretaris en raadadviseur
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken H.Th.J.F. van Maarseveen heeft de discussie
over deze kwestie op scherp gezet: in een met het volgnummer 125 aangeduide nota heeft
hij aangekondigd dat het departement, in geval van twijfel over de grondwettigheid van
een voorstel, dit altijd aan de minister zal afraden.
De heer Meuwissen spreekt zijn twijfel uit omtrent de aan de nota1 ten
grondslag liggende grondwetsconceptie, zoals deze met name blijkt uit de
zin (sub I): "bezwaren ontleend aan tekst, systeem of strekking van de
Grondwet zullen deugdelijk ontzenuwd moeten worden". Dit is te zwaar
aangezet. Bedacht dient te worden, dat de Grondwet geen strakke
systematiek vertoont; voorts dat de tekst veelal openstaat voor verschillende
interpretaties, waarbij ook een teleologische interpretatie in aanmerking kan
komen, terwijl tenslotte de strekking van de onderscheidene grondwettelijke
voorschriften een punt vormt, waaromtrent men in vele gevallen van inzicht
kan verschillen. De heer Scholten merkt op, dat bij de interpretatie van de
Grondwet voorzichtigheid geboden is. Niet uit het oog moet worden
verloren, dat de Grondwet mede ten doel heeft minderheden te beschermen.
De voorzitter2 sluit zich hierbij aan.
Nadat de commissie heeft vastgesteld geen grondwettelijke bezwaren te zien tegen de
invoering van een kiesdrempel komt dezelfde vraag opnieuw ter sprake bij een meer
omstreden onderwerp: de door de werkgroep-Kieswet voorgestelde invoering van een
gematigd districtenstelsel voor de verkiezing van Tweede Kamerleden. Het voorstel behelst
de invoering van twaalf kiesdistricten, waarbinnen de sinds de grondwetsherziening van
1917 vereiste evenredige vertegenwoordiging ('e.v.'), vastgelegd in artikel 91 van de
Grondwet, wordt behouden.
De heer Verbrugh is van mening, dat een districtsindeling ingaat tegen de
conceptie van e.v. zoals deze door de Nederlandse bevolking wordt ervaren.
Met de invoering van een districtsindeling gaat men in feite de e.v. op geheel
andere wijze interpreteren. Deze wijziging, welke van grote structurele
betekenis is, grijpt zo diep in, dat hiervoor grondwetswijziging noodzakelijk
is.
--De heer Simons acht de grondwettigheid van een districtsindeling voorlopig
nog niet boven elke twijfel verheven. Gaat men over tot een indeling in 12
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districten, dan kan dit betekenen, dat substantiële minderheden niet
vertegenwoordigd worden, hetgeen in strijd is met de gedachte van e.v.
--De heer Meuwissen acht niet de geschiedenis of de tekst van artikel 91
Grondwet3 doorslaggevend, maar de functie van het kiesstelsel. In 1917 ging
het om representatie; thans gaat het om meerderheidsvorming. Met het oog
hierop zal men niet te snel tot ongrondwettigheid mogen concluderen.
Spreker wijst er voorts op, dat in verschillende Europese grondwetten
bepalingen voorkomen welke vergelijkbaar zijn met artikel 91 Grondwet;
tegelijk ziet men echter dat in deze staten een districtsindeling wordt
toegepast, waarbij het aantal afgevaardigden per district rond de 12 pleegt te
liggen. Men kan derhalve spreken van een Europese communis opinio omtrent
de toelaatbaarheid van een districtsindeling; daarvan behoort Nederland niet
af te wijken.
De heer Witte kan zich verenigen met de conclusie van de nota. Uit de
geschiedenis van artikel 91 Grondwet blijkt, dat met het begrip e.v. geen
mathematische evenredigheid is bedoeld. Modificaties moeten derhalve
geoorloofd worden geacht. In de praktijk zal overigens het percentage niet
vertegenwoordigde kiezers bij een indeling in 12 districten vermoedelijk niet
hoog liggen; naar redelijke verwachting zal dit nog onder de 5% liggen. De
heer Scholten acht van groot belang welke uitwerking aan het stelsel wordt
gegeven binnen de afzonderlijke districten. Zou men bij voorbeeld het
systeem volgen, dat de helft van de districtskiesdeler voldoende is om in
aanmerking te kunnen komen voor een zetel, dan zou spreker een indeling
in 12 districten niet ongrondwettig achten.
Bij de stemming, die vanwege het grote aantal afwezigen wordt uitgesteld tot de
vergadering van 8 maart, blijkt een meerderheid geen grondwettelijke bezwaren te zien
tegen de eventuele invoering van twaalf districten. In latere vergaderingen over het
verslag van de werkgroep-Kieswet, dat de basis vormt voor het op 8 juli gepresenteerde
eerste verslag van de commissie, zullen verschillende commissieleden echter teruggrijpen
op het door Verbrugh gebezigde argument dat bij 'grote' wijzigingen van het kiesstelsel de
kiezer moet kunnen meepraten en wijziging van de Grondwet dus vereist is.
1) Nota-Van Maarseveen over de grondwettigheid van de door de werkgroep
Kieswet gedane voorstellen en de daarna binnengekomen voorstellen van Prof.
Daudt en Prof. Glastra van Loon d.d. 19-02-1968 (volgnr. 125). NA, Savornin
Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 102.
2) A.M. Donner.
3) Artikel 91 (Grondwet 1963):
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De Tweede Kamer bestaat uit honderd en vijftig leden, gekozen op de
grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen
grenzen. Alles wat verder het kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft, wordt
door de wet geregeld.

1-65. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 31 JANUARI
1969.

toetsingsrecht - De vraag hoe de constitutie toegepast moet worden is een
rechtsvraag die sterk samenhangt met de vormgeving van het recht, dat
wil zeggen de politieke vormgeving van de samenleving.

De plenaire commissie bespreekt het toetsingsverbod. Subcommissie I heeft in haar
verslag over de grondrechten, die zij net als in de Proeve in het eerste hoofdstuk van de
Grondwet bijeen wil brengen, voorgesteld om ten minste voor dit hoofdstuk de
mogelijkheid van rechterlijke toetsing van wetgeving te openen. Tijdens de voorgaande
vergadering wierp Kan hiertegen enkele 'ernstige bezwaren' op, waaronder het bezwaar
dat de rechter zich door toetsing van wetgeving aan de Grondwet op politiek terrein zou
begeven. Jeukens, die zich in diverse publicaties een voorstander van rechterlijke toetsing
heeft getoond, reageert op deze bezwaren.
De heer Jeukens wil zijn opmerkingen beperken tot enkele alinea's van het
rapport1 en de interventie van de heer Kan tijdens de vorige vergadering. De
heer Kan heeft toen gezegd dat de redenering uit sprekers pre-advies hem
meer aansprak dan de argumentatie in het rapport, omdat in dit pre-advies
minder op de toetsingsmogelijkheid van internationale verdragen werd
gewezen, maar bij de argumentatie meer vanuit de moderne visie op de taak
van de rechter werd geredeneerd.2 Spreker wijst erop dat deze argumentatie
niet alleen geldt ten aanzien van de toetsing aan de grondrechten, doch ten
aanzien van toetsing aan de gehele Grondwet. Zulks brengt met zich, dat
spreker ten aanzien van enkele punten een andere visie heeft dan in het
rapport tot uiting komt. In de eerste plaats is zijns inziens het verschil tussen
het hoofdstuk grondrechten en de rest van de Grondwet niet zo groot als
anderen wel menen. Het gedeelte dat de organisatie van de staat betreft,
bevat namelijk ook waarborgen voor de vrijheid van de burgers. In de Deense
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grondwet staat bijvoorbeeld de decentralisatie-gedachte bij de
grondrechten.3 Voorts blijkt uit de toelichting van Van Hogendorp op de
schets voor een nieuwe grondwet, welke in het geheel geen grondrechten
bevatte, dat ook Van Hogendorp de Grondwet als waarborg zag voor de
vrijheid van de burgers.4 In dit verband is ook van belang de indertijd door
Anema in de Eerste Kamer gedane uitspraak, dat de Grondwet rechtsnormen
dient te bevatten.5 Sprekers motivering tot doorbreking, casu quo opheffing
van de onschendbaarheid van de wet komt niet voort uit een theoretische
voorkeur, maar is de consequentie van de tendentie die zich bij de
rechtspraak en wetgeving voordoet. Er zijn voorbeelden genoeg om aan te
tonen dat de rechter tegenwoordig actiever bij de concrete rechtsvinding
wordt betrokken; te dezer zake kan worden gewezen op de verruiming van de
cassatiegronden.6 Indien de rechter tot een uitspraak komt, zal de wetgever
zich in het algemeen daaraan gebonden achten. De positie van
ondergeschiktheid van de rechter aan de wet is een positie van
nevenschikking geworden. Spreker merkt hierbij op, dat de onafhankelijke
rechter bestaat bij de gratie van het abstracte karakter van de wetgeving. De
vraag, of de wet in strijd komt met bijvoorbeeld een algemeen rechtbeginsel
of een grondrecht komt veelal eerst in een concreet geval aan de orde.
Ofschoon deze gedachtengang tendeert in de richting van een algemene
toetsingsbevoegdheid, zou spreker met het oog op de actuele situatie een
beperking tot toetsing aan de grondrechten verdedigbaar achten. Dat te
dezer zake thans reeds toetsing aan het verdrag van Rome7 mogelijk is, acht
spreker slechts een bijkomend argument.
Met betrekking tot het argument, dat bij invoering van de rechterlijke
toetsing de rechter zich met politiek zal bezig houden, wijst spreker op het
gestelde onder aan bladzijde 68. Daar staat: "de grondrechten kunnen
begrepen worden als de juridische afbakening van de vrijheidssfeer van de
burger. Als zodanig maken de grondrechten deel uit van een in wezen
politieke materie". Spreker vraagt zich af wat bedoeld wordt met de woorden
"in wezen politiek". Men zou verschil kunnen maken tussen politieke
beslissingen, waarbij verschillen in machtsverhouding in het geding zijn,
bijvoorbeeld tussen regering en Kamer, en rechtsbeslissingen met politieke
gevolgen. Spreker acht het vanzelfsprekend dat de rechter beslissingen zal
kunnen nemen met gevolgen voor een discussie tussen regering en
parlement, mits deze beslissingen beperkt blijven tot een bepaald
rechtsaspect. Hij wijst op het verschil tussen judicial duty en judicial restraint9.
Met betrekking tot de opmerking van de heer Scholten10 dat invoering van
rechterlijke toetsing in strijd zou zijn met het parlementaire stelsel, wijst
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spreker erop dat in West-Duitsland en Noorwegen, waar ook het
parlementaire stelsel geldt, wel rechterlijke toetsing is ingevoerd.
Vervolgens wijst spreker op nog een belangrijk aspect waaraan hij ook in
zijn pre-advies aandacht heeft besteed, namelijk dat met invoering van
rechterlijke toetsing gepaard gaan aspecten van wetgevings- en
toetsingstechniek. Hieraan zal in ruime mate aandacht moeten worden
geschonken. Ten aanzien van de wetgevingstechniek zal moeten worden
bezien of de thans bestaande elementen van willekeur kunnen verdwijnen.
Toetsing is thans afhankelijk van het feit of een bepaling is opgenomen in
een formele wet of in een regeling van lagere orde. De toetsingstechniek
moet worden bezien, omdat deze belangrijk is voor beoordeling van het
effect van de maatregel. Tenslotte merkt spreker op dat hij waardering heeft
voor het advies van de Hoge Raad11, ondanks het feit dat aan het
toetsingsrecht summier aandacht is besteed, omdat daaruit blijkt dat de
rechter bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een
dergelijke toetsing.
Nadat andere commissieleden op het betoog van Jeukens hebben gereageerd brengen
Gruijters en voorzitter A.M. Donner nog een extra element in de discussie in: de
bijzondere status van de Grondwet.
De heer Gruijters is het eens met invoering van rechterlijke toetsing, doch kan
zich niet verenigen met alle daarvoor aangevoerde argumenten. Met name
tegen één argument heeft hij uitdrukkelijk bezwaar. Hij is vóór rechterlijke
toetsing, omdat er verschil in rangorde is tussen de Grondwet en de formele
wet. De Grondwet is de hoogste regeling. Spreker is van mening dat in de
maatschappij van heden behoefte bestaat om het onderscheid tussen hogere
en lagere wet te handhaven. Een vorm daarvan is de bescherming van de
hoogste wet tegen meerderheidsbesluiten. Spreker zou de rechterlijke
toetsing willen beperken tot de grondrechten, omdat juist in de sfeer van de
individuele rechten de kansen op een conflict het grootst is. Spreker wijst er
vervolgens op dat de stelling van de Commissie van Advies inzake
volkenrechtelijke vraagstukken (bladz. 7, noot 1)12, namelijk dat het gevaar
niet is uitgesloten dat de wetgever uit hoofde van zijn functie geneigd is de
belangen van de gemeenschap zwaar te doen wegen, hem niet aanspreekt,
omdat gemeenschap en individu niet aldus kunnen worden onderscheiden;
de gemeenschap bestaat uit individuen. Spreker meent dat er een conflict
mogelijk is tussen een regeling waartoe met gewone meerderheid werd
besloten en een waarborg die indertijd met twee derde meerderheid is
gesteld. Het is daarom goed dat een andere autoriteit een dergelijke
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conflictssituatie beoordeelt. Zijns inziens is de rechter daarvoor de geschikte
figuur.
--De voorzitter aarzelt ook over de noodzaak tot invoering van toetsingsrecht.
Spreker is het enerzijds eens met de heer Jeukens dat er geen wezenlijk
verschil tussen de grondrechten en de andere regelingen van de Grondwet is.
Anderzijds zal een rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet
moeilijkheden opleveren. Spreker is geen voorstander van een algehele
toetsing, zulks echter niet vanwege het niet-erkennen van de hogere orde van
de Grondwet. Het gaat ook niet om kwade tegenover goede trouw. Spreker
huldigt de opvatting dat wanneer er beslist moet worden of een bepaling in
overeenstemming is met de Grondwet men deze bevoegdheid aan de
wetgever moet toekennen en niet aan de rechter, omdat het bij de Grondwet
niet gaat om een zuivere rechtsregeling zoals bijvoorbeeld het burgerlijk
wetboek, maar om een constitutie. Een constitutie is een stuk waarin een
poging is gedaan om vaste punten en instellingen aan te geven voor de
samenleving. De vraag hoe de constitutie toegepast moet worden is een
rechtsvraag die sterk samenhangt met de vormgeving van het recht, dat wil
zeggen de politieke vormgeving van de samenleving. Spreker kan zich echter
nog wel vinden bij de argumentatie uit het rapport van subcommissie I, dat
toetsing door de rechter aanvaardbaar is tengevolge van de actuele situatie,
namelijk dat er wel reeds toetsing mogelijk is aan internationale regeling
maar niet aan de eigen grondrechten.
--Spreker meent dat de door de heer Jeukens naar voren gebrachte
problematiek rond de verandering van het karakter van wet en rechtspraak
en het feit dat het gaat om vragen van rechtsvinding slechts terzijde met het
probleem van de toetsing te maken heeft. Het is juist, dat het standpunt, dat
de rechter de wet naar de letter heeft toe te passen verlaten is en dat men
erkent dat het gaat om de geest van de wet en dat zelfs ongeschreven recht
meespeelt. De vragen van interpretatie van het recht geven echter geen
antwoord op de vraag of toetsing door de rechter of door de wetgever moet
geschieden.
Aan het slot van de discussie blijkt de meerderheid van de commissie 'aarzelend'
voorstander van invoering van 'een zeker beperkt' toetsingsrecht. De aanbeveling tot
invoering van een tot de grondrechten beperkt toetsingsrecht maakt dan ook deel uit van
het tweede interimverslag dat op 19 september verschijnt.
1) Verslag subcommissie I, 05-12-1968.
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2) Notulen plenaire vergadering, 17-01-1969, p. 11-12. J.M. Kan doelde daarbij op
Jeukens, 'De toetsing door de rechter van de wet aan de grondwet', 41-77.
3) Bedoeld is artikel 82 van de grondwet van Denemarken (Danmarks Riges
Grundlov) van 05-06-1953, waarin het recht van gemeenten om hun eigen zaken
zelfstandig te regelen is vastgelegd.
4) In zijn preadvies verwijst Jeukens hiervoor naar Colenbrander ed., Ontstaan der
Grondwet I, 60.
5) De uitspraak van A. Anema, dat de Grondwet 'enkel bindende rechtsregels
[dient] te bevatten, geen algemeene beginselverklaringen' werd ook al
aangehaald in de Proeve van een nieuwe Grondwet (1966), 40; oorspronkelijk HEK
1936-1937, p. 530 (07-04-1937).
6) In de Proeve was in dit verband al gewezen op het in 1963 aan de Wet op de
Rechterlijke Organisatie toegevoegde artikel 99 (tegenwoordig: artikel 79), dat
de Hoge Raad behalve schending van de wet voortaan ook schending van het
recht als cassatiegrond toestond. Proeve, 180 (de Proeve spreekt overigens
abusievelijk van artikel 97).
7) Bedoeld is het EVRM.
8) Verslag subcommissie I, 05-12-1968, p. 6.
9) De termen judicial duty ('rechterlijke plicht') en judicial restraint ('rechterlijke
terughoudendheid') verwijzen naar een vooral uit de Amerikaanse praktijk
bekende dichotomie tussen een activistische opstelling van de rechter die de
wetgevende en uitvoerende macht wil controleren en een meer terughoudende
opstelling vanuit de overtuiging dat de door het volk gekozen wetgevende macht
leidend zou moeten zijn. Jeukens gebruikte de termen in zijn preadvies echter
om te verwijzen naar een recente Amerikaanse publicatie waarin werd betoogd
dat de belangrijkste functie van rechterlijke toetsing in de Verenigde Staten
verschoof van een waarborg van deelstaten in een federale staat naar de
bescherming van de burger en zijn grondwettelijke vrijheden tegenover de
wetgever. Jeukens, 'De toetsing door de rechter van de wet aan de grondwet', 6466, oorspronkelijk A.T. Mason, 'Understanding the Warren Court'.
10) Notulen plenaire vergadering, 17-01-1969, p. 13.
11) ‘Advies van de Hoge Raad der Nederlanden’.
12) Advies van de Commissie van Advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken’,
aangehaald in de genoemde noot van het verslag van subcommissie I (05-121968) p. 7.
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1-66. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN
(WETGEVING EN BESTUUR), 14 FEBRUARI 1969.

SUBCOMMISSIE

III

systematiek - Voorts wil niet gezegd zijn, dat de systematiek van de
bestaande Grondwet zo fraai is; met name is terecht kritiek geuit op de
plaatsing van de grondrechten.

De subcommissie bespreekt de systematiek van het nieuw in te voeren
grondwetshoofdstuk Wetgeving en bestuur. Hierin worden, volgens voorstel van de
Proeve, bepalingen uit onder andere de hoofdstukken over de Koning (II), StatenGeneraal (III), Financiën (IX) en Defensie (X) samengevoegd. Verbrugh heeft bezwaar
tegen deze opzet, die door subcommissievoorzitter A.M. Donner in een nota met
volgnummer 409 nog eens nader aan de orde was gesteld.
De heer Verbrugh herinnert aan zijn eerder gehouden pleidooien voor een
betere systematiek.1 Volgnummer 4092 legt de nadruk op het politieke proces
(bijvoorbeeld op welke wijze een wet tot stand komt), terwijl spreker liever
centraal zou willen stellen de ambten en de daaraan verbonden
bevoegdheden; dit zou uit de systematiek moeten blijken. Men zie de opzet
van de Deense grondwet3, men vergelijke ook bijvoorbeeld de "statuten" van
concerns in het bedrijfsleven. Het argument, dat de bevoegdheden van de
constitutionele organen niet scherp te onderscheiden zijn, behoeft niet
doorslaggevend te zijn; "overlapping" is geen onoverkomelijk bezwaar. Het
gaat er spreker bepaald niet om in de Grondwet aan de Koning een
preponderante positie te geven; eenzelfde betoog zou namelijk ook
gehouden moeten worden indien Nederland een republiek zou zijn. Voorts
wil niet gezegd zijn, dat de systematiek van de bestaande Grondwet zo fraai
is; met name is terecht kritiek geuit op de plaatsing van de grondrechten.4
Aanbeveling zou verdienen in de nieuwe Grondwet primair te laten uitkomen
waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen: bij het staatshoofd, de
ministers of het parlement. De opzet van de Proeve voldoet hieraan niet. Na de
bepalingen betreffende de grondrechten en die inzake de Koning wordt,
aldus spreker, het geheel te abstract. Te zeer heeft het gemeen overleg
nadruk gekregen. De beschrijving van de procedure behoort eigenlijk thuis
in de leerboeken.
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De andere leden van de subcommissie5 stellen hiertegenover, dat het
vorenstaande goed beschouwd niet de systematiek, maar de inhoud van de
bepalingen van de Proeve ter discussie stelt. Alvorens de opzet van de nieuwe
Grondwet aan de orde kan komen, zal men het echter eens moeten zijn over
de inhoud van de op te nemen bepalingen.
Afbakening van de onderscheiden bevoegdheden is vaak niet scherp te
maken. Men denke aan de bevoegdheden ter zake van het buitenlands beleid
en de defensie. Een bezwaar van de huidige Grondwet is juist, dat men heen
en weer moet bladeren om de overal verspreid staande bevoegdheden ten
aanzien van een bepaald onderwerp te kunnen vaststellen.
Voorts wordt door die andere leden opgemerkt, dat hier te lande toch wel
een achterhaalde vraag is hoe precies de bevoegdheden van de
constitutionele organen zijn. In dat licht bezien zijn bepalingen als die van
hoofdstuk 2, zesde afdeling ("Van de macht des Konings"), der bestaande
Grondwet, als verouderd te beschouwen, hoezeer zij ook functioneel waren
ten tijde van hun totstandkoming. De ervaring leert, dat beschrijving van
aard en terrein der bevoegdheden sterk aan tijd is gebonden. De Grondwet
late daarom de begrenzing hiervan over aan de ontwikkeling in die praktijk.
Zou men uit de bepalingen van de Proeve precies de bevoegdheden van
Koning en Staten-Generaal willen aflezen, dan lijkt het resultaat mager. Ten
onrechte evenwel, want er is bepaald wel meer: de structuur van de organen,
de wijze van samenwerken, de andere zaken die essentieel zijn voor het
staatsbestel. De systematiek van de Proeve doet hieraan recht wedervaren. Wat
er voorts zij van de stelling, dat een en ander meer stof voor de leerboeken is,
het uitgangspunt van die leerboeken zal in deze toch de Grondwet moeten
zijn.
Tenslotte wordt opgemerkt, dat een systematiek op basis van de
departementale indeling in de vorige eeuw wellicht zin kan hebben gehad,
maar dat die indeling tegenwoordig toch wel te zeer aan verandering
onderhevig is dan dat zij zou kunnen dienen als basis voor de opzet van de
nieuwe Grondwet.
De kritiek van Verbrugh, die in de plenaire bespreking van het verslag van de
subcommissie op 16 januari 1970 nog zal worden ondersteund door Jeukens, leidt
uiteindelijk vooral tot een betere toelichting van de door de commissie gemaakte keuze om
de opzet van de Proeve te volgen.
1) De notulen verwijzen hier naar een nota d.d. 26-02-1968 met volgnummer 138,
waarin Verbrugh een voorstel deed voor 'herplaatsing' van de artikelen van de
Proeve van een nieuwe Grondwet (1966).
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NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 102.
2) Nota van A.M. Donner bij het eerste concept-verslag over het hoofdstuk
Wetgeving en Bestuur, 10-02-1969. NA, Savornin Lohman Stichting,
2.19.046.02, inv. nr. 104, volgnummer 409. De nota bevatte amendementen op
het concept-verslag (NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103,
volgnummer 388), waaronder een lang amendement op het gedeelte van de
inleiding waarin de verhouding van het hoofdstuk tot de Proeve werd besproken.
3) De Deense grondwet (Grundlov) uit 1953 is een van de kortste grondwetten ter
wereld. Zij bestaat uit elf hoofdstukken en 89 korte artikelen, die over het
algemeen slechts richtinggevend zijn. Constitutioneel recht dat niet in de
Grundlov is neergelegd, is te vinden in wetten en andere rechtsbronnen. Prakke
en Kortmann ed., Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie, 80-81.
4) De kritiek waaraan Verbrugh hier refereert is noch in de eerdere
beraadslagingen van de staatscommissie, noch in de daaraan voorafgaande
discussie over de Proeve aangetroffen. Zowel het rapport van subcommissie I
betreffende de grondrechten (verslag 05-12-1968, p. 5) als in de Proeve (p. 45-46)
was de toelichting op de herplaatsing van de grondrechten minimaal: men
bouwde hier slechts voort op een advies van de commissie-Van Schaik (verslag
06-01-1954, p. 21).
5) Ter vergadering waren verder nog aanwezig A.M. Donner (voorzitter), Van der
Hoeven, J.M Kan en Witte.

1-67. COMMISSIE-CALS/DONNER. BRIEF VAN H.B.J. WITTE AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, EINDHOVEN, 26 FEBRUARI 1969.

grondrechten - Mijns inziens dient de Grondwet niet allerlei typisch aan
de tijd, ja zelfs aan de waan van de dag, gebonden regels in te houden,
die de schijn wekken niet alleen dat de overheid malafide is, doch die
haar bovendien voor alle gebreken der samenleving verantwoordelijk
kunnen maken.

Omdat hij niet aanwezig kan zijn bij de plenaire bespreking van het verslag van
subcommissie I over de grondrechten (verslag 5 december 1968), zet Witte per brief uiteen
hoe hij denkt over het hierin opgenomen voorstel om een betogingsrecht in de Grondwet
op te nemen.
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Allereerst zou ik willen opmerken, dat ik geheel kan instemmen met het
ontwerp pre-advies, dat de heer Donner gaat uitbrengen aan de Nederlandse
Juristen Vereniging1, waar hij op blz. 3 stelt, dat wanneer de constitutie de
vrijheid van pers en de vrijheid van partijvorming uitdrukkelijk gaat noemen,
zulks er vaak op wijst dat er óf met de Staat óf met de pers en partijen iets mis
is. Hetzelfde geldt naar mijn oordeel evenzeer voor het opnemen in de
constitutie van een algeheel censuurverbod en van het recht op betoging.
Ook hier kan men dan de conclusie trekken dat er op deze punten heel wat
mis is met de Staat casu quo de overheid in het algemeen en dat het daarom
hoog tijd is een en ander in de Grondwet te regelen. Deze conclusie houdt
dan in nevelen verborgen een veel wezenlijker punt.
In feite is het namelijk de vraag of er iets mis is met onze samenleving; een
samenleving die zich in haar crises gelukkig weet met een overheid, die zij
voor alle uit die crises voorkomende onlustgevoelens verantwoordelijk kan
stellen, omkleed als deze overheid is met wetten, waarin zij zich tot hoedster
van de moraal der samenleving heeft opgeworpen.
Mijn positieve antwoord op die vraag is nog eens versterkt door lezing van
een artikel van mr. H.Th.J.F. van Maarseveen in "De Journalist" van 1967, nr.
1, onder de titel: "Grondwet moet meningsvrijheid voor alle media bieden".2
Een excerpt van enkele passages uit dit artikel bied ik u hierbij aan.3
De door de heer Van Maarseveen hierin geconstateerde verschijnselen
duiden er inderdaad op, dat onze samenleving aan intolerantie ten gronde
zou gaan.
Wat is dan de remedie? Opneming van allerlei bijzondere vrijheidsrechten
in de Grondwet?
Ik ben er van overtuigd dat dit niet de weg is. Ik ben stellig van mening dat
bepaalde waarden, die vroeger geen grondwettelijke waarborgen behoefden,
omdat zij leefden in de harten der mensen, niet weer springlevend
terugkomen door terzake de Grondwet aan te vullen met bepalingen, die
basis kunnen zijn voor al dan niet toetsbare wettelijke regelingen.
In alle tijden waarin geloofs- en cultuurcrises zich voordeden, placht men
te gaan hechten aan de wet en haar letter om een gebrek aan common sense te
verbergen en de overheid voor alles verantwoordelijk te stellen. Men vergat
daarbij dat het de geest is die levend maakt. Ontbreekt die geest, dan kan de
wet geen wezenlijke uitkomst bieden door de geest te gaan regelen.
Integendeel. Die wet is dan alleen maar een middel om de overheid
verantwoordelijk te stellen voor hetgeen de samenleving ontbreekt.
Enige weken geleden mocht de Adviescommissie Filmkeuring haar rapport
aan de minister van Binnenlandse Zaken uitbrengen. De heren mr.dr. Van
Ommen Kloeke en mr. Borman, u niet onbekend, en secretaris
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respectievelijk adjunct-secretaris van deze commissie, zullen ongetwijfeld de
minister bereid vinden u inzage van dit rapport te geven.4
De gemeenschappelijke conclusie van alle leden van de commissie was:
"Geef in principe alle vrijheid en verantwoordelijkheid aan de burgers zelf,
doch houdt de beschikking over een noodrem tegen excessen."
Aldus wordt naar mijn oordeel de samenleving zelf geactiveerd in haar
verantwoordelijkheid en kunnen de vele goede krachten daarin bewijzen, dat
zij bestand zijn tegen de tendenzen, die de neiging vertonen de samenleving
geheel te ondermijnen. Aldus krijgt de overheid haar eigen duidelijk
bepaalde en wezenlijke taak.
Voorzover er op het gevoelige terrein van de vrijheid van meningsuiting
door de overheid iets geregeld dient te worden, zou zulks mijns inziens in
beperkte zin moeten gebeuren in een wet en niet in de Grondwet, die alleen
via loodzware procedures gewijzigd kan worden.
Mijns inziens dient de Grondwet niet allerlei typisch aan de tijd, ja zelfs aan
de waan van de dag, gebonden regels in te houden, die de schijn wekken niet
alleen dat de overheid malafide is, doch die haar bovendien voor alle
gebreken der samenleving verantwoordelijk kunnen maken.
1) 'Dient de uitoefening van de grondrechten, welke meningsvorming,
meningsuiting en informatie betreffen, grondwettelijk nader te worden
geregeld?', 5-54. Het advies werd besproken tijdens de eerste zitting van de 95e
vergadering op 27 juni 1969. Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, 7-42.
2) Van Maarseveen, 'Grondwet moet meningsvrijheid voor alle media bieden'.
3) In het als bijlage aan de brief toegevoegde excerpt geeft Witte enkele alinea's
uit het artikel van Van Maarseveen weer. Hierin zet Van Maarseveen uiteen hoe
zijn aanvankelijke overtuiging, dat het in Nederland 'volstrekt overbodig' zou
zijn om de vrijheid van meningsuiting in de (Grond)wet vast te leggen, door
recente inbreuken op deze vrijheid en door uitingen van intolerantie jegens
uiteenlopende groepen ('links of rechts, journalisten of ambtenaren, provo's of
bestuurders van oranjeverenigingen') is omgeslagen in een overtuiging, dat deze
vrijheid wel moet worden vastgelegd. Van Maarseveen, 'Grondwet moet
meningsvrijheid voor alle media bieden', 7.
4) Rapport van de adviescommissie Filmkeuring. De commissie bracht op 7 februari
1969 haar rapport uit. Van Ommen Kloeke en Borman waren als 'toegevoegd
deskundige voor kiesrechtzaken' respectievelijk adjunct-secretaris ook bij de
commissie-Cals/Donner betrokken.
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1-68. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 14 MAART 1969.

drukpersvrijheid - .. mede met het oog op onze jurisprudentie ziet spreker
geen bezwaar in het af en toe in de Grondwet bevestigen van wat in het
Europese Verdrag staat

De commissie bespreekt artikel 7, waarin de drukpersvrijheid is geregeld. Anders dan de
Proeve heeft subcommissie I voorgesteld om dit artikel te verruimen tot ofwel een
bepaling over de vrijheid van meningsuiting in meer algemene zin, ofwel een bepaling
waarin behalve geschrift ten minste ook radio en televisie worden genoemd. In haar
afweging van beide mogelijkheden betrekt de plenaire commissie ook het artikel over de
vrijheid van meningsuiting uit het EVRM, waarover in de vergadering van 28 februari
een fundamentele discussie heeft plaatsgevonden. A.M. Donner wijst op de gedragslijn
om alleen bepalingen op te nemen die verder gaan dan dit verdrag.
De voorzitter1 memoreert, dat in de vorige vergadering door sommigen is
voorgesteld eerst een algemene bepaling op te nemen inzake de vrijheid van
meningsuiting en -vorming, gevolgd door een aparte bepaling inzake de
meningsuiting door geschriften. Is het overigens wel zo, dat de gedragslijn
van de commissie is geen herhaling in de Grondwet te willen van hetgeen
reeds in het Europese verdrag is bepaald?
De heer Donner zegt, dat een zodanige herhaling afbreuk kan doen aan de
Europese Conventie, namelijk door de indruk te wekken als zou het nodig
zijn in de Grondwet een bepaling van dezelfde strekking en draagwijdte op te
nemen, zulks ondanks artikel 65 Grondwet (rechtstreekse werking van
bepalingen van overeenkomsten). Spreker ziet hierin een zeker dualisme, dat
te vermijden ware.
De voorzitter vraagt zich af of artikel 7 dan nog een leesbaar en begrijpelijk
geheel zal vormen; zou namelijk niet juist een verkeerde indruk worden
gewekt als alleen een bepaling over de meningsuiting door middel van
geschriften wordt opgenomen?
De heer Simons wijst erop, dat op blz. 4 van het onderhavige rapport2 als
zienswijze der subcommissie is weergegeven, dat "het niet gewenst (zou)
zijn indien de bescherming van de vrijheidssfeer van de burger geheel
afhankelijk zou worden gesteld van de toepassing van het internationale
recht, hoezeer zulks ook op grond van de rechtstreekse werking van het
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verdrag van Rome in de Nederlandse rechtsorde theoretisch tot de
mogelijkheden zou behoren." De subcommissie ziet derhalve plaats voor
grondrechten in de Grondwet ook al zijn zij reeds vermeld in het Europese
Verdrag.
De heer Scholten merkt op, dat het overnemen van sommige (dus niet alle)
bepalingen van het verdrag de indruk van een zekere graduering van de
verdragsbepalingen meebrengt; dit kan tot ongewenste conclusies leiden.
De voorzitter sluit aan op hetgeen de heer Simons heeft betoogd. Het gaat
niet uitsluitend om het geven van aanvullingen van verdragsbepalingen
inzake grondrechten.
De heer Meuwissen stemt hiermede in; mede met het oog op onze
jurisprudentie ziet spreker geen bezwaar in het af en toe in de Grondwet
bevestigen van wat in het Europese Verdrag staat.
De heer Gruijters hecht vooral aan het (tegen de heer Donner aangevoerde)
argument, dat het artikel leesbaar moet zijn, ook voor de ontwikkelde leek. Is
overigens de "aanvullings-theorie" juridisch geheel sluitend, zo informeert
spreker, dit in verband met de mogelijkheid dat het verdrag wordt opgezegd
of wordt gewijzigd. Zou hiertoe bij meerderheid kunnen worden besloten,
dan zouden wij mogelijk niet meer op de bepalingen van onze Grondwet
kunnen terugvallen.3
De heer Donner antwoordt, dat hij de Grondwet ten deze ziet als een bijdrage
tot erkenning van het verdrag, ervan uitgaande, dat het verdrag ongewijzigd
blijft gelden.
De heer Meuwissen merkt wat dit laatste betreft op, dat de jurisprudentie van
het Europese Hof4 zou kunnen neerkomen op een wijziging van het verdrag;
voor het geval wij met deze wijziging niet kunnen instemmen, moeten wij op
een grondwettelijke bepaling kunnen terugvallen.
Na voortzetting van de discussie in de vergadering van 28 maart besluit de commissie
het artikel voor nadere redactie terug te verwijzen naar subcommissie I. Dit leidt in het
tweede interimverslag van de commissie (19 september) tot een artikel dat, anders dan
het EVRM, niet de vrijheid van meningsuiting in meer algemene zin, maar enkele
specifieke uitingsvormen centraal stelt.
1) J.M.L.Th. Cals.
2) Verslag subcommissie I, 05-12-1968.
3) In een noot was hieraan toegevoegd: 'NB: voor wijziging van het verdrag is
unanimiteit der verdragpartners vereist.'
4) Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
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doodstraf - De heer Scholten meent, dat de Grondwet ook eens iets níét
moet zeggen, bijvoorbeeld in een zo vanzelfsprekend geval als het
onderhavige.

Bij de bespreking van het verslag van subcommissie I over de klassieke grondrechten stelt
Cramer ook een mogelijk grondwettelijk verbod op de doodstraf aan de orde. Volgens de
andere commissieleden is dit verbod echter zo vanzelfsprekend dat het geen vastlegging in
de Grondwet behoeft.
De heer Cramer wijst erop, dat hij in subcommissie I heeft voorgesteld een
bepaling onder de grondrechten op te nemen, houdende dat de burgerlijke
doodstraf is afgeschaft.1 Spreker zegt ter toelichting, dat in internationale
(Europese) bepalingen het afschaffen van de burgerlijke doodstraf in het
midden is gelaten.2 In Nederland is deze straf vroegtijdig afgeschaft.3 Het
heeft zin deze verworvenheid in de Grondwet vast te leggen, juist omdat in
internationaal verband die afschaffing nog geen vanzelfsprekende zaak is.
De militaire doodstraf moet buiten beschouwing blijven; deze hangt samen
met het staatsnoodrecht. Het verschil met uitzonderingstoestanden zal
geaccentueerd worden indien een grondwettelijke bepaling, dat de
burgerlijke doodstraf is afgeschaft, wordt opgenomen.
De heer Simons merkt op, dat bijvoorbeeld ook slavernij reeds lang is
afgeschaft, zonder dat behoefte bestaat hieromtrent een grondwettelijke
bepaling op te nemen.4
De heer Scholten meent, dat de Grondwet ook eens iets níét moet zeggen,
bijvoorbeeld in een zo vanzelfsprekend geval als het onderhavige.
De heer Verbrugh merkt op, dat de Luxemburgse grondwet een
overgangsbepaling aangaande de burgerlijke doodstraf bevat (artikel 118).5
De heer Albrecht wijst erop, dat de Wet Oorlogsstrafrecht de mogelijkheid
opent in tijden van oorlog doodstraf in te voeren ook voor burgerlijke
vergrijpen (bijvoorbeeld landverraad, en andere misdrijven, bedoeld in de
titels I en II van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht).6 Dit zou
niet zonder meer te handhaven zijn indien een grondwettelijke bepaling van
bovenbedoelde strekking wordt opgenomen; tenzij in bedoelde gevallen niet
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van burgerlijke doodstraf sprake is; wij hebben hier, aldus spreker, te maken
met een twijfelgeval.
De heer Donner7 merkt in dit verband op, dat Mussert8 destijds is veroordeeld
tot de burgerlijke doodstraf.
De voorzitter9 brengt het voorstel tot opneming van een bepaling in de
Grondwet, dat de burgerlijke doodstraf is afgeschaft, in stemming. Het
blijkt, dat dit voorstel onvoldoende wordt gesteund.
1) In subcommissie I was de doodstraf kort besproken in de vergadering van 2704-1968 en, na een ongenummerd, aan de notulen van 15-06-1968 gehecht
tekstvoorstel van Cramer, opnieuw in de vergadering van 26-09-1968. In het
verslag van subcommissie I d.d. 05-12-1968 is aan de overwegingen over dit
onderwerp op p. 32-33 kort aandacht besteed.
2) In het verslag werd daarbij specifiek gewezen op de artikelen 2 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 6 van het
Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten die beide,
'zij het onder bepaalde voorwaarden', de doodstraf toelaatbaar achtten. Verslag
subcommissie I, 05-12-1968, p. 32.
3) De afschaffing van de burgerlijke doodstraf was bij wet van 17-09-1870 (Stbl.
nr. 162) vastgelegd.
4) De commissie-J. Heemskerk Azn. had dit overigens wel overwogen. Zie H1-5.
5) Artikel 118 van de Luxemburgse grondwet (1868) luidde: 'La peine de mort,
abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement
inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.'
6) Wet oorlogsstrafrecht (Stbl. nr. 1952, p. 408. Gewijzigd bij wet: Stbl. nr. 1964,
p. 243).
7) A.M. Donner.
8) Op 12 december 1945 werd Mussert door het Haagse Bijzonder Gerechtshof
op grond van een drievoudige aanklacht – poging om Nederland onder vreemde
heerschappij te brengen; aanslag op de grondwettige regeringsvorm en
hulpverlening aan de vijand ten tijde van de Tweede Wereldoorlog – ter dood
veroordeeld. Op 20 maart 1946 werd het doodvonnis door de Bijzondere Raad
van Cassatie bevestigd en op 7 mei 1946 voltrokken.
9) J.M.L.Th. Cals.
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grondrechten - Erkennend, dat de gehele Grondwet een stelsel van
waarborgen voor de burgers behelst, wijst spreker toch op een verschil: bij
de waarborgen buiten de grondrechten geschiedt de realisering via
bepaalde organen, door een competentieverdeling.

In haar discussies over de aanbevelingen van subcommissie I over de klassieke
grondrechten bespreekt de commissie of in een eventueel nieuw grondrechtenhoofdstuk
ook het kiesrecht moet worden opgenomen. Cramer heeft in subcommissie I als enige een
dergelijk voorstel verdedigd en betoont zich ook nu de voornaamste pleitbezorger voor het
verplaatsen van dit grondrecht geworden burgerrecht. Andere commissieleden maken
bezwaar tegen het strikte onderscheid tussen grondrechten en andere waarborgen voor de
burger dat hiermee wordt gesuggereerd en vrezen de consequenties wanneer dit grondrecht
zou worden onderworpen aan rechterlijke toetsing.
Een van de in de subcommissie voorgestelde uitbreidingen van de
grondrechten-catalogus heeft betrekking op het kiesrecht.1
De heer Cramer zegt ter toelichting van dit voorstel, dat het zijns inziens een
vanzelfsprekende zaak is, dat het actief en het passief kiesrecht onder de
grondrechten worden gewaarborgd. Over deze zaak hebben zich
verschillende auteurs uitgesproken, onder wie prof. Duynstee en prof.
Jeukens.2 In de subcommissie is onder andere als bezwaar aangevoerd, dat
het "esthetisch" weinig aantrekkelijk is temidden van de in het algemeen
eenvoudig geredigeerde grondrechten een uitvoerig artikel inzake het
kiesrecht op te nemen (uitvoerig vanwege de noodzaak ook een uitgewerkte
enumeratie van uitzonderingen te geven).3 Volgens spreker is het geven van
een eerste oordeel over de inhoud van een zodanig artikel een taak van
subcommissie II, waarbij de mogelijkheid bestaat, dat een redactie wordt
gevonden die eenvoudiger is dan die welke op bladzijde 3 van het overzicht
volgnummer 324a is gegeven.4 Thans ware de principiële stelling te bezien
dat het algemeen kiesrecht moet vaststaan, hoe ook het kiesstelsel moge zijn
of worden.
---
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De heer Donner5 vraagt zich af waarom de bepaling omtrent het kiesrecht
losgemaakt zou moeten worden uit de samenhang met de bepalingen
betreffende de Staten-Generaal. Niet overtuigend is zijns inziens het betoog,
dat het gaat om een recht van de burger, dat daarom onder de grondrechten
moet worden opgenomen. Op vele plaatsen in de Grondwet zijn bepalingen
inzake rechten van burgers te vinden.
De heer Simons voegt hieraan toe, dat de grondrechten bepalingen bevatten
die elders in de Grondwet niet vóórkomen. Het kiesrecht wil spreker primair
zien als een inleiding tot het functioneren van de Staten-Generaal.
Belangrijke waarborgen voor de burgers zijn ook buiten de grondrechten
gelegen in de grondwettelijke bepalingen ingevolge welke uitwerking dient
te geschieden bij formele wet.
De heer Jeukens is voorstander van plaatsing van het kiesrecht bij de
grondrechten. Erkennend, dat de gehele Grondwet een stelsel van
waarborgen voor de burgers behelst, wijst spreker toch op een verschil: bij de
waarborgen buiten de grondrechten geschiedt de realisering via bepaalde
organen, door een competentieverdeling. Bij de grondrechten echter wordt
de individuele burger een rechtstreekse waarborg gegeven. Voorts is van
groot belang de ontwikkeling in de opvattingen ten aanzien van het
kiesrecht. Vroeger werd het kiesrecht inderdaad voornamelijk gezien als een
introductie van de werking van de Staten-Generaal. Thans echter ziet men
(vergelijk de artikelen 21 en 22 van de Universele Verklaring van de rechten
van de mens) het kiesrecht meer als een grondrecht dat eerder als sluitstuk
past in het "rechtsstatelijke" gedeelte van de Grondwet dan in het gedeelte,
dat betrekking heeft op de organisatieregeling van de Staat.
--De voorzitter6 sluit zich aan bij de suggestie van de heer Cramer om het
kiesrecht bij de grondrechten te plaatsen; voornaamste overweging hierbij is
de eerder vermelde ontwikkeling in de denkwijze over het kiesrecht: niet
meer primair een functioneel middel voor de organisatie van de Staat, maar
een middel om de burger invloed te verschaffen. In subcommissie II is deze
kwestie ook aan de orde geweest.7
--De heer Cramer merkt op, dat de esthetische bezwaren in de subcommissie
hem het meest hebben aangesproken. Spreker ziet de verklaring van de
plaats van het kiesrecht in de bestaande Grondwet gelegen in de
omstandigheid, dat er lange tijd geen algemeen kiesrecht is geweest; na de
invoering van het algemeen kiesrecht heeft een verschuiving in de
waardering van dit recht plaats gevonden van burgerrecht naar grondrecht;

Aard en functie van de grondwet 195

deze verschuiving zal verstrekt worden wanneer te zijner tijd de
opkomstplicht wordt afgeschaft.8
De heer Donner wijst op de jurisprudentie in de Verenigde Staten: uit de
plaatsing van het kiesrecht onder de grondrechten kunnen bepaalde
consequenties ontstaan ten aanzien van het kiesrecht (one man one vote).9
Voorts merkt spreker op, dat in subcommissie II de vraag wordt bezien in
hoeverre het kiesrecht ook moet worden gegeven aan niet-ingezetenen.10 Zal
de consequentie van plaatsing van het kiesrecht onder de grondrechten niet
zijn, dat aan alle ingezetenen het kiesrecht moet worden gegeven?
De commissie kiest ten slotte voor een door Simons voorgesteld alternatief: in het
grondrechtenhoofdstuk wordt een algemene bepaling over het kiesrecht opgenomen
terwijl de meer gedetailleerde regeling van het kiesrecht in het hoofdstuk over de StatenGeneraal blijft staan. Dat de discussie over de consequenties van de nieuwe status van het
kiesrecht daarmee niet beëindigd zijn, blijkt onder meer wanneer de commissie op 6
november 1970 spreekt over de beperking van het kiesrecht in het geval van geesteszieken
en gevangenen.
1) Verslag subcommissie I, 05-12-1968, p. 31-32.
2) Duynstee, 'Kritische aantekeningen over "de Staten-Generaal" in de Proeve',
479-507, aldaar 483; Jeukens, 'De toetsing door de rechter van de wet aan de
grondwet', 41-77, aldaar 75-76.
3) Notulen subcommissie I, 05-07-1968, p. 5.
4) De redactie, zoals deze in een bijlage met volgnummer 324a aan het verslag
van de subcommissie (05-12-1968) was toegevoegd, luidde:
'1. Iedere Nederlander, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, kan verkiesbaar
worden gesteld voor het lidmaatschap van de Staten-Generaal, de provinciale
staten en de gemeenteraden.
2. Iedere Nederlander, die tenminste 21 jaar is en door de wet als ingezetene
wordt aangemerkt, heeft het recht deel te nemen aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden.
3. Van het kiesrecht en het lidmaatschap van een onder 1 bedoeld openbaar
lichaam is uitgesloten: (volgt artikel 37 Proeve lid 4 1e, 3e, 4e).
Van het kiesrecht is bovendien uitgesloten hij die rechtens van zijn vrijheid is
beroofd. De wet kan uitsluiting van het kiesrecht verbinden aan veroordeling bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van meer dan een
jaar.'
5) A.M. Donner. Donner had zich ook in de commissie-Van Schaik al tegen het
beschouwen van het kiesrecht als grondrecht verzet. Zie notulen subcommissie
IV, 12-09-1950 p. 9.
6) J.M.L.Th. Cals.
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7) Subcommissie II had zich vervolgens met name bezonnen op de wijze waarop
de invloed van de burger zo goed mogelijk tot zijn recht zou kunnen komen.
Verslag subcommissie II, 14-02-1969.
8) De commissie had zich in haar eerste interimverslag (08-07-1968, p. 56-57)
uitgesproken voor afschaffing van de in de Kieswet geregelde opkomstplicht. In
een op 02-12-1968 gepubliceerde voorlopige reactie op dit verslag (HTK 19681969 B 9181 nr. 5, p. 4-5) had het kabinet zich bij deze aanbeveling aangesloten.
Een voorstel tot wijziging van de Kieswet in die zin verscheen op 03-11-1969
(HTK 1969-1970 B 10398, nr. 2).
9) De slogan one man one vote (letterlijk: één mens één stem) verwees naar een
uitspraak (Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533) van het Amerikaanse
Hooggerechtshof uit 1964, waarin werd bepaald dat de grootte van kiesdistricten
voor de parlementen van de afzonderlijke staten moest worden bepaald op basis
van bevolkingsaantallen - elk kiesdistrict moest dus een ongeveer gelijk deel van
de bevolking vertegenwoordigen.
10) In de vergadering van 28-02-1969 had subcommissie II, op verzoek van de
minister van Binnenlandse Zaken, gesproken over de vraag of ook aan
Nederlanders die in het buitenland verbleven het kiesrecht moest worden
toegekend. Notulen subcommissie II, 28-02-1969, p. 1-2. De inhoud van het
schriftelijke verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 12-07-1968
was door de secretaris voorgelegd aan de voorzitter en de leden van de plenaire
commissie. Brief van H. Gritter aan de plenaire commissie, 18-071968, volgnummer 235. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr.
102.

1-71. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN A.M. DONNER AAN
SUBCOMMISSIE I (GRONDRECHTEN), 12 NOVEMBER 1969.

sociale grondrechten - Herhaalde lezing en beschouwing van het artikel
versterkt mij in de overtuiging, dat het in wezen een verzameling van
politieke bezweringsformules is, dat wil zeggen van formules, die zich
prettig laten uitspreken en aanhoren, maar tot weinig of niets
verbinden..

In de vergadering van 25 oktober heeft subcommissie I gesproken over de formulering
van enkele in de Grondwet op te nemen sociale grondrechten. Daarbij gaf de
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subcommissie in meerderheid de voorkeur aan een formulering lijkend op die uit het
advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de Proeve van een nieuwe
Grondwet. In een nota zet subcommissievoorzitter A.M. Donner zijn bezwaren tegen de
hierachter gelegen opvatting van de sociale grondrechten uiteen.
Bij overdenking van de resultaten der op 25 oktober jongstleden gehouden
vergadering van sub-commissie I gevoel ik mij nog zeer onbevredigd.1 De
oorzaak daarvan ligt vooral in de rol, welke het door de S.E.R. voorgestelde
artikel a2 bij de besprekingen heeft gespeeld. Terwijl het namelijk op een
aantal der deelnemers, waarschijnlijk de meerderheid, een zekere
aantrekkingskracht uitoefende, blijft het bij mij reacties oproepen, waarvoor
de term weerzin niet te sterk is.
Herhaalde lezing en beschouwing van het artikel versterkt mij in de
overtuiging, dat het in wezen een verzameling van politieke
bezweringsformules is, dat wil zeggen van formules, die zich prettig laten
uitspreken en aanhoren, maar tot weinig of niets verbinden, omdat zij zijn
opgebouwd uit zo algemene en veelzinnige woorden en zinswendingen, dat
ieder er zijn eigen betekenis aan hechten en er de hem welgevallige inhoud in
leggen kan. Men toont met zulke formules zijn goede wil, maar men kan er
nog altijd van maken wat men wil. Het artikel heeft dit gemeen met allerlei
suggesties voor een zogenaamde preambule, waarbij het er ook op aan
schijnt te komen slechts dat te zeggen wat de nationale saamhorigheid niet
stoort, maar die dan ook niet meer zijn dan een opeenstapeling van lege
dozen. Houdt men anderen, en zichzelf, niet voor de gek, wanneer men
boven zoiets het opschrift "sociale grondrechten" plaatst?
Het is inderdaad omdat men het dilemma voelde, óf slechts zalvende en
weinig inhoudende formules te moeten bezigen óf te moeten komen met een
aantal moeilijk te verwoorden en veel moeilijker waar te maken zaken, dat
velen, waaronder ikzelf, mede wat schichtig zijn geweest en nog zijn voor
deze materie. Wanneer wij toch besluiten de sociale grondrechten te lijf te
gaan, dan moet, dunkt mij, beslist voor het tweede worden gekozen. Dat zal
dan, omdat men ook al niet te veel in de toekomst kijken kan, wel
meebrengen, dat men weinig verder komt dan het vastleggen van wat reeds
verworven is of bezig is het te worden, maar het houdt het voordeel, dat iets
wordt gebracht, dat werkelijke en concrete plichten meebrengt en dan ook
een zeker waarborgkarakter draagt. Zou zelfs dat niet worden bereikt, dan
kan men mijns inziens beter van de zaak afzien.
Natuurlijk moet worden toegegeven, dat het zojuist gestelde dilemma de
zaken vereenvoudigt. Maar juist tegenover artikel a, dat tot in zijn onderdelen
een extreem voorbeeld is van datgene, wat zoveel mogelijk moet worden
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vermeden, is het niet onbillijk. Ook al zal de concreetheid, waarmede men de
dingen zeggen kan, zeer betrekkelijk blijven, dan is het, dunkt mij, nuttig om
voortdurend op zijn hoede te blijven voor pure bezweringsformules. Die
mogen het voordeel schijnen te hebben veel tijdlozer te zijn, in dit verband is
het toch verkieslijker om niet terug te schrikken voor bepalingen, waarvan
ieder beseft dat ze na verloop van betrekkelijk korte tijd weer op de helling
zullen moeten, om aangevuld, bijgeschaafd en vertimmerd te worden.
Donner vervolgt met een beschouwing over de in de vergadering besproken formulering
van de sociale grondrechten. Dat de nota van Donner discussie oproept blijkt wanneer
nog voor de volgende vergadering een tegennota van de hand van Meuwissen verschijnt
(zie H1-72).
1) De subcommissie besloot deze vergadering met het volgende redactievoorstel
voor een 'inleidend' artikel op de sociale grondrechten: 'Het overheidsbeleid is
gericht op het bevorderen van welzijn en ontplooiing van mens en samenleving.
De wet stelt regels terzake van de rechtspositie van de arbeidende mens,
daaronder begrepen zijn aanspraken op medezeggenschap. Een en ander
geschiedt met inachtneming van het belang van de vrijheid van arbeid en de
vrijheid van verbruik.' Notulen subcommissie I 25-10-1969, p.5.
2) Het idee van een inleidend artikel op de sociale grondrechten was afkomstig
van de SER. Ook de redactie van dit door de SER aanbevolen 'artikel a' lijkt sterk
op die van de subcommissie:
'Wetgeving en bestuur zijn gericht op welzijn en ontplooiing van mens en
samenleving.
Zij betreffen daartoe in het bijzonder het waarborgen van veiligheid en
rechtsbescherming, het bevorderen van bestaanszekerheid en werkgelegenheid,
alsmede van verantwoordelijkheid en medezeggenschap in maatschappelijke
verhoudingen en van evenwichtige inkomensverhoudingen, de zorg voor
volksgezondheid, ruimtelijke ordening en huisvesting, rechtspleging en
rechtsbijstand, het verschaffen van algemeen vormend en vakonderwijs.'
'Advies van de Sociaal-Economische Raad’, 176.
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1-72. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTITIE VAN D.H.M. MEUWISSEN
AAN SUBCOMMISSIE I (GRONDRECHTEN), 24 NOVEMBER 1969.

sociale grondrechten - De positivering van de sociale grondrechten in de
Grondwet betekent mijns inziens dan ook dat juist dit verband met de
(rechts-)ontwikkeling als positief, als geldend, als dus waar-te-maken
wordt gesteld (geponeerd).

In reactie op de nota met het volgnummer 890 van A.M. Donner (H1-71) zet ook
Meuwissen zijn ideeën over de sociale grondrechten voor subcommissie I op papier. Hij
stelt daarin voorop dat, voordat gesproken kan worden over verschillende formuleringen
voor deze grondrechten, eerst de vraag moet worden beantwoord wat sociale grondrechten
precies zijn. Meuwissen geeft hiervoor zelf alvast een voorzet.
Notitie van D.H.M. Meuwissen over de sociale grondrechten.
3. Wanneer we spreken over positivering van de sociale grondrechten in de
Grondwet, moeten we wel weten wat daarmede precies wordt bedoeld. Ik
dacht niet dat het een zuiver technisch-juridische kwestie was, zoals Polak in
zijn preadvies 1953 (p. 213) stelt.1 Het is ook niet zonder meer een
momentopname, want daarmede krijgt die positivering een statisch
karakter. Het gaat mijns inziens om het formuleren van een zeker (eind?)stadium in een proces van rechtsvorming, dat op zijn beurt weer verdere
rechtsvorming zal beïnvloeden. Als we de sociale grondrechten als positief
recht (in een of andere vorm) gaan erkennen, betekent dat toch wel dat we
een bepaalde verworvenheid willen vastleggen. Onze opvatting over
intersubjektiviteit en medemenselijkheid brengt mede dat we bijvoorbeeld
een recht op arbeid of gezondheidszorg erkennen, hetgeen iets is waarvan
men decennia geleden alleen nog maar droomde. En sommigen onder ons
dromen nú alleen nog maar van zaken, die in een verre toekomst weer als
positief recht zullen worden geformuleerd. De positivering van de sociale
grondrechten in de Grondwet betekent mijns inziens dan ook dat juist dit
verband met de (rechts-)ontwikkeling als positief, als geldend, als dus waarte-maken wordt gesteld (geponeerd). Een dynamische opvatting van de
grondwettelijke normen dus, zowel in hun verhouding tot het verleden
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(neerslag, verworvenheid) als in hun ontwerp-zijn voor de toekomst
(opdracht, te verwerkelijken beginsel).
4. Op welke wijze moeten we de sociale grondrechten nu in de Grondwet
formuleren? Daarover het volgende.
a. Ik ben van mening dát de sociale grondrechten in een of andere vorm in de
GW moeten worden opgenomen. We mogen er niet aan voorbijgaan. Zij
hebben immers betrekking op wezenlijke aspecten van de
rechtsverwerkelijking.
b. Ik zou er tegen zijn die rechten op te nemen in een soort preambule (vgl.
Franse constituties van 1946 en 19582). In de eerste plaats is het
rechtskarakter daarvan te onzeker; bovendien wordt dan uit elkaar gehaald,
wat juist bij elkaar hoort, namelijk het beginsel (in de preambule) en de
uitwerking (het positieve recht) in de Grondwet zelf.
c. Ik zou er tegen zijn de sociale grondrechten als algemeen politiek
programma of Verfassungsprogramm in de Grondwet op te nemen. Niet omdat
een dergelijke uitspraak of formulering een politiek karakter zou hebben (dát
geldt immers ook voor alle andere grondwettelijke bepalingen, want recht en
politiek zijn niet te scheiden), maar omdat het wezenlijke er te weinig
pregnant in wordt gesteld. Dergelijke bepalingen horen thuis in de
programma's van politieke partijen, maar mijns inziens niet in de Grondwet.
Het gevaar voor misbruik, verwarring en kreten is mijns inziens dan veel te
groot.
d. Men kan ook denken aan instructienormen aan de overheid of meer
specifiek aan de wetgever. Aldus Polak, preadvies 19533, de SER in de artt. a,
b, c, d en f4 en Donner in stuk 6735. Een dergelijk voorstel is zeer reëel, mits
men er een bepaling als art. a SER buiten laat. Een dergelijke algemene
bepaling acht ik voor een Grondwet niet wenselijk. Het geldt mijns inziens
ook voor de variant die op p. 5 van de notulen (stuk 698) staat vermeld.6 Ik
stem helemaal in met de kritiek van Donner daarop in stuk 890. Een
dergelijke bepaling zegt inderdaad alles en daarom helemaal niets. Ook hier
gevaar voor misbruik en verwarring. Waar het overheidsbeleid (en de Staat)
op gericht is, zal wel blijken én uit de structuur en werking van de Grondwet
én uit dat beleid zelf. Aan dergelijke algemene (en eigenlijk overbodige)
bepalingen heb ik in het geheel geen behoefte.
Nu dan de overige, concrete instructienormen aan de overheid (of
wetgever). Ook deze voorstellen zou ik willen afwijzen. Om twee redenen. De
eerste is dat daarin het universele karakter van de sociale grondrechten
onvoldoende tot uitdrukking komt. Het is niet alleen de overheid of de
wetgever die zorg moet dragen voor de verwezenlijking van de sociale
grondrechten. Daarmede is iedereen belast. Dit punt wordt ook sterk
Aard en functie van de grondwet 201

benadrukt in de preadviezen van Loeff7 en Polak uit 1953. De verwijzing naar
de overheid of de wetgever heeft dus een te exclusief karakter. De tweede
reden is dat op deze wijze te weinig pregnant wordt gesteld waarop de
ontwikkeling gericht is. Naar mijn smaak kan dat alleen door inderdaad van
rechten te spreken. Dáár gaat het immers - uiteindelijk - om. Weliswaar
betekent dit dat in vele gevallen inderdaad de overheid of de wetgever regels
moet stellen om een doel te bevorderen, in het leven te roepen enzovoort.
Maar dat betreft dan de wijze van werken, de methode, het procesaspect van
de zaak. Het recht geeft het doel aan en karakteriseert als het ware dit proces,
geeft namelijk aan waartoe het dient. Zie verder sub f.
Onder punt e. bespreekt Meuwissen vervolgens de mogelijkheid om organisatie- of
competentiebepalingen in de Grondwet op te nemen gericht op de verwezenlijking van
sociale grondrechten. Deze mogelijkheid wijst hij af.
f. Tenslotte dan de wijze van formulering waaraan ik de voorkeur zou
geven. Dat is de vorm van de subjektieve rechten. Van verschillende zijde is
daartegen bezwaar aangetekend.
Donner (stuk 890, p. 3) meent dat dusdoende de eigenaardigheid van de
materie wordt miskend. Niet alles is immers nú te verwezenlijken en een
vooruitziend beleid van de overheid zal wel eens tot uitstel moeten leiden.
Tomandl8 voert aan dat niet duidelijk is wie door de rechten worden verplicht
en wat precies het objekt van de claim is. Op dit terrein is niet alleen de
overheid, maar zijn ook private organisaties werkzaam. Bovendien zou een
vastleggen van de kern van de sociale wetgeving in de Grondwet zijns inziens
een verstarrende werking hebben. Tenslotte heeft ook Polak bezwaren. De
sociale grondrechten zijn zijns inziens geen echte rechten: het zijn
beginseluitspraken waarvan van niemand nakoming kan worden gevraagd.
Wanneer men ze in de GW opneemt, ontstaat verwarring met de echte
rechtsnormen.
Ik kan van deze bezwaren niet onder de indruk geraken. De genoemde
auteurs gaan er allen van uit dat een subjektief recht direct en in volle
omvang moet kunnen worden verwezenlijkt en afgedwongen, het liefst door
een rechter. Schuldeiser en schuldenaar moeten vaststaan en het objekt van
de claim moet duidelijk zijn. Mijns inziens is dit een statische opvatting van
het subjektieve recht, die geenszins dwingend is. Een dynamische opvatting
ervan benadrukt juist dat het subjektieve recht een fase in de
rechtsontwikkeling is, dat wil zeggen enerzijds resultaat van een
ontwikkeling tot nu toe en anderzijds een begin van een verdere
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ontwikkeling. Het recht is dus op weg verwezenlijkt te worden, is dat al op
sommige onderdelen, en is dat nog niet op andere onderdelen.
Na een nadere beargumentering van zijn keuze voor de vorm van subjectieve rechten
besluit Meuwissen met een door hemzelf als onvolledig gepresenteerde lijst van
tekstvoorstellen voor negen nieuwe grondwetsartikelen en het pleidooi ook deze aan
toetsing door de rechter te onderwerpen. Het eerste van zijn tekstvoorstellen luidt:
Art. 1 lid 1 Ieder heeft het recht op arbeid. Dit recht wordt in vrije keuze
uitgeoefend.
lid 2. Ieder heeft recht op redelijke en billijke arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden.
Ondanks de hiervoor door Donner en Meuwissen aangedragen argumenten besluit de
subcommissie tijdens de vergadering van 27 november de sociale grondrechten niet ten
principale te bespreken, maar aan de hand van concrete voorstellen en formuleringen. De
artikelen die de subcommissie uiteindelijk in haar verslag van 15 juni 1970 aan de
plenaire voorlegt - en aldaar met enige wijzigingen worden overgenomen als onderdeel
van het op 29 maart 1970 aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden
eindverslag van de commissie - dragen een gemengd karakter: zij combineren
instructienormen voor overheid en wetgever met de erkenning van enkele sociale rechten.
1) Polak, 'Behoren sociale grondrechten', 184-248.
2) In de preambule van de Franse Constitution de la IVe République van 1946,
waarnaar in de preambule van de Franse Loi constitutionelle van 1958 wordt
verwezen, wordt een opsomming gegeven van sociale grondrechten met
betrekking tot onder meer werk en sociale zekerheid:
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui
ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les
principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
(..)
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions
ou de ses croyances.
(..)
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Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence.
3) Polak zag in zijn preadvies overigens bewust af van het presenteren van
formuleringen van de sociale grondrechten die in de Grondwet zouden kunnen
worden opgenomen. Polak, 'Behoren sociale grondrechten', 227.
4) 'Advies van de Sociaal-Economische Raad', 169-187, aldaar 176. Zie voor het in
dit advies voorgestelde 'artikel a' hierboven (H1-71 noot 2). De overige artikelen
waren geformuleerd als instructienormen voor de wetgever. Artikel b luidde
bijvoorbeeld 'De wet stelt regels vast terzake van de rechtspositie van de
arbeidende mens en van zijn bescherming bij het verrichten van arbeid.'
5) Donner had in dit stuk gekozen voor formuleringen die bijvoorbeeld
'bevordering van de voorwaarde voor een voldoende werkgelegenheid' als
'voorwerp van aanhoudende zorg der overheid' aanwezen. Overigens werd deze
formulering in een tweede lid gevolgd door een opdracht tot wetgeving van de
'rechtspositie van de arbeidende mens', terwijl in een derde lid tot eerbied van
'de vrijheid van arbeid en de vrijheid van verbruik' werd gemaand.
'Redactievoorstel grondwetsartikelen sociale grondrechten' (volgnummer 673),
op 21-10-1969 rondgestuurd. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv.
nr. 110.
6) Notulen subcommissie I, 25-10-1969, p. 5. Zie voor het aldaar geformuleerde
tekstvoorstel (H1-71 noot 1).
7) Loeff, 'Behoren sociale grondrechten', 102-183.
8) Tomandl, Der Einbau der sozialen Grundrechte.

1-73. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN
(WETGEVING EN BESTUUR), 13 FEBRUARI 1970.

SUBCOMMISSIE

III

herzieningsprocedure - Overigens zijn de belangrijkste wijzigingen in ons
constitutioneel recht niet tot stand gekomen door grondwetswijzigingen.

Subcommissie III vergadert over de herzieningsprocedure. Overweging van de ook door de
commissie-Beel I (H1-34) besproken grondwetskamer wordt vrijwel direct verworpen.
Van der Hoeven, die als criticus van de bestaande herzieningsprocedure dit onderwerp
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had ingebracht, vraagt vervolgens aandacht voor de grondwettelijke eis van versterkte
meerderheid bij de tweede lezing van elk voorstel tot grondwetsherziening. Zelf neigt Van
der Hoeven naar afschaffing van deze eis. De versterkte meerderheid vindt echter
verdediging bij subcommissievoorzitter A.M. Donner.
De heer Van der Hoeven vermeldt nog, dat in Nieuw-Zeeland voor een
herziening geen versterkte meerderheid vereist is.1
De heer Verbrugh betoogt, dat het feit, dat het Nederlandse volk zo sterk
verdeeld is, mogelijk wel een goed argument is om de eis van een versterkte
meerderheid te handhaven. Als er in die verdeeldheid dan iets gezamenlijks
is bereikt, dan dient men voorzichtig te zijn met het laten vallen van dat
gezamenlijke.
De heer Van der Hoeven meent dat men dit laatste argument ook kan omkeren,
indien men zich namelijk richt op de toekomst. Het zou dan niet juist zijn,
dat een minderheid het bereiken van het nagestreefde doel onmogelijk
maakt.
De voorzitter zegt dat de algemene rechtsovertuiging toch wel voor een
versterkte meerderheid pleit.
De heer Van der Hoeven meent dat daarin nog iets naklinkt van de aloude
verdragsconstructie.2 Een vergelijking met de statuten van naamloze
vennootschappen en dergelijke gaat toch mank.3 Bij een naamloze
vennootschap heeft men te maken met een vrijwillig samengaan van partijen.
Bij een nationale gemeenschap ligt dat geheel anders.
Overigens zijn de belangrijkste wijzigingen in ons constitutioneel recht niet
tot stand gekomen door grondwetswijzigingen. Zou het veel gemakkelijker
zijn geweest de Grondwet te wijzigen, dan zouden tal van wijzigingen
vermoedelijk veel minder schoksgewijze tot stand zijn gekomen.
Vermoedelijk zouden dan ook veel minder revoluties zijn ontstaan. Ook onze
Grondwet geeft meerdere voorbeelden van artikelen die een geheel andere
betekenis hebben gekregen zonder dat er een grondwetswijziging tot stand
kwam. Zie onder andere de jurisprudentie van de Hoge Raad in 18794 en de
wijziging van de interpretatie van het onderwijsartikel in de opvatting van de
liberalen5.
De voorzitter stelt, dat men in deze gevallen niet zozeer langs de 2/3
meerderheid heenliep; in feite was iedereen het er over eens geworden, dat
de betreffende artikelen anders geïnterpreteerd moesten worden. Bovendien
zagen de liberalen hierin een middel om te ontkomen aan een nog veel
verder gaande interpretatie van de rechtse meerderheid.
De heer Van der Hoeven is van mening, dat men destijds bovenal beoogde de
overige voorstellen tot herziening door de Kamers heen te krijgen. Er is in
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feite een wisselwerking tussen de eis van een 2/3 meerderheid en de
aanpassing van de interpretatie.
De voorzitter betoogt, dat indien het mogelijk zou zijn geweest de Grondwet
met een gewone meerderheid te wijzigen, die grondwet er ongetwijfeld
geheel anders zou hebben uitgezien. De constitutie zou zeker ook veel
omvangrijker zijn geworden.
De heer Van der Hoeven zegt niet voor te willen stellen de eis van een 2/3
meerderheid aan te tasten; dat voorstel zou toch niet haalbaar zijn.
Wanneer de subcommissie ook in de volgende vergadering geen mogelijkheden tot
wijziging van de herzieningsprocedure vindt die haar kunnen bekoren, besluit ze de
beslissing over de verschillende door haar overwogen mogelijkheden aan de plenaire
vergadering over te laten.
1) Nieuw-Zeeland heeft een ongeschreven grondwet, bestaande uit meerdere,
afzonderlijk vastgelegde documenten en wetgeving. Wijziging van ongeschreven
grondwet vindt plaats via de gewone procedure voor wetgeving.
2) De vooral uit de zeventiende en achttiende eeuw daterende verdragstheorie
beschouwt een grondwet als (neerslag of waarborg van) een maatschappelijk
contract tussen overheid en burgers. Zie Van der Tang, Grondwetsbegrip en
grondwetsidee, 148-167.
3) In de vorige vergadering had Donner, met een beroep op Van der Pot,
aangevoerd dat de mogelijkheid om regels bij gewone meerderheid te
veranderen 'voor het rechtsbewustzijn niet evident' zou zijn, en daarbij verwezen
naar 'de statuten van naamloze vennootschappen en dergelijke'. Notulen
subcommissie III 30-01-1970, p. 4. De verwijzing naar Van der Pot betreft het
door Donner mede bewerkte Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht,
105.
4) Het betreft hier het zogenaamde 'Meerenberg-arrest' waarin de Hoge Raad
stelde dat bevoegdheid van de regering om regels te stellen uiteindelijk steeds uit
de Grondwet moesten kunnen worden afgeleid in plaats van, zoals tot dan
gebruikelijk was, er van uit te gaan dat wanneer de Grondwet niet een bepaalde
bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan had toebedeeld, deze
bevoegdheid aan de Koning toekwam. Hoge Raad der Nederlanden, Kamer van
Strafzaken. Zitting 13-01-1879. Weekblad van het regt, 4330.
5) Deze gewijzigde interpretatie van artikel 194 van de Grondwet van 1883 schiep
ruimte voor de door 'rechts' nagestreefde subsidiëring van het bijzonder
onderwijs. De nieuwe interpretatie nam de plaats in van een daadwerkelijke
herziening van het betreffende artikel, waarvoor geen (versterkte) meerderheid
kon worden gevonden. Zie voor een voorbode van deze nieuwe interpretatie H16.
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1-74. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 10 APRIL 1970.

gemeenten - De Grondwet kan zich bijvoorbeeld niet inlaten met het
aantal gewesten waarin het land zou moeten worden verdeeld. Dat zou
de zaak veel te veel vastleggen, of aan de andere kant te veel
grondwetsherzieningen veroorzaken.

De commissie buigt zich over het verslag van subcommissie III over de lagere overheden en
andere openbare lichamen. Net als in de commissie-Van Schaik (H1-45) en in de
werkgroep-Proeve (H1-60) leidt dit onderwerp tot discussie over de vraag, hoeveel er in de
Grondwet moet worden geregeld.
De heer Simons vraagt zich af of aan dit rapport niet een algemene
beschouwing vooraf dient te gaan.
Volgens de voorzitter1 zou een zodanige algemene beschouwing, welke zou
moeten betreffen de thans levende problemen van de territoriale
decentralisatie, beperkt moeten blijven tot het signaleren van deze
problemen.2 Standpunten zouden niet moeten worden ingenomen. Gezegd
zou kunnen worden dat de staatscommissie met deze problemen rekening
heeft gehouden, in die zin dat enerzijds de Grondwet ruimte openlaat voor
wenselijkheden en noodzakelijkheden op dit terrein, en anderzijds
kernpunten van de territoriale decentralisatie vastlegt.
De heer Simons kan zich hiermede verenigen, indien in een (overigens niet te
lang) betoog wordt gewezen op de waarde van de territoriale decentralisatie,
De voorzitter onderschrijft dit. Naar aanleiding van de opmerking van de heer
Meuwissen, dat het toch al te passief zou zijn geen standpunt in te nemen,
omdat wij dat niet zouden kunnen of omdat we de ontwikkeling ruimte
willen geven, zegt de voorzitter dat niet geprobeerd moet worden alles vast te
leggen. Dat immers bergt het gevaar van verstening en van te grote
uniformiteit in zich. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen grote en kleine
gemeenten thans onvoldoende mede als gevolg van de huidige Grondwet.
De heer Meuwissen trekt dit laatste in twijfel. Zijns inziens heeft vooral de
Gemeentewet de ontwikkeling tegengehouden. Dit wordt bestreden door de
voorzitter en de heren Van der Hoeven en Simons. Pogingen om het verschil tussen
grote en kleine gemeenten duidelijker tot uitdrukking te brengen werden
steeds bestreden met een beroep op de Grondwet.3
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Juist uit dit deel van de Grondwet leidde men, zoals de voorzitter het uitdrukt
als het ware een mythe af.4
Reagerend op de opmerking van de heer Meuwissen dat er toch "iets" over de
structuur van de lagere lichamen gezegd moet worden, antwoordt de voorzitter
dat daarmede geen genoegen genomen kan worden. Wat wordt bedoeld met
"iets"? De Grondwet kan zich bijvoorbeeld niet inlaten met het aantal
gewesten waarin het land zou moeten worden verdeeld. Dat zou de zaak veel
te veel vastleggen, of aan de andere kant te veel grondwetsherzieningen
veroorzaken.
Donner concludeert dat de subcommissie heeft getracht een compromis te vinden tussen de
beknoptheid van de Proeve en de kritiek die deze heeft geoogst. Ook in de plenaire
commissie vindt deze tussenoplossing steun.
1) A.M. Donner.
2) In haar verslag zou de commissie deze 'problemen' omschrijven als de
afnemende betekenis van de plaatselijke en provinciale gemeenschap als gevolg
van het toenemende ingrijpen van de nationale overheid, de toenemende
migratie tussen gemeenten, het toenemende verkeer tussen gemeenten en het
veranderende levenspatroon. Het verslag verwees onder andere naar de Tweede
Nota Ruimtelijke Ordening om te onderstrepen dat deze 'veranderde dimensies'
in de voorbije jaren tot verschillende oproepen voor herziening van het
provinciale en gemeentelijke bestel hadden geleid. Verslag CommissieCals/Donner 29-03-1971, p. 280-281.
3) Zie bijvoorbeeld het debat op 13-12-1966 in HEK 1966-1967, 67-70 waar in een
discussie over een wijziging in de Gemeentewet die moet voorzien in
differentiatie tussen grotere en kleinere gemeenten wordt gewezen op de
mogelijke strijdigheid hiervan met artikel 155 van de Grondwet.
4) In de vergadering van subcommissie III had Donner gesteld dat gemeenten en
provincies voortbouwden aan 'aloude mythologieën' waar zij de bestaande
grondwetsbepalingen over autonomie verdedigden ten opzichte van de
voorstellen van de Proeve van een nieuwe Grondwet hierover. Notulen subcommissie
III 24-04-1969, p. 5.
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1-75. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTITIE VAN H.J.M. JEUKENS AAN
SUBCOMMISSIE II (REGERING EN STATEN-GENERAAL), 5 MEI 1970.

regering - Het postulaat om de Grondwet te redigeren "overeenkomstig de
realiteit" kan geen doel op zich zijn en moet altijd in een bepaalde context
worden geplaatst.

In een nota voor subcommissie II bekritiseert Jeukens het voornemen van deze
subcommissie om in het nieuwe hoofdstuk II van de Grondwet de terminologie meer in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. In het concept-rapport van de
subcommissie was dit streven niet alleen tot uiting gebracht in de nieuwe naam van het
grondwetshoofdstuk ('Regering' in plaats van 'Koning'), maar ook in het opdragen van
bevoegdheden aan de Regering in plaats van aan de Koning en in de introductie van de
begrippen 'Koninklijk besluit' en 'regeringsbesluit' in de Grondwet. Jeukens geeft in zijn
nota eerst (onder punten 2 en 3) opsommingen van de door hem als problematisch
ervaren passages uit de toelichting en van de wijzigingsvoorstellen zelf. Vervolgens neemt
hij de uitgangspunten van het conceptrapport onder de loep:
Notitie van prof. Jeukens betreffende rapport inzake de regering (eerste
lezing); volgnummer 788.
--4. Het uitgangspunt kan wellicht beknopt alsvolgt worden weergegeven.
De tekst van de Grondwet moet zijn
- zo duidelijk mogelijk
- in overeenstemming met de werkelijkheid
- duidelijk ook zonder historische toelichting.
Ik wil gaarne erkennen dat dit uitgangspunt een zekere evidentie-prima-facie
bezit. Dat neemt niet weg, dat bij dit uitgangspunt, maar vooral bij de wijze,
waarop het in dit concept-rapport1 functioneert en tot voorstellen leidt, de
volgende aantekeningen moeten worden gemaakt.
5. De eis van duidelijkheid, aan tekst, bewoordingen, formuleringen
etcetera te stellen, brengt mee onder meer dat de juiste termen worden
gekozen om de betekenis van de bepaling overeenkomstig de bedoeling in
casu overeenkomstig de toelichting te doen zijn. Dat betekent niet, dat
daarmede termen, welke staatsrechtelijk zouden kunnen worden genoemd
in zoverre zij door wetenschap, jurisprudentie en praktijk een specifieke
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betekenis hebben gekregen, nu - eigenlijk deswege - buiten de Grondwet
zouden moeten worden gehouden. Ik denk hier aan termen als "regeling en
bestuur van de gemeentelijke huishouding", "bestuur" en dergelijke.
Ook de vaagheid of liever de "interpretabiliteit" behoeft nog geen bezwaar te
zijn voor een Grondwet die beoogt voor de toekomst te gelden zonder al te
veel "aanpassingen". Met het interpreteren van termen en het dientengevolge
wijzigen van de betekenis zal overigens ook rekening moeten worden
gehouden met termen welke thans geheel duidelijk worden geacht in een
bepaalde zin.
In dit verband zie ik geen bezwaar om de term "Koning" te handhaven in de
zin van constitutionele Koning en als drager van bevoegdheden.
6. Het postulaat om de Grondwet te redigeren "overeenkomstig de realiteit"
kan geen doel op zich zijn en moet altijd in een bepaalde context worden
geplaatst. Nieuwe grondwettelijke normen zullen werkelijkheid behoren te
worden. Binnen nieuwe normen en structuren zal een nieuwe realiteit zich
moeten kunnen ontwikkelen. Alleen wanneer bestaande bepalingen en
structuren geen werkelijkheid meer zijn, achterhaald zijn door
buitengrondwettelijke ontwikkelingen van normen en feiten en ook niet
meer werkelijkheid behoren te worden, dan zullen die bepalingen ook niet
meer kunnen worden gehandhaafd.
--8. Meer in algemene zin ben ik van oordeel, dat in het concept-rapport het
vereiste van verbale duidelijkheid te eenzijdig centraal wordt gesteld. Dit
geldt te meer, omdat door te refereren aan de Proeve2 de subcommissie in
haar eigen rapport te weinig het belang van de in de Proeve en door haar
overgenomen voorstellen tot uitdrukking laat komen. Wanneer ook nog eens
vanwege de subcommissie naar voren zou worden gebracht hoe ook de
subcommissie met het overnemen van de Proeve als uitgangspunt aanvaardt
het terugdringen van de monarchale opzet van onze Grondwet in haar
systematiek en - voor wat dit hoofdstuk betreft - het aanvaarden van de
ministerraad als grondwettelijk staatsorgaan, dan zou ik er de voorkeur aan
geven de hierboven onder 3. genoemde voorstellen goeddeels als te weinig
relevant te laten vervallen. Hoe stelt men zich voor dat de regering een
wijzigingsvoorstel verdedigt om het huidige artikel 55, luidende "de Koning
is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk" te lezen als: De
ministers zijn verantwoordelijk, de Koning is onschendbaar.
Tijdens de vergadering van 15 mei ziet subcommissie II in de nota slechts aanleiding om
haar argumenten voor de vereenvoudiging van de terminologie aan te scherpen. In de
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plenaire vergadering over het uiteindelijke verslag van de subcommissie, op 2 oktober,
leidt de herhaalde kritiek van Jeukens echter wel tot wijziging van de aanbevelingen.
1) Eerste concept van het 'Rapport inzake de regering' van subcommissie II, 2502-1970 (volgnummer 788). NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv.
nr. 106.
2) Proeve van een nieuwe Grondwet (1966).

1-76. COMMISSIE-CALS/DONNER, NOTULEN PLENAIR, 29 MEI 1970.

herzieningsprocedure - Het is psychologisch niet "te verkopen", dat een
bepaalde herziening niet doorgaat vanwege het ontbreken van de 2/3
meerderheid bij de volksraadpleging.

De plenaire commissie bespreekt het verslag van subcommissie III over de
herzieningsprocedure. Gruijters wijst erop dat de subcommissie, die eerder (H1-73) niet
tot wijziging van de eis van 2/3 meerderheid bereid bleek, daarin één mogelijkheid tot
hervorming niet heeft overwogen: het uit de Grondwet schrappen van deze procedure.
De heer Gruijters maakt een algemene opmerking. Zijns inziens is in het
rapport1 één mogelijkheid buiten beschouwing gelaten. Besproken is
namelijk de grondwetskamer, het referendum en de huidge procedure van
grondwetsherziening. Is in subcommissie III ook de mogelijkheid
overwogen dat de wet, die verklaart, dat er reden is voor grondwetswijziging,
de procedure daarvoor aangeeft? Die procedure zou wel aan minimumeisen
moeten voldoen, te weten a. de zittende Kamer mag niet over de tweede
lezing beslissen, anders gezegd er moet kamerontbinding plaatsvinden; b.
aanvaarding van de wijzigingsvoorstellen dient te geschieden met tenminste
tweederden der uitgebrachte stemmen. Spreker zegt dat in subcommissie II
wel aandacht is geschonken aan een bijzondere procedure van
grondwetsherziening, bijvoorbeeld ingeval een nieuwe koning zou moeten
worden aangewezen.2 In het wijzigingsontwerp zou aangegeven kunnen
worden, dat bijvoorbeeld over de tweede lezing bij referendum en bij 2/3
meerderheid wordt beslist. Aldus zou een soepeler aanpak mogelijk zijn,
waarbij uit de aard van de soort wijziging het karakter van de
herzieningsprocedure kan voortvloeien. Volgens spreker zijn de in het
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rapport geschetste moeilijkheden ten aanzien van de drie daarin genoemde
procedures gevolg van de aard der wijzigingen. Daarom verdient overweging
de mogelijkheid te openen per onderwerp de procedure aan te wijzen. Zie
bijvoorbeeld de voorstellen tot verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd3;
daarover bestaat een communis opinio, zodat verdedigbaar zou zijn de
desbetreffende grondwetswijziging "mee te nemen" bij de gewone
verkiezingen. Ingeval er verschil van mening bestaat over een voorgestelde
grondwetswijziging (bijvoorbeeld de benoeming van een koning) zou aan
een referendumprocedure gedacht kunnen worden. De beslissing over de
tevolgen procedure ware aan de wetgever over te laten.
De heer Donner4 zegt dat het rapport inderdaad niet met zoveel woorden op
deze kwestie aansnijdt. Wel gaat de tweede alinea van paragraaf 2 (blz. 3) er
enigszins op in.5 Spreker meent, dat de procedure-Gruijters dezelfde
moeilijkheden zal geven als die welke op blz. 3 van het rapport zijn vermeld.
Bij grondwetskamer en referendum immers zullen zakelijke en niet-zakelijke
motieven dooreen lopen. Het voorstel-Gruijters komt er daarom alleen op
neer, dat wij deze moeilijkheden als het ware endosseren aan de gewone
wetgever. Beter is het tevoren de procedure vast te leggen. Men moet weten
waaraan men toe is bij grondwetsherziening. Ten aanzien van de 2/3 eis
merkt spreker op, dat er in subcommissie III eenstemmigheid over bestond,
dat deze eis niet kan worden gesteld aan een referendumprocedure. Het is
psychologisch niet "te verkopen", dat een bepaalde herziening niet doorgaat
vanwege het ontbreken van de 2/3 meerderheid bij de volksraadpleging. Als
men het volk heeft laten stemmen, zal de meerderheid gevolgd moeten
worden. Al met al heeft spreker voorkeur voor een regeling vooraf in de
Grondwet. Hoogstens zou gedacht kunnen worden aan een eenvoudiger
procedure voor eenvoudige zaken. Anders geraakt men licht, aldus spreker,
in soortgelijke netelige situaties als destijds in Frankrijk, toen de vraag rees
of de gewone procedure moest worden gevolgd dan wel dat een
volksstemming diende plaats te vinden.6 Al spoedig komt dan het verwijt, dat
de regering die methode heeft gekozen welke de voorgestelde wijziging het
meest haalbaar doet zijn.
Als ook de andere commissieleden zich over het voorstel van Gruijters uitlaten blijkt dat
hiervoor geen meerderheid bestaat. Bij de daaropvolgende artikelsgewijze bespreking van
het rapport komt Gruijters terug op de essentie van de herzieningsprocedure.
De heer Gruijters zegt dat de intentie van de herzieningsprocedure is een
uitspraak van het electoraat te verkrijgen. Hiervan komt weinig terecht als
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tegelijkertijd van de kiezers een uitspraak over velerlei andere zaken wordt
gevraagd. Wat is, zo vraagt spreker, de essentie van de bestaande procedure?
De heer Donner antwoordt, dat volgens de subcommissie deze essentie is, dat
de kiezers een recht van veto wordt gegeven. Indien de kiezer het onderwerp
van de herziening belangrijk acht, zal hij ja of neen zeggen. Bij een
grondwetskamer zal dit niet anders zijn. Spreker meent, dat men overigens
ook dán voor een bepaalde partij zal kiezen. Het beeld van de
verkiezingsstrijd zal daardoor niet veel verschillen vergeleken met nu.
Deze conclusie van Donner ontlokt in de volgende plenaire vergadering van 12 juni aan
Van der Hoeven de uitspraak dat de in de herzieningsprocedure voorziene
volksraadpleging eigenlijk een 'papieren zaak' is. De commissie ziet ook daarin echter
geen aanleiding voor een voorstel tot wijziging van de procedure.
1) Verslag subcommissie III, 18-05-1970.
2) Notulen subcommissie II, 28-11-1969 en 26-05-1970. Subcommissie II
overwoog de bestaande procedure van verdubbeling der Kamers en invoering van
het referendum, maar adviseerde uiteindelijk in meerderheid tot invoering van
een procedure van Kamerontbinding en de eis van een tweederdemeerderheid.
Vergelijk ook H1-27.
3) Een desbetreffend voorstel was op dat moment aanhangig in de Tweede
Kamer. HTK 1968-1969, B 10579 nr. 2 e.v..
4) A.M. Donner.
5) In deze alinea wees de subcommissie de mogelijke wens om op de zware
herzieningsprocedure uitzonderingen toe te staan af met als argument dat het
niet mogelijk zou zijn om voor deze uitzonderingsgevallen vaste criteria te
vinden.
6) Donner verwijst hier naar de grondwetsherziening in 1962, toen bij de
invoering van de rechtstreekse verkiezing van de president niet de in de
Grondwet voorziene herzieningsprocedure van artikel 89 werd gevolgd, maar
artikel 11 volgens welk artikel de president elk wetsontwerp tot hervorming van
de overheidsorganisatie (pouvoirs publics) aan een referendum kan onderwerpen.
Hoewel dit tot veel kritiek leidde, onder andere van de constitutionele raad, vond
het referendum voldoende steun en de hervorming dus doorgang. In 1969, toen
opnieuw een grondwetshervorming langs deze weg in gang werd gezet, wees de
bevolking de door president De Gaulle voorgestelde hervorming echter af. Dit
leidde tot het aftreden van De Gaulle.
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1-77. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTITIE VAN J. CALS AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 30 NOVEMBER 1970.

onderwijsartikel - Dit is een zeer gevoelige materie. Elke verandering
roept reacties op. Laten we daarom vasthouden aan de formuleringen
van 1917.

In de vergadering van 27 november heeft Cals voorgesteld om de door subcommissie III
ontworpen onderwijsbepaling (aangeduid met WB 17) beter te laten aansluiten op de
realiteit. Tijdens de vergadering stuitte dit voorstel op veel weerstand. In een brief
reageert Cals op de daarbij aangevoerde twee bezwaren tegen wijziging van het
onderwijsartikel (artikel 208).
Tijdens de vergadering van de plenaire commissie van 27 november werden
tegen mijn voorstel1 de woorden "algemeen vormend" in het ontworpen
artikel WB 17 te schrappen - naast het betoog in de toelichting, waarop ik in
bijlage 1 reeds ben ingegaan - in hoofdzaak twee bezwaren aangevoerd, naar
aanleiding waarvan ik gaarne mijn standpunt hieronder nog eens wil
samenvatten.
1. Dit is een zeer gevoelige materie. Elke verandering roept reacties op.
Laten we daarom vasthouden aan de formuleringen van 1917.
Ik konstateer, dat in het voorstel van de meerderheid der commissie
desondanks geen enkel van de 8 leden van artikel 208 der Grondwet
ongewijzigd is gebleven.
Hierop geeft Cals een overzicht van de wijzigingen per lid van dit artikel.
Na al deze wijzigingen kan het argument: toestand van 1917 handhaven,
bezwaarlijk worden ingeroepen tegen schrapping van de woorden "algemeen
vormend"!
2. De Grondwet verbiedt niet, dat de wetgever eventueel verder gaat, dan hij
thans doet. Laat ons daarom nu volstaan met in de Grondwet vast te leggen
wat op dit ogenblik algemeen aanvaard is.
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Ik onderschrijf deze mening volkomen. Welnu: de wet voortgezet onderwijs
van 19632 heeft de financiële gelijkstelling reeds vastgelegd voor de in die wet
omschreven vormen van voortgezet onderwijs, namelijk:
a. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
b. hoger, middelbaar en lager algemeen voortgezet onderwijs
c. hoger, middelbaar en lager beroepsonderwijs.
Desondanks sluit de commissie in haar voorstel niet bij deze bestaande
toestand aan. In de toelichting sluit zij het beroepsonderwijs zelfs
nadrukkelijk uit van de grondwettelijke waarborgen. De Grondwet van 1975
zou - bij aanvaarding van het voorstel der meerderheid - derhalve
achterblijven bij een ontwikkeling, die reeds in 1963 door de wetgever is
erkend en vastgelegd.
Naar aanleiding van de notitie van Cals stemt de commissie in de vergadering van 18
december, op voorstel van het presidium, in met een compromistekst waaruit de woorden
'algemeen vormend' zijn weggelaten.
1) Het voorstel van Cals bouwde voort op een suggestie van Jeukens uit de
plenaire vergadering van 11-09-1970, zoals weergegeven in het rapport dat
subcommissie III op 30-10-1970 in tweede lezing over het hoofdstuk Wetgeving
en Bestuur had uitgebracht. Jeukens stelt blijkens dit rapport onder meer voor
om de in de redactie van de subcommissie in de leden 2 en 4 gebruikte term
'algemeen vormend kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs' te vervangen door
'onderwijs'. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 108, 'Rapport
inzake wetgeving en bestuur', 30-10-1970 (volgnr. 971), p. 66.
2) Wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs. Cals was,
als minister van Onderwijs, zelf verantwoordelijk geweest voor de invoering van
deze wet.
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HOOFDSTUK 2

Vertegenwoordiging van de burger

TEN GELEIDE
Eén van de voornaamste functies van een grondwet is het regelen van de
organisatie van het staatsbestel. Behalve door het benoemen van de
voornaamste organen in het staatsbestel, evenals hun samenstelling en
bevoegdheden – vaste waarden in de grondwetten tussen 1883 en 1983
vormden onder andere de Koning, de Staten-Generaal, de lagere overheden
en de rechtbanken – doet de grondwet dit door te vast te leggen hoe dit
staatsbestel zich verhoudt tot de burger. Aan de ene kant beschermt de
grondwet de burger via het benoemen van diens vrijheden tegen verregaand
ingrijpen van de staat. Aan de andere kant legt de grondwet vast hoe de
burger bij het bestuur van de staat betrokken wordt. Deze organisatie van
betrokkenheid, die sinds 1848 het meest zichtbaar plaatsvond via de direct
gekozen Tweede Kamer, vormt het onderwerp van dit tweede hoofdstuk.
In de fragmenten die in dit hoofdstuk over ‘vertegenwoordiging van de
burger’ zijn opgenomen is het onderwerp van vertegenwoordiging ruim
opgevat. In meer brede zin gaat het, zoals hierboven werd gesteld, om de
wijze waarop de burger bij het bestuur van de staat betrokken wordt. Dit laat
ruimte om ook alternatieven voor de vertegenwoordiging van de burger via
de Eerste en Tweede Kamer in beeld te brengen, zoals de ideeën over de
invoering van een referendum of over alternatieve manieren waarop de
gekozen volksvertegenwoordigers zich zouden kunnen verhouden ten
opzichte van de regering aan wie het bestuur van de staat is toevertrouwd.
Toch betreft het merendeel van de geselecteerde fragmenten de organisatie
van de vertegenwoordiging zelf. Ook na 1848 bleef dit een centrale zorg van
de vele staatscommissies die zich over dit thema hebben gebogen1 aanvankelijk vooral via de discussie over het algemeen kiesrecht, na 1917 via
uiteenlopende kwesties waaronder het tweekamerstelsel, de politieke
partijen en de regeringsvorming.
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De kiesrechtdiscussie stond vooral centraal in de commissies onder
leiding van vader J. Heemskerk Azn. (1883-1884) en zoon Th. Heemskerk
(1910-1912). Schoorvoetend bewogen de leden van deze commissies zich via
discussies over kwaliteitskiezers, huismanskiesrecht en de vraag wie de
gekozenen nu precies vertegenwoordigen in de richting van het algemeen
kiesrecht. Vooral de langdurige discussies die de commissie-Th. Heemskerk
over deze kwestie voerde bij monde van de politieke voormannen Kuyper en
Troelstra zijn daarbij uiterst lezenswaardig – de kleine selectie die in de
fragmenten is opgenomen moet dan ook vooral worden opgevat als een
uitnodiging om deze discussies via de digitale onderzoeksgids eens geheel te
lezen! De afronding van deze debatten met de invoering van het algemeen
kiesrecht in 1917 betekende geen einde aan de discussie over het
kiesrechtartikel. Ogenschijnlijk kleine kwesties als de kiesgerechtigde
leeftijd en het kiesrecht voor niet in Nederland woonachtige Nederlanders
wisten ook latere commissies herhaaldelijk tot fundamentele
beschouwingen over democratische principes en kwalificatie voor het
kiesrecht te verleiden.
Het jaar 1917 markeert in deze selectie behalve de invoering van het
algemeen kiesrecht ook de omschakeling van een districtenstelsel naar het
zorgvuldig door de commissie-Oppenheim ontworpen stelsel van evenredige
vertegenwoordiging. Al sinds de commissie-J. Heemskerk Azn. was de
gedachtevorming over de uitbreiding van het kiesrecht nauw verbonden met
die over de organisatie van de verkiezingen. Maar ook deze discussie hield
niet op in 1917. Zoals in de commissies-De Beaufort (1905-1906) en -Th.
Heemskerk al was voorspeld bracht de invoering van de evenredige
vertegenwoordiging een stroom aan klachten op gang over de geringe
bekendheid van volksvertegenwoordigers onder de kiezers en over
moeizame kabinetsformaties. Tegelijk groeide als gevolg van deze klachten
het verlangen naar een terugkeer naar het districtenstelsel, of althans een
geïdealiseerde variant daarvan.
Het verlangen naar een ander kiesstelsel bereikte een hoogtepunt in de
commissie-Cals/Donner (1967-1971). Deze commissie dankte haar instelling
mede aan het door de nieuwe politieke partij D’66 gesignaleerde
‘onbehagen’ over de organisatie van de politiek. Meer dan een ander
kiesstelsel verkende deze commissie echter een ander doel van
vertegenwoordiging. De voorstanders van wijziging van het bestaande bestel
namen met vertegenwoordiging op zichzelf geen genoegen: de burger moest
vooral invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid. Daartoe zou de
burger niet alleen bij de samenstelling van het parlement, maar ook bij de
regeringsvorming
betrokken
moeten
worden,
aldus
de
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hervormingsvoorstellen. Wie deze discussie legt naast de voorzichtige
beschouwingen in de commissie-J. Heemskerk Azn. over het bestaan van een
vertrouwensregel kan slechts constateren dat de ideeën over de verhouding
tussen vertegenwoordiging en bestuur – door de commissies zelf vaak
aangeduid als ideeën over ‘het parlementair stelsel’ – , belangrijke
verschuivingen doormaakten.
Terwijl de selectie zich met dit laatste onderwerp al op de rand van het
thema ‘vertegenwoordiging van de burger’ begeeft, geldt dat zeker ook voor
het fragment uit de commissie-Cals/Donner dat eerder betrekking heeft op
meer rechtstreekse participatie van de burger in het proces van politieke
besluitvorming (H2-45). Samen met fragmenten over onder andere de
opkomstplicht, stemoverdracht, politieke partijen en het aantal Kamerleden
is dit in de selectie opgenomen om naast de grote, langlopende discussies
ook iets meer te laten zien van de eigenheid van de verschillende perioden die
deze selectie beslaat.
Een tweede, lange lijn door de selectie vormt daarentegen de discussie
over de ‘andere’ Kamer – in de meeste gevallen betreft deze andere Kamer de
Eerste Kamer, eenmaal bespreekt de commissie juist een ‘derde Kamer’. De
fragmenten tonen dat juist deze ‘andere’ Kamer vaak de aanleiding vormde
voor discussies over de basisprincipes van het vertegenwoordigende bestel.
Terwijl kwesties als het kiesrecht voor de Tweede Kamer vaak vooral tot een
politieke strijd leidden, bracht juist de Eerste Kamer meer fundamentele
bespiegelingen op gang over de mate waarin burgers bij het bestuur
betrokken moesten worden. De duidelijkste illustratie van deze tweedeling
vormt de commissie-De Beaufort: aangezien deze commissie uitdrukkelijk
was opgedragen de kiesrechtkwestie aan het kabinet over te laten, stortten
haar leden zich vol overgave op de grondwetsbepalingen over de Eerste
Kamer. De debatten die zij hierover vervolgens voerden vormen een
prachtige spiegel van het denken over het algemeen kiesrecht en de
verschuivende verhoudingen tussen volksvertegenwoordiging en regering.
De Eerste Kamer werd daarin vooruitgeschoven als bolwerk tegen de
gevreesde democratisering, al dan niet met een koninklijk tintje.
Hoe snel het vervolgens met die democratisering ging laat zich evenzeer
aflezen aan de discussies over Eerste Kamer en tweekamerstelsel. Kort nadat
in 1917, buiten het vizier van de hier uitgelichte staatscommissies, het
algemeen kiesrecht werd ingevoerd, vonden bijvoorbeeld in de commissieRuijs de Beerenbrouck (1918-1920) uitgebreide discussies plaats over de
vraag of de Eerste Kamer als ‘antidemocratisch’ element niet toch moest
worden afgeschaft. De voorstanders van afschaffing wilden wel een tweede
instantie in het wetgevingsproces behouden, waardoor de discussie over de
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Eerste Kamer verweven raakte met die over de invoering van een referendum
als mogelijke tweede instantie. In latere commissies gingen vervolgens
stemmen op om de Eerste Kamer te vervangen door of te vergezellen van een
Kamer voor het bedrijfsleven. Beide alternatieven bleken vervolgens in
afgezwakte vorm ook zonder wijziging van de grondwet gerealiseerd te
kunnen worden: in de commissie-Van Schaik (1950-1954) en de commissieCals/Donner leidden discussies over de Eerste Kamer tot de vaststelling dat
enerzijds de directe stem van het volk – via de pers – en anderzijds het
bedrijfsleven en de belangengroepen op informele wijze al lang hun weg
naar het parlement hadden gevonden.
De vraag of er in het geval van belangengroepen en bedrijfsleven nu echt
van ‘vertegenwoordiging’ op de meest wenselijke manier kon worden
gesproken, komt ook los van de discussie over het tweekamerstelsel
herhaaldelijk in de geselecteerde fragmenten terug. Het aloude
grondwetsartikel dat aan Kamerleden last en ruggespraak verbood vormde
voor dergelijke bespiegelingen een dankbare aanleiding. Waren het
aanvankelijk vooral de politieke partijen die het gevaar belichaamden van een
verkeerde wijze van vertegenwoordiging, ook de inmenging van
belangenorganisaties werd in dit verband met argwaan bekeken. Zo wees de
commissie-Th. Heemskerk bijvoorbeeld op het gevaar dat Kamerleden zich
gebonden voelden aan de last van een ‘landbouwvereeniging, bijvoorbeeld
met betrekking tot het graven van een kanaal’ (H2-16).
Het vraagstuk van de ‘revolutionaire volksvertegenwoordiger’ bracht
een nieuw element in de discussie over hoe een volksvertegenwoordiger zich
diende te gedragen. In de fragmenten over dit onderwerp – overigens nauw
verwant aan het oudere vraagstuk van de parlementaire onschendbaarheid –
gaat het niet alleen over maatregelen tegen volksvertegenwoordigers die
streefden naar de omverwerping van de parlementaire democratie. De
verschillende commissies die zich met dit vraagstuk geconfronteerd zagen
wisten zich daarnaast ook onderdeel van een veel fundamentelere discussie,
namelijk over de vraag wie er mag oordelen over het optreden van een
volksvertegenwoordiger. Sommige commissieleden verdedigden dat dit
oordeel uit het oogpunt van de democratie slechts aan het volk zelf was
voorbehouden, waar anderen meenden dat in dit geval de grondwetgever de
democratie tegen zichzelf diende te beschermen.
Met deze laatste discussie vertoont ook de thematiek van dit hoofdstuk
weer raakvlakken met het onderwerp van het voorgaande: de ideeën over
welke rol een grondwet eigenlijk zou moeten spelen. Daarnaast brengt het
debat over het ‘democratische’ gehalte van volksvertegenwoordigers ook de
actualiteit weer in het vizier. Beide richtingen onderstrepen dat de
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fragmenten vooral in samenhang gelezen moeten worden – in samenhang
met het thema van het vorige hoofdstuk, in samenhang met de andere
fragmenten van dit hoofdstuk maar vooral ook in samenhang met de
historische en actuele context waarin deze zijn geselecteerd.

Noten
Voor dit hoofdstuk zijn vanwege hun afwijkende doelstelling niet in
overweging genomen de commissie‐Bos, de commissie‐Beel II, de
commissie‐Kranenburg en de commissie‐Simons.

1
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BRONFRAGMENTEN

2-1. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 22 JUNI
1883.

Kiesrecht - Bij elke kiesregeling vroeg men: wie is capax? Het antwoord is
niet te geven. Eigenlijk zou het letten op capaciteit moeten leiden tot
beperking van stemrecht en toch is men daartoe nimmer gekomen.

Uitbreiding van het kiesrecht vormde één van de voornaamste redenen voor de instelling
van de commissie-J. Heemskerk Azn. Wanneer in de commissievergaderingen het
betreffende grondwetsartikel aan de orde komt buigt de commissie zich over de
fundamenten van het kiesrecht. Moet het kiesrecht worden toegekend op basis van het
belang dat een persoon heeft bij behoorlijk staatsbestuur? Of moet geschiktheid van de
kiezer het uitgangspunt vormen? Startpunt van de beschouwingen vormt een voorstel van
voorzitter J. Heemskerk Azn. dat het eerste principe volgt: Heemskerk wil slechts de
bestaande grens voor kiesbevoegdheid, namelijk een minimale aanslag in de directe
belastingen, vervangen door een eis ten aanzien van de huurwaarde van de woning. Na
enkele pleidooien voor een stelsel op basis van geschiktheid presenteert Buys een derde
mogelijkheid: hij stelt voor om de kiesbevoegdheid niet in de Grondwet regelen, maar
aan de wetgever over te laten.
De heer Asser is het tot op zekere hoogte met den heer Buys eens. Het is
praktischer den wetgever vrij te laten. Wij mogen hopen, dat het stemrecht
wegens de voortgaande ontwikkeling des volks steeds zal kunnen worden
uitgebreid. Maar ook inkrimping moet mogelijk blijven. Intusschen meent
spreker dat de heer Buys te ver gaat. Wel zou hij geen bezwaar hebben tegen
invoering van het algemeen stemrecht als de tijd daarvoor gekomen is, maar
die tijd is immers nog zeer ver verwijderd. Alles over te laten aan den
gewonen wetgever schijnt hem bedenkelijk. Maar de Grondwet moet niet
alleen een maatstaf van gegoedheid noemen. Daarnaast moet ook
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toekenning van stemrecht aan personen die niet gegoed zijn en toch
geschiktheid bezitten, open blijven. Het komt ook bij de maatstaf van
gegoedheid aan op presumtie van geschiktheid. Te meer moeten zij
stemrecht bezitten, wier geschiktheid vaststaat. Spreker wil dus toekenning
van stemrecht aan capaciteiten. Opsomming van capaciteiten in de
Grondwet is echter ondoenlijk. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe ambten
gecreëerd worden en men zou dan de opsomming moeten aanvullen. Nevens
de aanwijzing van een maatstaf van gegoedheid wenscht spreker den
wetgever bevoegdheid te geven om kiesrecht toe te kennen aan personen die,
buiten den grondslag van gegoedheid de noodige waarborgen van
geschiktheid opleveren.
--De heer Röell vreest dat de aanneming van het voorstel-Buys gevaar zou
kunnen opleveren voor ingrijpende beperking van het kiesrecht door de
politieke meerderheid in de Staten-Generaal. Aan geheele klassen zou dat
recht ontnomen kunnen worden. Van het voorstel van den heer Asser is hij
niet afkeerig. Hij is van oordeel dat twee categorieën tot de uitoefening van
het kiesrecht moeten worden geroepen: de eerste categorie, op grond van het
bezit van eigendom van onroerend goed, effecten, inschrijvingen op het
grootboek1, als uitdrukking der materieele belangen van het volk: de tweede
categorie op grond van hun gebleken ontwikkeling eenigermate als
uitdrukking der ideëele belangen der natie.
--De heer Beelaerts is tegen de toekenning van stemrecht aan capaciteiten. Is de
census wel een presumtie van geschiktheid? Neen, de census is een
presumtie van belang. Geschiktheid beteekent hier kennis en kennis kan
evengoed ten kwade als ten goede gebruikt worden. Kennis is geen waarborg
voor behoorlijke inachtneming van het staatsbelang. Praktisch zou de
opsomming der capaciteiten daarenboven weinig nieuwe kiezers scheppen.
En tot hoe vreemde categorieën men bij die opsomming komt, blijkt wel uit
de nieuwe Italiaansche kieswet.2
--De heer Van Naamen meent dat de Grondwet thans alleen die personen tot het
kiesrecht roept, die belang hebben bij het behoorlijk bestuur van den Staat.
Die beperking geheel weg te laten zou zijns inziens verkeerd zijn. Het zou
blijk geven dat men ingrijpende wijziging van het kiesrecht verlangde en men
zou dan ook wel een voorloopig kiesreglement moeten vaststellen. Het
materieel belang moet maatstaf van kiesbevoegdheid blijven.
---
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De heer Lohman3 acht capaciteit geen geschikten grondslag van kiesrecht.
Ware het anders, men zou inderdaad het kiesrecht belangrijk moeten
beperken. Maar men behoort meer te letten op het bezit van fortuin. De vraag
is, wie heeft interest in den Staat. En men dient te zorgen voor evenredige
vertegenwoordiging van alle soort van belangen. Het algemeen stemrecht
zou aan het belang der laagste klassen, die zoo talrijk zijn, te grooten invloed
verschaffen.
Wanneer vervolgens het voorstel-Buys wordt verworpen komt de commissie terug op de
vraag of de huurwaarde van de woning geschikt is als grondslag van kiesrecht.
De heer Röell meent dat, wanneer men denkt als de heer Lohman, de
huurwaarde geen juiste maatstaf is. Want zij duidt geen belang aan. Van dit
standpunt moet men komen tot eigendom.
De heer Tellegen gelooft dat er eenig misverstand bestaat. Iedereen heeft
belang bij het bestuur van den Staat, en de laagste klasse het meest. De vraag
is slechts of men dit inziet. Dat inzicht is onmisbaar om geschiktheid voor
kiesrecht te bezitten.
De heer Sanders is het niet eens met den heer Röell. Zijns inziens is de
quaestie niet of men belang hebbe, maar of men hier gevestigd is, of men
burger is van den Staat. Men moet het kiesrecht ook naar zijn meening
toekennen aan het intelligente belang.
De heer Lohman zegt, dat het inderdaad aankomt op hen, die inzien dat zij
belang hebben bij den Staat. Maar het capaciteitenstelsel zoekt hen die
inzien hoe de Staat geregeerd moet worden. En dat is een verkeerde eisch.
Sloot men daardoor de ongehuwden niet buiten, spreker zou het stemrecht
willen toekennen aan de vaders van huisgezinnen. Dat ware in elk geval beter
dan het te geven aan ontwikkelde lieden, alleen om hun ontwikkeling.
De heer Asser merkt aan, dat als men de huurwaarde laag stelt om de
capaciteiten op te nemen, men ook den incapaciteiten kiesrecht geeft. Hij
leest voor wat Thorbecke over capaciteiten zegt in zijn Bijdrage tot herziening
der Grondwet.4 De opsomming in de Italiaansche kieswet en het Belgische
wetsontwerp5 moge gebrekkig zijn, dit betreft de uitwerking van het
beginsel.
--De heer Lohman kan zich met de meening van Thorbecke niet vereenigen. Bij
6
elke kiesregeling vroeg men: wie is capax ? Het antwoord is niet te geven.
Eigenlijk zou het letten op capaciteit moeten leiden tot beperking van
stemrecht en toch is men daartoe nimmer gekomen. Het verstandigst is de
quaestie der capaciteiten ter zijde te laten.
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Na voortzetting van de discussie in de vergadering van 23 oktober besluit de commissie
om de raad van Lohman te volgen en geen capaciteitenkiesrecht voor te stellen. Het
nieuwe artikel 76 blijft beperkt tot bepalingen ten aanzien van de huurwaarde. Alleen
Asser komt hier in een minderheidsnota bij het eindverslag nog op terug.
1) Inschrijvingen op het Grootboek der nationale schuld. Deze administratie op
naam resulteerde uit de in 1814 door koning Willem I afgekondigde ‘wet tot
herstel der nationale schuld en tot vinding der fondsen benoodigd tot stijving
van ’s Lands kas’ (Stbl. 1814, nr. 58).
2) De Italiaanse kieswet van 1882 verlaagde de al bestaande eis van welstand,
maar voerde ook een capaciteitseis in: mannen die minstens twee jaar lager
onderwijs hadden genoten, werden nu ook als kiezers aangemerkt.
3) A.F. de Savornin Lohman.
4) Volgens Thorbecke bracht de bestaande materiële eis ‘niet dan een hoogst
onzeker vermoeden van het bestaan der noodige verstandsontwikkeling en
onafhankelijkheid mede; zoodat de Grondwet daar, waar méér dan vermoeden
aanwezig is, het kiesregt behoort toe te kennen zonder eene voorwaarde, van
welke die eigenschappen in geen geval afhankelijk zijn.’ Daarom moest ook aan
bijvoorbeeld gepromoveerden en andere groepen ‘die proeve van eenige
bekwaamheid hebben gegeven’ het kiesrecht worden toegekend.Thorbecke,
Bijdrage tot de herziening der Grondwet,42-43.
5) Asser bedoelt hier vermoedelijk het wetsontwerp tot wijziging van het
kiesrecht in provincies en gemeenten, dat op 5 juni 1883 door de Belgische
regering was ingediend en, met wijzigingen, op 24 augustus 1883 werd
aangenomen. Daarnaast had het Belgische regeringsontwerp - dat het
censuskiesrecht aanvulde met een kiesrecht voor hen die konden lezen en
schrijven - ook een nog radicaler initiatiefvoorstel uitgelokt voor hervorming van
de parlementsverkiezingen, dit voorstel was echter al op 6 juli 1883 afgewezen.
Documents parlementaires de Belgique, Chambre des représentants 1882-1883 no. 180; zie
ook Lory, 'La question de la réforme électorale', 249-274.
6) geschikt.

Vertegenwoordiging van de burger 225

2-2. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 22 JUNI
1883.

Tweekamerstelsel - Het verwondert spreker niet, indien sommigen
meenen, dat de Eerste Kamer goed gewerkt heeft, omdat zij gewoonlijk
medegaat met de Tweede Kamer, maar dit bewijst juist dat zij niet goed
werkt.

De commissie vergadert over het behoud van het tweekamerstelsel. Daarbij komt A.F. de
Savornin Lohman met het opmerkelijke voorstel om de samenstelling van beide Kamers
te wijzigen, teneinde hierin rekening te houden met de verschillende klassen.
Aan de orde is artikel 75.1 De voorzitter2 vraagt of niemand een chambre unique
verlangt?
De heer Beelaerts zegt, dat nu de vraag in beginsel gesteld wordt, hij eenige
bezwaren tegen het bestaan der Eerste Kamer wenscht aan te voeren. Die
Kamer is niet van ouds een nationale instelling, maar een vreemd
bijmengsel. In 1814 bestond zij niet en in 1815 is zij ingevoerd om daarin een
plaats te geven aan de Belgische aristocratie. Van de noodzakelijkheid van
haar behoud is spreker niet overtuigd, maar misschien kan men door
veranderde samenstelling vele bezwaren wegnemen.
De heer Lohman sluit zich hierbij aan. Hij noemt de Eerste Kamer een
verkeerd werkende instelling en het is zelfs geen historisch monument. Hij
meent dat er wel twee Kamers moeten zijn, maar hare samenstelling moet
dan geheel anders zijn dan thans het geval is. Hij stelt als beginsel dat een
ware vertegenwoordiging van het volk niet tegelijk een politiek lichaam kan
zijn. Een politiek lichaam kan alleen gekozen worden door hen die van de
staatkunde begrip hebben.Waar men alleen zoodanige kiezers toelaat tot het
vormen van de Volksvertegenwoordiging, daar zou men in die
vertegenwoordiging den invloed van slechts ééne klasse van
belanghebbenden brengen. Men doet het anders en laat de Kamer kiezen
door alle klassen van belanghebbenden, doch daardoor bederft men haar als
politiek lichaam. De oplossing ligt in het maken van twee afdeelingen: een
politiek lichaam, gekozen door de regeerende klasse en een ander gekozen
door de verschillende klassen des volks. Het laatste lichaam zou alleen
bevoegd zijn tot verwerping der voorstellen, door de andere Kamer
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aangenomen. Zij zou ook wenschen kunnen formuleeren, doch niet
deelnemen aan de vaststelling van het budget. De ministers zouden aan haar
niet verantwoordelijk zijn. Zoo zou dus deze instelling eenigermate te
vergelijken zijn met die der Romeinsche volkstribunen.3 Dit sluit zeer goed
aan bij het bestaande. Reeds nu is de Eerste Kamer de vertegenwoordigster
van klassenbelang, en de fout is dat zij slechts enkele klassen, de meest
vermogenden, vertegenwoordigt. Donker Curtius wilde volgens spreker in
1840 iets dergelijks als hij. Immers hij wenschte samenstelling der Eerste
Kamer door den Koning en de ridderschap.4
Cremers en voorzitter J. Heemskerk Azn. delen de principiële bezwaren van Beelaerts,
maar achten vanuit praktisch oogpunt het behoud van de Eerste Kamer toch wenselijk.
Vervolgens reageert Buys op het voorstel van Lohman.
De heer Buys meent dat er uit een dogmatisch en logisch standpunt
gewichtige bezwaren tegen twee Kamers bestaan, maar men moet niet
vergeten dat de maatschappij niet is ingericht naar de wetten der zuivere
logica. Een gecompliceerd stelsel kan in de practijk goed werken. De wijze
van verkiezing der volksvertegenwoordiging kan uit den aard der zaak niet
anders dan gebrekkig zijn en daarom is een Eerste Kamer voor velen een
groote waarborg. En bij ons heeft de Eerste Kamer inderdaad goed gewerkt.
Voor een vertegenwoordiging van standen, gelijk de heer Lohman wenscht,
zou men wel geen meerderheid vinden. Hoe zal men het gewicht der
verschillende belangen behoorlijk pondereeren? Dit is steeds onmogelijk
gebleken. De voorzitter geeft den heer Lohman in bedenking de nadere
ontwikkeling zijner denkbeelden uit te stellen tot de behandeling van de
samenstelling der Eerste Kamer. De heer Lohman zegt, dat hij liever van nadere
ontwikkeling geheel zal afzien, maar hij moet toch doen uitkomen, dat
zoowel naar zijne mening als die zijner vrienden de hoofdvraag is hoe men
de volksbelangen behoorlijk zal vertegenwoordigen. De Tweede Kamer is
daarvoor niet geschikt. Hoe meer men het stemrecht uitbreidt, des te meer
bederft men ze als politiek lichaam. Men kan dat alleen verkrijgen door
verdeeling in een politiek en sociaal lichaam. Ware de tegenwoordige Eerste
Kamer eene vertegenwoordiging der volksbelangen, de Drankwet ware daar
zeker anders behandeld.5 Het verwondert spreker niet, indien sommigen
meenen, dat de Eerste Kamer goed gewerkt heeft, omdat zij gewoonlijk
medegaat met de Tweede Kamer, maar dit bewijst juist dat zij niet goede
werkt. De Eerste Kamer houdt thans eigenlijk alleen de afdoening van zaken
op. Maar wat zou er gebeuren, indien er eens een ernstig conflict ontstond
tusschen de beide Kamers? Zoo moet men de vraag stellen.
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Omdat Lohman geen concrete wijziging van het grondwetsartikel 75 voorstelt, sluit de
commissie de beraadslaging over dit artikel.
1) Artikel 75 (Grondwet 1848):
De Staten-Generaal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer.
2) J. Heemskerk Azn.
3) Vanaf de 5e eeuw v. Chr. kende de Romeinse republiek volkstribunen, de
jaarlijks gekozen politieke leiders van het volk. Ook na de opkomst van deze
volkstribunen bleef de door patriciërs bevolkte senaat het belangrijkste politieke
lichaam. Volkstribunen konden verordeningen van magistraten en de senaat
echter met een veto treffen. Naerebout en Singor, De Oudheid., 186.
4) In zijn Proeve eener nieuwe Grondwet (1840) bood D. Donker Curtius zijn eigen
ontwerp van Grondwet. Hij volgde de lijn van Thorbecke, maar week volgens
eigen zeggen in vele hoofdpunten af: het stelsel van Donker Curtius was 'meer
monarchaal' dan die van Thorbecke. Art. 73 uit de Proeve luidde: 'De andere
Kamer, welke den naam van Eerste Kamer draagt, bestaat uit 49 leden, benoemd
door: den koning (11), den Hoogen Raad (2), de provinciale geregtshoven en de
criminele regtbank in Holland (ieder één) (11) , de academiën (elk één) (3), de elf
bevolktste steden des rijks (elke stad één, gekozen door den stedelijken raad)
(11), de ridderschappen (elk één) (11).
5) Wet houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in
sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap (Stbl. 1881 nr. 97).

2-3. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 6 JULI 1883.

Vertrouwensregel - Geeft men de Kamer het recht om te zeggen, dat zij de
uitvoering van een begrootingspost niet aan een minister toevertrouwt,
dan brengt men het recht om de ministers te benoemen over van den
Koning op de Kamer.

De artikelen over de goedkeuring van de begroting (artikelen 119-122) vormen
aanleiding voor een discussie over de vertrouwensregel. Deze ongeschreven regel, die
bepaalt dat een kabinet moet aftreden wanneer dit het vertrouwen van het parlement
verliest, is in 1866 en 1868 ontstaan toen de Tweede Kamer herhaaldelijk de begroting
van een haar onwelgevallig kabinet verwierp. De commissieleden C.J.C.H. van Nispen
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tot Sevenaar en A.F. de Savornin Lohman menen dat de in deze jaren gevolgde praktijk,
waarbij begrotingen werden verworpen om redenen die daarbuiten waren gelegen,
onjuist is en wijzen op de vertragende werking van deze praktijk op de
begrotingsbehandeling. Beiden presenteren daarom een voorstel om deze praktijk te
blokkeren: Van Nispen wil daartoe de parlementaire goedkeuring van de begroting
beperken tot uitgaven die niet op basis van een wet worden gedaan; Lohman stelt voor
om de stemming over elk begrotingshoofdstuk als geheel te vervangen door stemmingen
over elk artikel afzonderlijk. Andere commissieleden zien in deze suggesties echter een
aantasting van de vertrouwensregel.
De heer Van Naamen acht de denkbeelden der heeren Van Nispen en Lohman
gevaarlijk. Het is een voornaam constitutioneel beginsel dat de StatenGeneraal de koorden der beurs vasthouden. Nu wil men de goedkeuring der
Kamers beperken tot uitgaven, die niet op de wet berusten. Maar dan zal men
dagelijksche moeilijkheden krijgen over de vraag of eene uitgave op de wet
berust. Vat men die uitdrukking in ruimen zin op, dan zou de macht der
Kamers zeer verminderen. Zij zouden bijvoorbeeld niet te stemmen hebben
over de 30% van artikel 45 der wet op het lager onderwijs1 of over de uitgaven
ter uitvoering eener wet, die bijvoorbeeld verbetering van de Maas beval.2 Vat
men de uitdrukking in beperkten zin op, dan valt daaronder niet veel meer
dan de vaststelling van traktementen en dan zou de voorgestelde verandering
niet tot bekorting der behandeling van de staatsbegrooting leiden. Wat het
verwerpen eener begrooting betreft, meent spreker dat de afstemming over
het artikel het cijfer betreft, doch dat de eindbestemming juist dient om de
quaestie van vertrouwen te beslissen.
--De heer Buys erkent de bezwaren van den bestaanden toestand, doch acht de
middelen van herstel door de heeren Lohman en Van Nispen aangegeven,
bedenkelijk. Zij willen de volksvertegenwoordiging door wettelijke
bepalingen tot politieke moraliteit dwingen. De vraag is of de wet dat
vermag.
--De heer Verheijen deelt de bezwaren tegen verwerping van begrootingen om
redenen daarbuiten aangevoerd niet. Met Opzoomer3 beschouwt hij dit als
een kostbaar recht, al geeft hij toe dat van dit recht zeer zeker geen
lichtvaardig gebruik gemaakt mag worden. De Kamers moeten kunnen
uitdrukken dat zij den minister of het ministerie niet vertrouwt. In de
praktijk hebben vele staatslieden, zoals Groen van Prinsterer en Thorbecke
van dit recht gebruik gemaakt, ofschoon zij het in theorie afkeurden.4 Hij
meent ook, dat het voorstel van den heer Van Nispen geen voordeel zou
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opleveren, aangezien vaste posten geen aanleiding tot discussie geven. De
heer Van Nispen erkent de moeilijkheid dezer splitsing. Eene uitgave berust
naar zijne bedoeling alleen dan op de wet, als de cijfers vaststaan. Als een
openbaar werk is ontworpen met goedkeuring der Staten-Generaal bij de
begrooting of de Onteigeningswet5, dan staan dikwerf ook de uitgaven vast.
Hetzelfde geldt van de bezoldiging van ambtenaren, die reeds op een vorige
begrooting voorkomen.
Er zou naar zijn meening heel wat wegvallen, waarover men niet meer zou
hebben te stemmen. Geeft men de Kamer het recht om te zeggen, dat zij de
uitvoering van een begrootingspost niet aan een minister toevertrouwt, dan
brengt men het recht om de ministers te benoemen over van den Koning op
de Kamer. Spreker juicht het denkbeeld toe om niet over de geheele
begrooting te stemmen. Zijns inziens zou men eene stemming bij afdeeling
kunnen invoeren. De heer De Vries meent, dat de Kamers bij de eindstemming
over de begrooting de quaestie van vertrouwen moeten kunnen stellen. Hij
betreurt de instabiliteit der ministeries, maar een minister moest ook niet
aftreden bij verwerping van elk wetsontwerp. Men moest zich gewennen, de
beslissing omtrent de quaestie van vertrouwen juist te zoeken in de
eindstemming over de begrooting.
Na enkele opmerkingen over de technische uitwerking van de voorstellen keert ook
Tellegen zich hier tegen.
Spreker merkt op, dat de heer Lohman het recht om op grond van
wantrouwen tegen een uitgave te stemmen niet ontkent. Dit blijft dus als
men de eindbestemming weglaat en de Kamer zou op dien grond
bijvoorbeeld het traktement van den minister kunnen verwerpen. Spreker
acht het noodig dat tusschen Kamers en regeering harmonie bestaat. Is zij
verbroken, dan moet het ministerie aftreden. De heer Van Nispen schijnt te
willen, dat een minister zal blijven, ook als men hem niet vertrouwt. Dit wil
spreker niet, maar hij meent, dat als de ministerieele verantwoordelijkheid
goed begrepen wordt, afstemming eener begrooting niet noodig is om de
quaestie van vertrouwen te beslissen. In dit opzicht bevinden wij ons nog in
eene periode van overgang. In Engeland verwerpt men op dien grond
nimmer eene begrooting.
De discussie, die in de vergadering van 12 juli nog wordt voortgezet, blijft uiteindelijk
zonder resultaat. Geen van de voorgestelde wijzigingen vindt voldoende steun.
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1) Dit artikel bepaalde dat het rijk over elk dienstjaar aan de gemeente dertig
procent vergoedde van de kosten van het lager onderwijs, bestaande uit onder
andere de onderwijzerssalarissen, het onderhoud van schoollokalen en de
aanschaf van schoolboeken (Lager Onderwijswet 17-08-1878, Stbl. nr. 127).
2) Vermoedelijk dacht Van Naamen hierbij aan een juist in januari 1883 tot stand
gekomen wet, die voorzag in de verlegging van de monding van de Maas naar het
Hollands Diep (Wet op de verlegging van de Maasmond 26-01-1883, Stbl. nr. 4).
3) Opzoomer, De vertegenwoordiging en idem, In welken geest, 38-48.
4) Opzoomer constateerde dat Thorbecke in 1869 tenminste in theorie was
'omgegaan': waar deze in 1841 in zijn Aanteekening op de Grondwet nog had gesteld
dat de nieuw ingevoerde ministeriële verantwoordelijkheid niet betekende dat
het parlement ministers mocht wegsturen en in 1845 in het parlement tegen het
verwerpen van de begroting om deze reden had gepleit zou hij in 1869
accepteren dat het verwerpen van de begroting 'om in nieuwe ministers
onderdanen te erlangen' tot de gevestigde praktijk behoorde. Op 28 april 1868
behoorde Thorbecke dan ook tot de meerderheid die de begroting van het
ministerie van Buitenlandse Zaken verwierpen teneinde het kabinet-Van Zuylen
van Nijevelt ten val te brengen. In het geval van G. Groen van Prinsterer wees
Opzoomer op diens parlementaire optreden in 1862: op 13 november van dat jaar
stemde Groen naar eigen zeggen om principiële redenen nog voor de begroting
van de minister van Koloniën, op 17 november stemde hij tegen de begroting van
de minister van Buitenlandse Zaken met een redenering die zowel door
tijdgenoten als door latere commentatoren als Opzoomer en A.F. de Savornin
Lohman omstreden werd geacht. Opzoomer, In welken geest, 43-44 en 67-69;
Thorbecke, Aanteekening op de grondwet, 201-203; idem, Parlementaire redevoeringen I,
115-124 (ook in HTK 1844-1845 (17-06-1845) p. 586-588); idem, 'Narede', V-XX
aldaar XI; Groen van Prinsterer in HTK 1862-1863 (13-11-1862) p. 114 en idem (1711-1862) p. 156-158 en 163; De Savornin Lohman, ‘Over het afstemmen van
begrootingen', 241-258, aldaar 247.
5) Wet van 28-08-1851 regelende de onteigening ten algemeenen nutte (Stbl.
1851, nr. 125).
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2-4. COMMISSIE-J. HEEMSKERK AZN. NOTULEN PLENAIR, 24 OKTOBER
1883.

Kiesstelsel - Moet Amsterdam meer leden kiezen, omdat daar zoveel
lieden zijn, die geen kiezers zijn?

De subcommissie voor grondwetshoofdstuk III 1-4 heeft voorstellen gedaan voor een
nieuwe inrichting van de kiesdistricten. De subcommissie stelt voor om de grootte van
deze districten voortaan niet meer te bepalen aan de hand van het aantal kiezers of het
belastingaandeel van het kiesdistrict, maar op basis van het aantal inwoners. Bij de
bespreking van het subcommissieverslag keert A.F. de Savornin Lohman zich tegen deze
suggestie, die naar zijn oordeel de vertegenwoordiging een verkeerde basis geeft.
De heer Lohman komt op tegen regeling van het aantal afgevaardigden naar
de bevolking. Hoe de subcommissie in hare toelichting daarbij te pas kan
brengen de stelling, dat niet de kiezers maar het Nederlandsche volk
vertegenwoordigd wordt, vat spreker niet.1 Dat het geheele volk
vertegenwoordigd wordt, is eene uitdrukking die beteekent dat men moet
letten op de belangen van het geheele volk. Wat doet dit af voor de bepaling
van het aantal afgevaardigden van elk district? Waarom zou men daarvoor
naar de bevolking rekenen? Wat doet het er toe, hoeveel personen in een
district wonen? Moet Amsterdam meer leden kiezen, omdat daar zooveel
lieden zijn, die geen kiezers zijn? Neen, men moet uitgaan van de stelling,
dat ieder kiezer hetzelfde kiesvermogen moet hebben en dus het aantal
afgevaardigden regelen naar het aantal kiezers. De heer Röell herinnert dat dit
punt vroeger reeds is besproken. Neemt men het aantal kiezers tot
grondslag, dan zal het aantal afgevaardigden telkens wisselen, want het
aantal kiezers kan zeer varieeren. Als men uitgaat van de stelling: ieder kiezer
heeft voor een zoveelste deel recht op de verkiezing van een lid, dan is dat lid
inderdaad de vertegenwoordiger der kiezers en niet die van het
Nederlandsche volk. Het geldt hier dus een quaestie van beginsel. De heer
Lohman betwist dit: omdat een zeker aantal personen iemand kiezen, is deze
nog niet hun vertegenwoordiger. De voogd, die door de familie verkozen
wordt, vertegenwoordigt niet de belangen dier familie, maar die van den
pupil. Het is mogelijk dat het aantal afgevaardigden zou afwisselen, als men
naar het aantal kiezers regelt, maar dit is ook met den grondslag der
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bevolking het geval, al is het in mindere mate. Het is ook mogelijk dat men
vaste kiesdistricten invoert en dan komt alles alleen aan op de eerste
indeeling. De heer Asser merkt op dat men tot een vast getal leden der Kamer
van 90 kwam in verband met het bestaande en dus middellijk naar den
grondslag der bevolking.2 Er is dus verband gelegd tusschen de bevolking en
het aantal leden. Bij de bepaling van het aantal leden voor elk district zal
hetzelfde moeten gelden, opdat er geen wanverhouding tusschen het eene en
het andere district ontsta. De heer Beelaerts meent dat de aanneming van een
vast aantal leden juist elk verband met de bevolking verbreekt, want de
bevolking is niet constant. Hij refereert zich aan hetgeen hij vroeger over
deze quaestie gezegd heeft en voegt er bij dat als men het parlementair
stelsel niet wil discrediteeren, men niet te veel ficties moet aannemen.
Anders kan het volk dat stelsel niet begrijpen. De fictie die men hier wil
aannemen is onnoodig. En het is stuitend dat 2000 kiezers in district A 2
leden kiezen, terwijl 1000 kiezers in district B drie afgevaardigden
benoemen. De heer Buys acht het ook billijker te regelen naar den grondslag
van het aantal kiezers, en niet juist ook in aanmerking te nemen dat deel der
bevolking dat met kiesrecht niets te maken heeft. De heer Tellegen zegt niet te
vatten, hoe hier van een fictie sprake kan zijn. Doelde de heer Beelaerts op de
uitdrukking dat het Nederlandsche volk vertegenwoordigd wordt, dan moet
spreker zeggen dat hij die uitdrukking zeer juist acht. Wat de zaak zelve
betreft, de maatstaf der bevolking is eenvoudiger. Als men het aantal kiezers
tot grondslag neemt, loopt men gevaar dat op dat aantal bij de regeling van
het kiesrecht invloed zal worden uitgeoefend met het doel om in bepaalde
districten meer of mindere leden te doen kiezen. Daarenboven, hoe grooter
de bevolking is, hoe grooter gewicht het district in de schaal legt, hoe
grooter belang het district heeft. Hoe meer pupillen er zijn om de
uitdrukking van den heer Lohman te gebruiken, hoe meer
vertegenwoordigers er moeten wezen, die zorgen dat de belangen van het
district niet worden achteruitgezet. In bijna alle landen heeft men dan ook de
grondslag der bevolking aangenomen. In Engeland is het anders, maar daar
heeft men eigenlijk in het geheel geen maatstaf aan de verdeeling ten
grondslag gelegd.3 De heer Röell zegt dat hij in dezen geenszins het oog heeft
op partijbelangen, maar vraagt of het toch niet vreemd zou zijn dat, gelijk het
geval zou zijn als men regelde naar het aantal kiezers, het district Breda 3 en
Amsterdam 4 of 5 leden koos? Is dit verstandig, waar over overwegende
landsbelangen, waarbij dikwijls in de eerste plaats Amsterdam betrokken is,
moet worden beslist? Men dient om zoo te zeggen de zwaarwichtigheid van
het district wel in aanmerking te nemen en daarvoor is geen betere maatstaf
dan de bevolking. De heer Cremers merkt op dat men een vast aantal leden der
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Kamer heeft aangenomen om te ontkomen aan de noodzakelijkheid der
telkens terugkeerende, demoraliseerende verknipping van het land in
districten. Als men het aantal afgevaardigden regelt naar het aantal kiezers,
zal de bedoeling wel zijn het eerste getal te veranderen bij verandering van
het laatste? Dan krijgt men die demoraliseerende verknipping weer terug. Bij
regeling naar de bevolking is dit gevaar minder groot, want de wetgever kan
wel het aantal kiezers, maar niet de bevolking vermeerderen of verminderen.
De heer Lohman meent dat de klachten over demoraliseerende verknippingen
juist aanleiding vinden in de bepaling van het aantal afgevaardigden naar de
bevolking. De heer Röell scheen te meenen dat de kiezers in groote steden
grooter kiesvermogen moeten hebben dan andere. Aldus vestigt men een
ongelijk kiesrecht en een geheel nieuw beginsel.
Lohmans bestrijding van het subcommissievoorstel mag niet baten. De commissie besluit
dit voorstel in haar rapport over te nemen.
1) Verslag subcommissie III 1-4 10-08-1883.
2) Dit vaste aantal van 90 leden maakte eveneens deel uit van de voorstellen van
subcommissie III 1-4. De bestaande Grondwet liet dit aantal open en bepaalde in
artikel 77 lid 1 slechts dat er voor elke 45.000 leden van de bevolking één
Kamerlid moest zijn.
3) De kiesdistricten (constituencies) waarin de leden van het Britse Lagerhuis wordt
verkozen vinden hun wortels in de historische eenheden county (graafschap) en
borough (stad), hoewel met hervormingen in 1832, 1867 en 1885 een gedeeltelijke
herschikking van de districten plaatsvond ten gunste van dichtbevolkte streken
en nieuwe steden. In 1946 omschreef de Britse minister van Binnenlandse Zaken
J. Chuter Ede het systeem als een compromis tussen de vertegenwoordiging van
het gehele volk en van lokale gemeenschappen (House of Commons Debates deel 431
(vijfde serie), 13-12-1946, kolom 1559-1560).

2-5. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTA VAN E. FOKKER AAN DE PLENAIRE
COMMISSIE, 21 DECEMBER 1905.

Eerste Kamer - Vervanging van de Provinciale Staten als kiescollege door
een stelsel van rechtstreeksche verkiezing voor de Eerste Kamer acht
ondergeteekende een onafwijsbaren eisch des tijds.
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De commissie-De Beaufort, die de opdracht heeft om aanvullend advies te geven bij een
door het kabinet zelf voor te bereiden herziening van het kiesrechtartikel, begint haar
inhoudelijke beschouwingen met de onderwerpen die het dichtst bij dit artikel liggen,
zoals de Eerste Kamer. Ter voorbereiding van de algemene beschouwingen hierover
hebben verschillende commissieleden per nota hun wijzigingsvoorstellen ingediend. Ook
Fokker heeft puntsgewijs enkele suggesties voorbereid, waaronder in de punten 2 en 7
van zijn nota het voorstel om de Eerste Kamer rechtstreeks te doen verkiezen. In zijn
toelichting betoogt hij dat deze rechtstreekse verkiezing als een 'eisch des tijds' moet
worden gezien.
Ad 2 en 7. Vervanging van de Provinciale Staten als kiescollege door een
stelsel van rechtstreeksche verkiezing voor de Eerste Kamer acht
ondergeteekende een onafwijsbaren eisch des tijds. De getrapte verkiezing
verzwakt den zedelijken invloed van het gekozen lichaam en bederft de
Provinciale Staten. De elf Staten-colleges - zelf product van een verkiezing
naar een meerderheids-, niet naar een proportioneel stelsel - kiezen eveneens
naar een meerderheidsstelsel de uitverkorenen, nog wel uit een luttel aantal
verkiesbaren. Van meer dan een zijde is bij herhaling betoogd dat het stelsel
niet deugt. Keurden reeds de heeren De Geer en De Savornin Lohman in hun
nota bij het verslag der Staatscommissie van 1883 (p. 65)1 en de heeren
Mackay, De Savornin Lohman en Schaepman tijdens de mondelinge
behandeling der grondwetsherziening (Arntzenius VI p. 468, 480, 483)2 de
verkiezing door de Provinciale Staten met klem van redenen af, de negen
vrijzinnig-democratische leden der Tweede Kamer stelden afschaffing dezer
getrapte verkiezing voor in hun voorstel tot grondwetsverandering.3
De Eerste Kamer worde gekozen door dezelfde kiezers als de Tweede,
anders gegroepeerd, desverkiezende met hoogere ondergrens van leeftijd;
men stelle de verkiesbaarheid niet afhankelijk van geboorte of vermogen,
doch stelle alleen hen verkiesbaar die naar wettelijke kenteekenen vermoed
worden tot de besten van hun kring te behooren; op de persoonlijkheid
vooral komt het aan en aan deze gedachte geve de wet uiting door voor de
verkiezing een evenredigheidsstelsel aan te nemen waarbij de persoon meer
dan de partij op den voorgrond treedt. Deze beide verschilpunten, gepaard
gaande met langeren zittingduur en geleidelijke vernieuwing, zijn gewichtig
genoeg om het bezwaar te ondervangen, dat de Eerste Kamer bij
rechtstreeksche verkiezing een duplicaat van de Tweede zou worden.
De door Fokker beoogde aanpassing van de Eerste Kamer aan democratischer tijden stuit
in de plenaire vergadering van 15 januari 1906 op tegenstand van onder andere W.H.
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de Savornin Lohman, zoon van de door Fokker aangehaalde A.F. de Savornin Lohman.
Eerder al kondigden ook Willinge en De Louter per nota een andere visie aan (zie H2-6 en
H2-7).
1) Minderheidsnota van B.J.L. de Geer van Jutphaas en A.F. de Savornin Lohman
bij het verslag commissie-J. Heemskerk Azn. 25-01-1884, p.65.
2) Arntzenius (red.), Handelingen,VI. De passages zijn ook terug te vinden in HTK
1886-1887 (25-03-1887) p. 1309-1310, 1313 en 1314.
3) Voorstel van wet tot het in overweging nemen van wijzigingen in het derde en
vierde hoofdstuk van de Grondwet, HTK 1902-1903 Bijl. 123, nr. 2. Fokker was
zelf één van de negen ondertekenaars van dit niet door de Tweede Kamer in
behandeling genomen initiatiefontwerp.

2-6. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTA VAN J.J. WILLINGE AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, DECEMBER 1905.

Eerste Kamer - .. noodig dat de samenstelling der Eerste Kamer niet
uitsluitend kunne plaats hebben uit de rijksten en
hoogwaardigheidsbekleeders in den lande..

Ook Willinge geeft in een nota enkele suggesties voor hervorming van de Eerste Kamer.
Net als Fokker (H2-5) bepleit Willinge een versterking van de positie van deze Kamer.
Hij kiest hiervoor echter een andere weg en stelt wijzigingen voor in de eisen van
verkiesbaarheid voor deze Kamer. Ook wil hij de mogelijkheid openen dat bij een
conflictontbinding van de Eerste Kamer ook de Provinciale Staten worden ontbonden,
zodat niet de Staten, maar de kiezers over het conflict beslissen.
De Eerste Kamer is, als deel der volksvertegenwoordiging, eene instelling
van tweeden aanleg. Naar ondergeteekende's gevoelen behoort zij dat te
blijven.
Zij heeft in hoofdzaak de door de Tweede Kamer aangenomen voorstellen
te toetsen aan het algemeen landsbelang en te zorgen dat daaraan geen
nadeel worde toegebracht. Worden de voorstellen voldoende gemotiveerd,
dan kan er voor de Eerste Kamer geen reden zijn daaraan hare goedkeuring
te onthouden. Is dit naar haar oordeel niet het geval, dan zal zij hare
medewerking niet dienen te verleenen.
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Uit den aard der zaak echter valt een weigerend votum, op dat beginsel
zullende steunen, het meest op en zal dit slechts dan naar waarde worden
beoordeeld, indien de natie het vertrouwen heeft dat ook slechts het
algemeen belang bij de beoordeling tot richtsnoer heeft gediend. Zal dit
inderdaad het geval zijn en dat vertrouwen worden gewekt, dan is het noodig
dat de samenstelling der Eerste Kamer niet uitsluitend kunne plaats hebben
uit de rijksten en hoogwaardigheidsbekleeders in den lande en dient de
grondwetgever de gelegenheid te scheppen dat de keus uit veel breederen
kring kan geschieden.
De ondergeteekende zou daarom voor de verkiesbaarheid der leden van de
Eerste Kamer geene andere vereischten willen gesteld zien dan die welke ten
opzichte van het lidmaatschap der Tweede Kamer bestaan. De benoeming
alleen te doen plaats hebben uit de hoogstaangeslagenen in de Rijks directe
belastingen en hen die eene of meer hooge en gewichtige betrekkingen
bekleeden of bekleed hebben komt hem ongewenscht voor, ook indien al het
thans bestaande stelsel zoodanig kon worden gewijzigd dat verschillende
opvallende daaraan klevende gebreken werden weggenomen.
Ondergeteekende zou hierbij het thans bestaande actieve kiesrecht voor de
leden der Eerste Kamer onaangetast willen laten en ook voor het vervolg
hunne verkiezing door de Provinciale Staten willen doen geschieden.
Hiertegen bestaan zeker bezwaren, doch naar zijne meening is dit stelsel
toch het beste. Men geve aan de Staten eene ruime keus doch ontneme hun
de bevoegdheid om die keus te doen niet.
De verkiezing te doen plaats hebben door hen, die de leden der Tweede
Kamer benoemen, zou reeds daarom niet gewenscht zijn, omdat in dat geval
de Eerste Kamer, wat hare samenstelling betreft, te veel zou gaan gelijken op
de Tweede en daarvan eigenlijk eene doublure zou worden, wat niet met haar
wezen en haren aard als lichaam van tweeden aanleg zou strooken. Noodig is
juist, naar ondergeteekende's gevoelen, dat de kiezers voor de beide takken
der vertegenwoordiging niet dezelfde zijn, terwijl trapsgewijze verkiezing
niet zal kunnen worden vermeden. Ook in andere landen bestaat deze geheel
of gedeeltelijk. Aan een stelsel van kiescolleges, afzonderlijk samen te stellen
voor de verkiezing der Eerste Kamer, zijn zoovele bezwaren, vooral van
practischen aard, verbonden, dat ook de invoering daarvan niet wenschelijk
kan worden geacht.
Dat de Provinciale Staten in den loop der jaren een politiek karakter hebben
gekregen en dat hun taak de leden der Eerste Kamer te kiezen daartoe
ruimschoots heeft medegewerkt, valt niet te ontkennen. Ondergeteekende is
echter van meening dat zij dat politiek karakter zullen blijven behouden, ook
al wordt die kiesplicht op anderen overgebracht. Vooral zal dit het geval
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blijven, omdat zij zijn belast met de samenstelling van het college van
Gedeputeerde Staten, welk college in velerlei opzicht geroepen is de
algemeene wetten naar zijn zelfstandig inzicht uit te voeren en dat
onvermijdelijk aan het bestuur der provincie eene richting geeft, welke
geacht mag worden te strooken met de zienswijze van de meerderheid van
zijn committenten. De staatkundige ontwikkeling der natie wordt steeds
grooter en het gevolg is dat de invloed der politiek zich voortdurend meer bij
de samenstelling van colleges van algemeen bestuur laat gelden. Ook bij de
verkiezingen voor de gemeenteraden valt dit waar te nemen.
Zullen echter de Provinciale Staten, rechtstreeks door het volk (de kiezers)
gekozen wordende, ook wat betreft de ontbinding der Eerste Kamer, steeds
geacht kunnen worden de wezenlijke vertegenwoordigers dier kiezers te zijn,
dan zal het mogelijk moeten zijn, dat bij staatkundige gebeurtenissen welke
eene ontbinding van de Eerste Kamer tengevolge hebben, die kiezers in de
gelegenheid worden gesteld van hunne meening daaromtrent te doen
blijken.
Eene ontbinding der Eerste Kamer moet alzoo eene ontbinding der
Provinciale Staten tengevolge hebben. De beslissing dient in zoodanig geval,
naar ondergeteekende's oordeel, te worden gelegd in handen van de kiezers
van eersten aanleg. Het geschilpunt dat tot de ontbinding aanleiding gaf,
moet niet rauwelijks worden beoordeeld door het lichaam dat de Eerste
Kamer kiest, doch zij, welke geroepen zijn dat lichaam samen te stellen,
moeten door nieuwe verkiezingen van hun gevoelen kunnen doen blijken.
Op deze wijze alleen zal het vertrouwen ingang kunnen vinden, dat de nieuw
gekozene Kamer eene afspiegeling is van de wenschen der kiezers.
De door Willinge geopperde suggesties worden in de vergaderingen van respectievelijk 15
januari en 30 mei 1906 afgewezen. Via een minderheidsnota laat Willinge deze alsnog
in het verslag van de commissie opnemen.

2-7. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTA VAN J. DE LOUTER AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, DECEMBER 1905.
Eerste Kamer - Daartoe is het behoud der Eerste Kamer onmisbaar. Zij
alleen kan willekeur of overijling der Tweede Kamer temperen en
noodelooze botsingen tusschen deze en de Kroon voorkomen of uitstellen.
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Als derde commissielid presenteert ook De Louter in de vorm van een nota enkele
voorstellen voor wijziging van de artikelen over de Eerste Kamer. Anders dan de
voorgaande nota's van Fokker (H2-5) en van Willinge (H2-6) bevat deze nota echter een
pleidooi voor behoud. De Louter betoogt dat wijzigingen van bijvoorbeeld de
samenstelling of het kiescollege van de Eerste Kamer een aantasting vormen van haar
bijzondere positie als schakel tussen de Kroon en de rechtstreeks gekozen
volksvertegenwoordiging.
De constitutionele monarchie berust op het beginsel eener samenwerking
tusschen Vorst en volk, vertegenwoordigd door zijne uitverkorenen; - van
twee organen derhalve van verschillenden aard en oorsprong. Zoodra een van
beiden ontbreekt, of wel beide, ofschoon oogenschijnlijk aanwezig,
denzelfden oorsprong hebben, ontstaan andere regeeringsvormen. Voor ons
land is de constitutioneele monarchie op historische en theoretische
gronden ongetwijfeld de beste regeeringsvorm. Zij vereenigt de ruimste
deelneming des volks aan wetgeving en bestuur met de strengste
waarborgen onzer eenheid naar binnen en onzer onafhankelijkheid naar
buiten.
Daarom moeten de voorwaarden voor hare instandhouding worden
aanvaard en beschermd. Hiertoe behoort niet slechts een zorgvuldige
regeling van het recht óp en ván de Kroon, maar niet minder de zorg, dat niet
de eenzijdige wil eener rechtstreeks gekozene volksvertegenwoordiging
onbeperkt en onvoorwaardelijk inrichting en werkzaamheid van den Staat
beheerscht. Daartoe is het behoud der Eerste Kamer onmisbaar. Zij alleen
kan willekeur of overijling der Tweede Kamer temperen en noodelooze
botsingen tusschen deze en de Kroon voorkomen of uitstellen. Zonder
beslissende macht te bezitten is zij niettemin een heilzame schakel om de
samenwerking te bevorderen, welke den kern der constitutioneele
monarchie vormt.
De moeielijkheid ligt in hare samenstelling. Zij kan noch een vrucht van
den koninklijken wil noch een product zijn van dezelfde verkiezingen, welke
de Tweede Kamer in het leven riepen. Zij moest - om analoge redenen als een
rechter in hooger instantie - uit wijzeren en beteren bestaan. Deze zijn echter
door geen uiterlijk kenteeken te onderscheiden, noch op onfeilbare wijze te
vinden. Men moet zich dus met hulpmiddelen vergenoegen. Deze
hulpmiddelen behooren mijns inziens te worden gezocht, zoowel in: 1. de
vereischten van het lidmaatschap of de verkiesbaarheid; als 2. in de
aanwijzing der kiezers.
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Na een uitwerking van deze beide hulpmiddelen, waarbij De Louter voorstelt om behalve
de Provinciale Staten ook de raden van de grote steden als kiezer van de Eerste Kamer aan
te wijzen, vervolgt hij zijn beschouwingen over de verhouding van de Eerste Kamer tot
het volk.
Het spreekt van zelf, dat in den voorafgaanden gedachtengang geen plaats
is voor de ontbindbaarheid der Provinciale Staten. Deze berust op twee
gronden. Vooreerst op een uitgebroken conflict tusschen twee autoriteiten,
die tot samenwerking geroepen, met elkander in een ernstig geschil zijn
geraakt, dat door wederkeerige overreding niet kan worden opgelost. Alsdan
moet een van beiden wijken. Dit is de grond van het ontbindingsrecht der
Kroon ten aanzien van beide takken der Staten-Generaal. Hierop kan echter
eene ontbinding der Provinciale Staten niet gegrond zijn, omdat zulk een
conflict tusschen de Provinciale Staten en de Kroon of haren
vertegenwoordiger, den Commissaris der Koningin, niet kan voorkomen;
immers eene hoogere autoriteit, het rijksgezag, is alsdan tot beslissing
bevoegd. Het ontbindingsrecht tegenover de Provinciale Staten kan alleen
berusten op den tweeden grond; namelijk op den wensch om bij ontbinding
der Eerste Kamer niet hare grondwettige kiezers, de Provinciale Staten, tot
nieuwe verkiezingen op te roepen; maar anderen, niet door de Grondwet
aangewezen, namelijk de kiezers der Provinciale Staten. Zulk een denkbeeld
kan slechts voortvloeien uit het beginsel, dat elk conflict tusschen Kroon en
volksvertegenwoordiging, dat op eene ontbinding uitloopt, buiten de
grondwettige staatsinrichting om, aan het kiezersvolk moet worden
onderworpen. Een beginsel, m.i. in strijd met de Grondwet, welke de leer der
volkssouvereiniteit geenszins huldigt.
Tijdens de vergadering van 30 mei 1906 zal De Louter zijn bezwaren tegen de 'leer der
volkssouvereiniteit' met succes herhalen. De commissie besluit dan tot behoud van de
onontbindbaarheid van de Provinciale Staten.
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2-8. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 15 JANUARI 1906.

Evenredige vertegenwoordiging - Hoogstens zullen partijen worden
vertegenwoordigd; buiten rekening zal blijven de kleurlooze middenstof
die eigenlijk den doorslag geeft en die zelfs op den dag vóór de
verkiezingen nog niet weet, hoe zij haar stem zal uitbrengen.

De commissie die volgens haar opdracht niet mag adviseren over herziening van het
kiesrechtartikel (artikel 80) begint haar inhoudelijke beschouwingen met het nauw
verwante artikel over het districtenstelsel (artikel 81). Voorafgaand aan de vergadering
hebben voorzitter De Beaufort en de commissieleden Fokker, De Louter, Oppenheim en
Willinge in nota's voorgesteld om dit stelsel te vervangen door een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging, of om hiervoor tenminste de mogelijkheid te openen. Ook een in de
notulen van deze vergadering opgenomen adres van de Nederlandsche Vereeniging voor
Evenredige Vertegenwoordiging bepleit de afschaffing van het districtenstelsel. Twee
commissieleden, G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck en W.H. de Savornin Lohman, hebben
geen nota ingediend. Ter vergadering vragen zij het woord om door voorlezing van
nota's de voorstellen van de andere commissieleden te bestrijden.
De voorzitter merkt op, dat bij de behandeling van dit artikel1 de vraag ter
sprake komt of de eisch van de verdeeling van het Rijk in kiesdistricten in de
Grondwet behouden zal blijven. Alle nota's zijn het er over eens, dat deze
eisch in de Grondwet niet langer moet worden gesteld. Er bestaat echter
verschil over de wijze van regeling.2 Hij wenscht eerst de principieele vraag
aan de orde te stellen. Deze is ook in de commissie van 1883 behandeld. Op
voorstel van mr. Asser er uitgelicht, is de bepaling echter later weer in het
artikel gekomen.3
De heer Ruijs de Beerenbrouck vraagt het woord. Hij zal eenigszins uitvoerig
moeten zijn, daar hierbij de quaestie der evenredige vertegenwoordiging ter
sprake zal moeten worden gebracht. Spreker is van oordeel, dat nu alle leden
die den eisch van districtsverdeeling laten vallen implicite van de gedachte
aan evenredige vertegenwoordiging uitgaan, deze zaak hier opzettelijk
behandeld moet worden. Hij doet voorlezing van de volgende nota:
Het is zeer zeker in het belang van alle staatkundige partijen, dat bij het
verdeelen der zetels in eene politieke vergadering de billijkheid worde in acht
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genomen en dat iedere staatkundige richting verzekerd zij, dat zij hare
vertegenwoordigers in die vergadering hebbe naar gelang harer getalsterkte
in het land en al dan niet behoude, naar gelang de vrije ontwikkeling der
partijen in die getalsterkte wijziging brengt.
Door aan iedere partij eene vertegenwoordiging te waarborgen evenredig
aan hare getalsterkte, aan de vorderingen, welke zij onder de kiezers heeft
gemaakt, wordt de eerbied voor ieders zienswijze vermeerderd en de
waardigheid der politieke zeden verhoogd.
Een goede Kieswet moet aan de kiezers het middel in de hand geven om
afgevaardigden te verkrijgen naar evenredigheid van de belangrijkheid der
partij hunner keuze.
Voldoet het thans geldend meerderheidsstelsel aan dien eisch? Zeker niet
geheel.
Kan het evenredigheidsstelsel daarin verbetering brengen? Mijns inziens,
ja.
Maar niet door iedere toepassing van het stelsel der evenredige
vertegenwoordiging, en meer bepaald niet door het samenbrengen van al de
kiezers van het geheele land in een enkel kiesdistrict.
Tot het regelmatig werken van het parlementair stelsel, zooals het in ons
land met zijnen constitutioneel-monarchalen regeeringsvorm bestaat, is het
noodzakelijk dat er in de volksvertegenwoordiging staatkundige partijen
aanwezig zijn, twee groote groepen vormende, eene min of meer vast
aaneengesloten meerderheid, en eene minderheid, ook zoo mogelijk min of
meer homogeen, maar in in ieder geval eene meerderheid, waarop de
regering steunt. Die meerderheid moet bij elkander gebracht zijn en tezamen
gehouden worden door eenig groot staatkundig beginsel, ter wille waarvan
zij over tal van punten van ondergeschikten aard, waarover zij niet
eenstemmig denkt, heenstapt.
Het verkrijgen en instandhouden van eene dergelijke meerderheid is,
althans op den duur, niet mogelijk bij eene zoodanige toepassing van het
stelsel der evenredige vertegenwoordiging, dat elke groepeering der kiezers
in kiesdistricten vervalt en daarvoor eene vrije groepeering der kiezers in het
geheele land in de plaats treedt. Deze vrije groepeering beoogt en zal ook tot
gevolg moeten hebben dat elke groep kiezers van genoegzame getalsterkte,
die zich voor een of ander doel hebben vereenigd, het recht moet hebben een
of meer leden der volksvertegenwoordiging te kiezen.
--Dat bij die groepeering in zeer vele gevallen hoofdzakelijk en in de
allereerste plaats op materieele belangen zal gelet worden, ligt in de natuur
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van den mensch, en de staatkundige beginselen zullen daarbij op den
achtergrond geraken.
De groote verscheidenheid dier materieele belangen brengt voorts mede dat
zich vele dergelijke groepen zullen vormen, die vóór alles op het bevredigen
harer wenschen of eischen het oog gericht zullen hebben.
Zoo zullen de belanghebbenden bij eenig bedrijf, de uitoefenaars van eenig
beroep, de vertegenwoordigers van eenigen stand in de maatschappij,
bijvoorbeeld
landbouwers,
arbeiders,
fabrikanten,
kooplieden,
middenstanders, ambtenaren, enzovoort zich vereenigen om hunne
afgevaardigden in de volksvertegenwoordiging te brengen, die aldaar vóór
alles hunne belangen zullen hebben te behartigen.
De groote algemeene belangen der staatsgemeenschap zullen daaronder
zeer zeker lijden, en in eene vergadering uit dergelijke heterogene
bestanddeelen samengevoegd, kan van een staatkundig partijverband, dat
toch in een politiek lichaam als de volksvertegenwoordiging moet bestaan,
wil aan eenig ministerie het regeeren mogelijk gemaakt worden, geen sprake
zijn.
Het resultaat dat men bij de toepassing van het evenredigheidsstelsel voor
oogen heeft, namelijk het verkrijgen eener evenredige vertegenwoordiging
der staatkundige partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal
allerminst worden bereikt.
Van eenigen samenhang tusschen de talrijke kleine groepen van eene
dergelijke Tweede Kamer kan geen sprake zijn, en het schijnt eene
onmogelijke taak een ministerie te vormen, dat op eene meerderheid in eene
dergelijke Kamer zou kunnen rekenen en dus tot regeeren in staat zou zijn.
Men make zich ook niet de illusie dat door het toepassen van het
evenredigheidsstelsel de kundigste mannen der verschillende partijen in de
Tweede Kamer zullen worden gebracht. Juist het tegendeel zal gebeuren en
volksredenaars, die de kunst verstaan de hartstochten der groote menigte op
te wekken, zullen de meeste kans hebben gekozen te worden. En hoe meer
het kiesrecht wordt uitgebreid, hoe meer dat het geval zijn zal.
Ruijs de Beerenbrouck vervolgt met een opsomming van enkele meer praktische bezwaren
tegen de evenredige vertegenwoordiging. Daarop concludeert hij dat hij wel met dit stelsel
zou kunnen instemmen, mits dit niet gepaard zou gaan met algemeen kiesrecht en mits
deze binnen meervoudige districten zou worden ingevoerd. Vervolgens krijgt De Savornin
Lohman het woord.
De heer De Savornin Lohman zegt, dat het hem, kennis genomen hebbende van
de nota's en naar aanleiding van hetgeen de heer Ruijs in het midden heeft
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gebracht, moeilijk valt zich zoo te beperken als de voorzitter wenscht. Hij
toch heeft principieel bezwaar tegen evenredige vertegenwoordiging.
Spreker zal dus moeten motiveeren, waarom hij niet zou willen medewerken
de deur daarvoor open te stellen.
Aan proportioneel kiesrecht ligt een beginsel ten grondslag, waartegen bij
hem groot bezwaar bestaat. Als in een blanco artikel 80, zooals men zich
denkt, ligt opgesloten, dat ook de regeling van de wijze van verkiezing geheel
aan den gewonen wetgever wordt overgelaten, dan valt deze quaestie buiten
de taak der commissie. De regeering heeft echter uitdrukkelijk onder de
punten, waarover de commissie haar gedachten zou hebben te laten gaan,
opgenoemd de evenredige vertegenwoordiging. Voor hem is het hier niet een
quaestie dat het meerdere wel aan den wetgever wordt overgelaten en
waarom dus ook niet het mindere, want hij acht de vraag, hoe gekozen zal
worden, van grooter belang dan de vraag, wie kiezer zal zijn.
Hij is geen hartstochtelijk bewonderaar van het tegenwoordige stelsel van
verkiezing, maar als men meent, dat door invoering van het proportioneele
stelsel zal worden verkregen, dat het volk als nationale eenheid zal worden
vertegenwoordigd, dan moet hij daartegen protesteeren. Hij gelooft daaraan
niet. Hoogstens zullen partijen worden vertegenwoordigd; buiten rekening
zal blijven de kleurlooze middenstof die eigenlijk den doorslag geeft en die
zelfs op den dag vóór de verkiezingen nog niet weet, hoe zij haar stem zal
uitbrengen.
Men zal ook geen vertegenwoordiging krijgen van scherp geformuleerde
politieke beginselen. Wil men van een organisatie spreken, dan zal het zijn
een min of meer georganiseerd particularisme, waaronder dan ook moet
worden gebracht groepeering van aanhangers van zekere sociale
denkbeelden. Er zal geen overleg plaats hebben tusschen politieke eenheden,
maar men zal vragen, hoe door een combinatie met andere particuliere en
maatschappelijke belangen eene meerderheid zal zijn te krijgen. Dit werkt
desorganiseerend.
In het tegenwoordige meerderheidsstelsel ligt nog het eenige goede juist in
de districtsverdeeling, die het noodzakelijk maakt, dat de tegenstanders met
elkaar rekening houden, waardoor althans eenige waarborg wordt
verkregen, dat de politieke partijen tot haar recht komen.
De heer Ruijs verdedigt een evenredige vertegenwoordiging met een
verdeeling in kiesdistricten. Doch wil men de partijen of partijtjes zoo zuiver
mogelijk gerepresenteerd zien, dan is, naar sprekers meening, noodig geen
of zo gering mogelijke verdeeling, anders krijgt men een verwatering van het
stelsel. Men zou in het stelsel-Ruijs moeten terug keeren tot de meervoudige
kiesdistricten en nu is de tijd daarvan nog niet lang genoeg achter den rug
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om zich niet te herinneren de klachten over willekeur, welke de indeeling der
districten bij dit stelsel ten gevolge had. Die recriminaties zouden ons weer
staan te wachten en nog in grootere mate.
De argumenten in de nota van den heer De Louter vervat hebben spreker
niet van de wenschelijkheid van het stelsel der evenredige
vertegenwoordiging overtuigd. Het uitgangspunt voor evenredige
vertegenwoordiging is de gedachte, dat het parlement moet zijn de
vertegenwoordiging van de meeningen welke onder het volk leven. Dit nu
acht spreker onjuist: niet alleen geen vertegenwoordiging van meeningen,
maar ook niet een vertegenwoordiging van partijen moet men hebben. Een
dergelijke vertegenwoordiging moet eerder worden tegengegaan. Het is wel
niet geheel mogelijk, maar er moet naar gestreefd worden, dat in het
parlement slechts twee partijen tegenover elkaar staan, a pushing en an
opposing party. Zijn er meer partijen, dan wordt het voor de regeering bijna
een onmogelijkheid te weten waaraan zich te houden. Reeds nu is het een
groote moeilijkheid een kabinet te formeeren.
De Kamer kan niet een beeld zijn van de maatschappij. De natie bestaat niet
uit partijen. Partijen zijn min of meer toevallige eenheden, die zich op den
eenen tijd geheel anders groepeeren dan op den anderen. Indien men van het
door evenredige vertegenwoordiging verkregen miniatuurbeeld der
maatschappij weer een vergrooting kon maken, dan zou men iets dergelijks
zien als bij de vergrooting van een miniatuur naar een Rembrandt, waarbij
wel enkele lijnen worden terug gevonden, maar wordt gemist wat aan den
Rembrandt zijn karakter geeft.
De heer De Louter acht het volk rijp voor invoering van het stelsel. Spreker
daarentegen zou het achteruitgang vinden, maar de vraag is: heeft het volk
zich werkelijk in die richting ontwikkeld? Wij kunnen alleen over de
tegenwoordige kiezers oordeelen. Bij dezen nu telt het nationaal belang
weinig. Wanneer men vóór de verkiezing een beraadslaging der partijen kon
hebben, dan zou het anders kunnen zijn, doch dit gaat niet en althans niet bij
evenredige vertegenwoordiging. Elk partijtje is dan geheel los van het
andere. De klassenstrijd welke men nu reeds heeft te betreuren, zal nog
verscherpt worden, daar men een vertegenwoordiging der belangen zal
krijgen, zoodat de strijd rechtstreeks in het parlement wordt overgebracht.
Bij een dergelijke vertegenwoordiging wordt de vorming van een deugdelijke
regeering een onmogelijkheid.
Nog ééne vraag wordt door spreker gedaan. Gesteld de meerderheid besluit
in haar voorstel de evenredige vertegenwoordiging mogelijk te maken, dan is
daarmede nog niet beslist over den inhoud van artikel 81. Want de wetgever
kan besluiten tot zuiver proportioneele vertegenwoordiging, óf tot een
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gemengd stelsel als de heer Ruijs bedoelt, óf hij kan ook géén evenredige
vertegenwoordiging invoeren. Laat nu artikel 81 den wetgever volkomen vrij,
dan zou de indeeling in kiesdistricten ook achterwege kunnen blijven bij
niet-invoering van evenredige vertegenwoordiging. Dit kan thans niet: zulks
zou in flagranten strijd zijn met de bedoeling van de Grondwet. Het gevolg
hiervan zou echter kunnen zijn, dat ééne partij over alle honderd plaatsen in
de Kamer zou kunnen beschikken. Dit nu zou de heer Lohman in elk geval
onmogelijk willen maken.
De beschouwingen van Ruijs de Beerenbrouck en De Savornin Lohman worden gevolgd
door een vooral praktische discussie. Een meerderheid van de commissie besluit dat door
schrapping van de bepaling over het districtenstelsel ten minste de mogelijkheid tot
invoering van evenredige vertegenwoordiging moet worden geschapen. In
minderheidsnota's bij het eindverslag herhalen Ruijs de Beerenbrouck en De Savornin
Lohman hun bezwaren tegen dit voorstel.
1) Artikel 81 (Grondwet 1887):
De Tweede Kamer bestaat uit honderd leden, die gekozen worden in
kiesdistricten.
De verdeeling van het Rijk in kiesdistricten en alles wat verder het kiesregt en
de wijze van verkiezing betreft wordt door de wet geregeld.
2) Alleen De Louter verklaarde zich uitdrukkelijk voorstander van evenredige
vertegenwoordiging. De overige voorstanders meenden alleen dat de
belemmeringen voor een dergelijk stelsel uit de Grondwet moesten worden
verwijderd. ‘Ontwerp van wijzigingen in Hoofdstuk III der Grondwet, afdeeling I
tot en met IV, met uitzondering van artikel 80, noodig of wenschelijk geoordeeld
door den voorzitter Mr. W.H. de Beaufort’, z.d., p. 1-3; ‘Ontwerp van wijzigingen
in Hoofdstuk III der Grondwet, afdeeling I tot en met IV, uitgezonderd artikel
80, noodig of wenschelijk geoordeeld door het lid Mr. E. Fokker’, 21-12-1905, p.
1-3; idem, door het lid J. de Louter, z.d., p. 1-5; idem, door het lid J. Oppenheim,
11-12-1905, p. 1-5; idem, door het lid J.J. Willinge, z.d., p. 1-3. Alle ontwerpen uit
NA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, inv. nr. 1004, omslag III.
3) De commissie-J. Heemskerk adviseerde op voorstel van haar lid Asser om de
bepaling over de verdeling in kiesdistricten uit art. 76 van de Grondwet te
schrappen (notulen plenair 22-06-1883 en notulen plenair 28-06-1883). Om de
schijn te voorkomen dat de Grondwet niet langer voorzag in een indeling in
kiesdistricten, nam de commissie de wijze van verkiezing op in art. 77, lid twee
van haar advies (in het eindrapport werd dit artikel hernummerd tot art. 83). Het
aantal kiesdistricten en afgevaardigden werd niet langer gekoppeld aan
veranderingen in de bevolkingsaantallen.
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2-9. COMMISSIE-DE BEAUFORT. NOTULEN PLENAIR, 5 MAART 1906.

Eerste Kamer - Het doel (..) is de Eerste Kamer te behouden tegen de
macht der democratie.

De commissie bespreekt de mogelijkheid om ook de Eerste Kamer het recht van
amendement te geven. In tevoren ingediende nota's hebben voorzitter De Beaufort, De
Louter en G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck een dergelijk voorstel verdedigd. W.H. de
Savornin Lohman schaarde zich in zijn nota achter het voorstel van De Beaufort.
Ondanks deze duidelijke meerderheid opent Oppenheim de discussie met een pleidooi
tegen het amendementsrecht, dat hij schadelijk acht voor de positie van de Eerste Kamer.
De Louter bestrijdt de redenering van Oppenheim: hij betoogt dat de door Oppenheim
verdedigde democratisering juist pleit voor versterking van de bevoegdheden van de Eerste
Kamer.
De heer Oppenheim betreurt ten zeerste de voorstellen, waarmede de heer De
Savornin Lohman in zijne nota zich homogeen heeft verklaard, om aan de
Eerste Kamer het recht van amendement te verleenen.1 Ofschoon hij weet,
dat hij voor een verloren zaak strijdt, wil hij toch zijn bezwaren doen kennen.
Deze worden hem ingegeven door zijne zucht om de Eerste Kamer te
behouden als bolwerk tegen veldwinnende democratiseerende neigingen.
Onze Eerste Kamer is niet te vergelijken met de Eerste Kamers van andere
landen. Zooals Thorbecke eens gezegd heeft, in 1815 is men tot de instelling
van dit staatslichaam gekomen uit zuivere theoretische liefde voor het
tweekamerstelsel.2 Er was in ons land geen stof voor een Hoogerhuis.
Nadat in 1848 de bevolking tot hare samenstelling was geroepen en hare
zittingen openbaar waren geworden, is zij in kracht toegenomen. Men is
hare beteekenis gaan inzien en de Tweede Kamer is bij haar werken meer en
meer rekening met het bestaan der Eerste Kamer gaan houden. Zoo is de
Eerste Kamer geworden een lichaam, dat er tegen waakt, dat iets tot stand
kome, dat in de Tweede Kamer onder den indruk eener eerste impulsie is
aangenomen, dat in de wetgeving denkbeelden worden belichaamd, welke
nog niet tot rijpheid zijn gekomen.
Over deze beteekenis der Eerste Kamer bestaat in de commissie geen
verschil van gevoelen.
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Spreker is echter van meening, dat indien men dit karakter van de Eerste
Kamer wil behouden, dan ook niet getornd moet worden aan de wijze,
waarop zij thans die taak vervult. Gaat men haar andere bevoegdheden
geven, dan zal zij iets anders worden en het einde zal zijn, dat zij te gronde
gaat.
Zij heeft de voorstellen, zooals die haar na de behandeling in de Tweede
Kamer bereiken, te toetsen aan de gevestigde volksovertuiging. Daarom
moet zij tot geen prijs in details treden. Geeft men haar het recht van
amendement, dan zal zich de neiging ontwikkelen om het werk over te doen,
zij zal een nieuwe Tweede Kamer worden, en hierdoor zal zij worden
afgerukt van het voetstuk waarop zij thans geplaatst is. Als zij hare taak wel
begrijpt, moet zij in 99 van de 100 gevallen niet veel anders zijn dan een
registreermachine. Het moet een evenement zijn wanneer zij ingrijpend
optreedt, zooals dit het geval is geweest in 1853 en 1868.3
Spreker vreest dan ook, dat zij ten gevolge van de toekenning van het recht
van amendement, in aanzien zal verminderen en dat tenslotte haar bestaan
in gevaar zal worden gebracht.
Tellegen heeft in 1883 gezegd: de Eerste Kamer is een teere plant die met
behoedzaamheid moet worden behandeld.4 Men zou haar niet meer kwaad
kunnen doen dan door hare beteekenis te veranderen. De voorzitter5 heeft bij
de behandeling van dit vraagstuk bij de vorige grondwetsherziening
(Arntzenius VI, bladz. 501) verklaard, dat door toekenning van het recht van
amendement aan de Eerste Kamer haar positie zou veranderen. Dit juist nu is
het wat spreker angstig maakt. Wel zullen, als het voorstel van den voorzitter
mocht worden aangenomen, de conflicten tot een minimum worden
gereduceerd, doch geheel uitblijven zullen zij niet.
--De heer Willinge is het voor het grootste gedeelte met den vorigen spreker
eens. Ook hij is er geen voorstander van om aan de Eerste Kamer het recht
van amendement te verleenen. Hij gelooft dat daardoor het karakter dezer
Kamer geheel zal veranderen en deze zal ophouden te zijn een instelling van
tweede instantie in de wetgeving. Zij heeft zich vooral de vraag voor te
houden of hetgeen door de Tweede Kamer is aangenomen in het algemeen
landsbelang is. Hij laat daar of de Eerste Kamer alleen zou moeten aannemen
wat is een vrucht van gerijpte volksovertuiging, doch zij heeft de aan haar
oordeel onderworpen voorstellen te toetsen aan het algemeen landsbelang.
Volksovertuiging is een vaag begrip waarvan de beteekenis moeilijk in alle
opzichten is te vatten.
---
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De heer De Louter zal niet veel in het midden brengen. Hij wil niet ontkennen,
dat de heer Oppenheim indruk op hem gemaakt heeft door de stellige
overtuiging die uit zijn woorden sprak. De heer Oppenheim en hij hebben
hetzelfde doel, zij verschillen echter in de middelen om dat doel te bereiken.
De heer Oppenheim beschouwt het recht van amendement als een oorzaak
tot verzwakking van den invloed der Eerste Kamer. Spreker kan dit begrijpen,
indien men de Eerste Kamer beschouwt als een Areopagus6, die buiten den
waan van den dag staat. Was zij een erfelijke Kamer of op andere wijze
onttrokken aan den invloed der kiezers en der regeering, was zij bijvoorbeeld
onontbindbaar, dan zou spreker meenen met een dergelijke voorstelling van
de Eerste Kamer te moeten meegaan.
De Eerste Kamer is echter slechts zijdelings aan den invloed der kiezers
onttrokken. De heer Ruijs heeft er terecht op gewezen, dat er in dit opzicht
slechts een gradueel verschil tusschen de Eerste en de Tweede Kamer
bestaat. Het denkbeeld van spreker om de verkiesbaarheid te beperken heeft
geen instemming gevonden: de invloed die in deze van bovenaf kan worden
uitgeoefend is nog niet besproken.7 Spreker betwijfelt echter of, bij de
commissie, bij de regeering en bij de Staten-Generaal, eene meerderheid
gevonden zal kunnen worden voor het denkbeeld om aan de Kroon het recht
tot ontbinding van de Eerste Kamer te ontnemen.
De Eerste Kamer is niet in staat de hooge taak te vervullen, die de heer
Oppenheim haar toedenkt. Integendeel, op den duur zal bij de uitbreiding
van het kiesrecht het verkeerde spraakgebruik nog veld winnen, volgens
hetwelk een voorstel, dat door de Tweede Kamer is aangenomen, met
voorbijzien van de beide andere factoren van wetgeving, beschouwd wordt
als definitief vastgesteld.
--De heer Oppenheim verklaart verrast te zijn door de verklaring van den heer De
Louter. Deze zou met de tegenstanders medegaan, indien de Eerste Kamer
kon voldoen aan zoo hooge roeping, doch dat kan zij naar zijne meening
niet. In dat systeem zou men moeten komen tot afschaffing der Eerste
Kamer, indien zij niet langer de roeping heeft om te waken dat geen wetten
worden aangenomen die in strijd zijn met algemeen belang. Spreker
ontkent, dat de invloed van het volk op de samenstelling van de Eerste Kamer
haar positie zou verzwakken. Integendeel. Zoolang de keuze door de Kroon
geschiedde, miste zij alle aanzien, maar nadat de keuze door de bevolking
geschiedde, zij het ook met een trap, is zij in beteekenis toegenomen.
--De heer De Louter zegt, dat de kracht waarmede de heer Oppenheim voor zijn
overtuiging is opgekomen misschien gemaakt heeft, dat spreker zich te
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bescheiden heeft uitgedrukt. Het doel van zijn streven is de Eerste Kamer te
behouden tegen de macht der democratie. Spreker heeft altijd gemeend, dat
de invloed der Kroon in geen enkel opzicht moest worden verzwakt en aldus
een tegenwicht kon vormen. Nu dit om redenen, welke hier niet zijn te
bespreken, niet het geval is, blijft nog de Eerste Kamer.
Nu de standpunten van de commissieleden geen wijziging vertonen besluit de commissie
zonder stemming om het amendementsrecht voor de Eerste Kamer in haar voorstellen op
te nemen. Oppenheim zet zijn bezwaren nog eens uiteen in een bij het verslag gevoegde
minderheidsnota.
1) 'Ontwerp van wijzigingen in Hoofdstuk III der Grondwet, afdeelingen V en VI,
noodig of wenschelijk geoordeeld door den voorzitter, Mr. W.H. de Beaufort’,
z.d., p. 1-2; idem, door het lid De Louter, z.d., p. 1-2; idem, door het lid
G.L.M.H. Ruys de Beerenbrouck, 05-02-1906, p. 1-4; idem, door het lid J.
Oppenheim, 26-01-1906, p. 1-3; idem, door het lid W.H. de Savornin Lohman,
z.d., p. 1-3. Alle ontwerpen uit NA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950,
2.04.57, inv. nr. 1004, omslag III.
2) 'De Eerste Kamer, dus bij de Grondwet v. 1815 uit theoretische liefde voor twee
Kamers ingesteld, vertegenwoordigt geen bijzonderen stand. Zij
vertegenwoordigt, zoo goed als de Tweede Kamer, en met deze, het geheele
Nederlandsche volk.' Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 219.
3) De jaartallen die Oppenheim noemt doelen vermoedelijk op de 'evenementen'
rond de Aprilbeweging (1853) en de Luxemburgse kwestie (1868). Beide kwesties
leidden tot een confrontatie tussen parlement en regering, resulterend in het
aftreden van het zittende kabinet. De Eerste Kamer stelde zich in beide gevallen
echter terughoudend op: zie Vis, "ménagerie du Roi", 163-209, aldaar 207.
4) Notulen commissie-J. Heemskerk Azn 06-07-1883, p.93.
5) De Beaufort was op dat moment lid van de Tweede Kamer. Het vraagstuk
kwam in 1887 aan de orde tijdens de behandeling van het wetsontwerp tot het in
overweging nemen van een voorstel van verandering in het IIIde hoofdstuk van
de Grondwet (§4, art. 78). HTK 1886-1887, p. 1303-1322, aldaar 1320 (25-031887); Arntzenius, Handelingen VI, 501.
6) De naam Areopagus verwijst naar de hoogste rechtbank in het oude Athene.
Vanaf de gelijknamige heuvel waarop deze gevestigd was bewaakte deze het
juiste verloop van wetgeving en bestuur.
7) Zie voor dit denkbeeld H2-5. De invloed 'van bovenaf' verwijst vermoedelijk
naar de hierin opgenomen overweging van De Louter om ook de Kroon een rol te
geven in de samenstelling van de Eerste Kamer.
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2-10. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 9 SEPTEMBER
1910.

Kiesrecht / tweekamerstelsel / referendum - Een voorstander van
democratie kan de Eerste Kamer niet verdedigen, want óf deze stelt zich
tegenover de democratie, óf het wordt een overbodig instituut.

De commissie-Th. Heemskerk begint de behandeling van de grondwetsartikelen over het
kiesrecht en het tweekamerstelsel (artikelen 79-80 en 82) met algemene beschouwingen
die maar liefst vijf vergaderingen beslaan. Troelstra, die om deze algemene
beschouwingen heeft verzocht, opent de discussie. Zijn argumenten ten aanzien van het
algemeen kiesrecht acht hij voldoende bekend uit de debatten hierover in de Tweede
Kamer, en dus richt Troelstra zich nu vooral op de Eerste Kamer. Troelstra wil deze
tweede instantie in de procedure van wetgeving afschaffen en vervangen door het
referendum.
In onderstaand fragment en de fragmenten daarna worden enkele momenten gevolgd
uit de discussie over tweekamerstelsel en referendum die Troelstra hiermee opriep. De
gelijktijdig gevoerde discussie over onder andere het vrouwenkiesrecht keert terug in
hoofdstuk 3 van de uiteindelijke bronnenpublicatie.
De heer Troelstra begint met aan te nemen, dat de instelling dezer
staatscommissie voortvloeit uit het verlangen van het volk om eene andere
samenstelling te krijgen der vertegenwoordiging. Wij verlaten hier het
technisch terrein, om dat der politiek te betreden. Spreker is van meening,
dat artikel 801 gewijzigd moet worden om tot invoering van algemeen
kiesrecht te geraken. De beide voorstellen tot grondwetswijziging bij de
Staten-Generaal aanhangig, staan, zij het ook om verschillende redenen, op
dat standpunt. Het vindt meer en meer ingang bij de verschillende partijen;
aan de linkerzijde heeft men het verzet tegen algemeen kiesrecht opgeheven,
en ook bij de christelijke arbeiders voelt men er allengs meer voor, al is het
dan in den vorm van huismanskiesrecht: in het rapport van den Bond van
roomsch-katholieke kiesvereenigingen zijn 2 van de 5 onderteekenaars ook
voor algemeen kiesrecht.2 De grondwetgever moet met de toekomst
rekening houden, en waar nu een zoo groote drang naar algemeen kiesrecht
bestaat, moest deze commissie, volgens spreker, het algemeen kiesrecht in
de Grondwet opnemen. Weliswaar zijn de anti-revolutionaire en roomschVertegenwoordiging van de burger 251

katholieke partijen het eens geworden op den grondslag van het
huismanskiesrecht, maar spreker schrijft dat niet toe aan principieele
overeenstemming maar aan de politieke noodzakelijkheid van het oogenblik;
hij vindt grond voor die meening in de uitspraak van prof. Fabius, die als
hoogleraar aan de Vrije Universiteit als bevoegd mag genoemd worden om te
oordeelen over anti-revolutionair staatsrecht, en van gevoelen is, dat
huismanskiesrecht geen uitvloeisel is van een specifiek christelijk beginsel,
maar integendeel even revolutionair als algemeen kiesrecht; aan den anderen
kant is het opmerkelijk, dat slechts in den laatsten tijd in de roomskatholieke partij, het eerst bij monde van mr. Aalberse, het organisch
kiesrecht wordt aangehangen.3 Deze commissie moet zich de vraag stellen,
wat in de toekomst in de lijn ligt van de ontwikkeling van ons volk, en dan
gelooft spreker, dat men algemeen kiesrecht in de Grondwet moet
voorschrijven. De gronden van dat gevoelen zijn in den breede neergelegd in
de memorie van toelichting van het voorstel tot grondwetsherziening door
sprekers partij ingediend, weshalve hij daarheen verwijst, en zijn standpunt
eerst nader zal verdedigen tegen bezwaren, die andere leden mochten
aanvoeren.4
Wat betreft de Eerste Kamer, meent spreker, dat afschaffing noodig is als
uitvloeisel van eene democratische staatkunde. Wie tegen democratie is,
moet voorstander zijn van de Eerste Kamer, en omgekeerd. Tegenwoordig
verdedigt men het bestaan dier Kamer niet meer door te zeggen, dat zij is een
bolwerk voor de Kroon, maar met de bewering dat zij objectiever staat
tegenover vérstrekkende voorstellen van de Tweede Kamer; hij acht dat een
ander woord voor dezelfde zaak. Een voorstander van democratie kan de
Eerste Kamer niet verdedigen, want óf deze stelt zich tegenover de
democratie, óf het wordt een overbodig instituut. Nu zegt men, dat zoo'n
Eerste Kamer zóó zou kunnen worden samengesteld, dat zij de Tweede
Kamer zou kunnen behoeden voor overijling, maar spreker gelooft, dat een
lichaam, dat in de oogen van het volk niet die beteekenis heeft als de Tweede
Kamer, niet geroepen is om het werk dier Kamer over te doen. Het overwicht
zal altijd bij de Tweede Kamer blijven. Wil men overijling voorkomen, dan
zou spreker beter achten om eenige maanden later in de Tweede Kamer zelve
eene tweede lezing te houden. Opmerkelijk is, dat hier te lande de pers en de
publieke opinie zich over belangrijke wetten eerst uitspreekt, als zij in de
Tweede Kamer besproken worden. Men moest daarom later met die
opmerkingen zijn voordeel kunnen doen na eenigen tijd; zoo'n bepaling
vindt spreker in artikel 59 van de grondwet van Luxemburg, luidende:
"toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre
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d'accord avec le Conseil d'Etat n'en décide autrement. Il y a un intervalle d'au
moins trois mois entre les deux votes."5
Deze meening geeft spreker als iets subsidiairs, opdat men niet tegen hem
aanvoere, dat hij niets wenscht te geven in de plaats voor de behandeling,
thans in de Eerste Kamer gevolgd, maar eerder wenscht hij een
volksreferendum, niet het verplichte, maar als 50.000 kiezers dat wenschen.
In het volk zelf moet zijn het tegenwicht tegen het mogelijk gevaar van het
bestaan van ééne Kamer.
Drucker reageert als eerste op het betoog van Troelstra. Hij herinnert de commissie eraan
dat hij in de Tweede Kamer één van de voorstanders was van het in 1907 door het
kabinet-De Meester voorgestelde blanco artikel voor algemeen kiesrecht. Vervolgens staat
hij - net als Cort van der Linden na hem - stil bij de mogelijkheid tot invoering van het
referendum:
Met instemming heeft spreker van den heer Troelstra gehoord, dat ook
deze naast de Kroon niet wenscht eene Tweede Kamer zonder tegenwicht,
maar het Nederlandsche volk in zijn geheel daartoe doen medewerken;
spreker geeft de voorkeur aan een afzonderlijk lichaam.
Het referendum is in theorie het zuiverste middel om volk te raadplegen,
maar in de practijk zal dat allerminst blijken vooruitgang in onze wetgeving
aan te brengen; ons volk is niet zoover ontwikkeld om over vaak moeilijke
wetten te oordeelen. De Zwitser is in de politiek verder ontwikkeld dan de
Nederlander. Zoolang er bij ons nog een groot deel van het volk is, dat
nimmer een stembiljet gehad heeft, kan men hun niet in eens een
referendum geven. Uit de practijk blijkt bovendien, dat een referendum is de
conservatiefste instelling, die men zich denken kan; tegen elke wet kan men
gemakkelijk 50.000 handteekeningen vinden. Spreker is niet zeker of
bijvoorbeeld de Woningwet6 - toch geen partijwet - niet bij referendum zou
zijn verworpen; gemakkelijk kan men iemand de nadeelen duidelijk maken,
maar de ideële voordeelen, die in de toekomst zullen komen, ziet men niet
zoo spoedig in.
Spreker meent nog steeds te moeten komen tot eene Eerste Kamer, die de
wet nog eens neemt in haar geheel, en er objectief tegenover staat. Dit
lichaam moet hebben een even breeden grondslag in het volk als de Tweede
Kamer, en spreker gelooft, dat het volk misschien meer eerbied zou hebben
voor enkele klemmende betoogen in die Kamer, zij het vóór of tegen een
ontwerp, dan voor lange redevoeringen in de Tweede Kamer. Hij wenscht,
dat zij ook wortelt in de geheele bevolking; door eene veranderde regeling
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der aftreding der kiezersgroepeering enzovoort kan men voorkomen, dat zij
eenvoudig wordt eene copie van de Tweede Kamer.
--De heer Cort van der Linden zou zich kunnen neerleggen bij algemeen
stemrecht, behoudens de noodige uitsluitingen. Hij gelooft nog steeds, dat
algemeen stemrecht noch rechtvaardig, noch redelijk is; het is eene
absurditeit, omdat de gelijke waarde in stem in strijd is met de ongelijke
waarde in het sociale leven, men let noch op ontwikkeling, noch op
moraliteit, noch op de invloed, die in de maatschappij wordt uitgeoefend.
Intusschen is ditzelfde karakter ook eigen aan het tegenwoordig stemrecht
en zelfs reeds aan het kiesrecht van 1848. Legt hij zich dus bij algemeen
stemrecht neer, dan doet hij dat, omdat in onze tegenwoordige maatschappij
geen redelijke maatstaf voor een beter kiesrecht te vinden is, en de
verandering door het algemeen kiesrecht teweeggebracht niet zoo heel groot
zal zijn; finale uitbreiding van ons stemrecht ligt in de historische lijn, en
men heeft steeds finale uitbreiding als het einddoel voor oogen gehad, en het
is niet te ontkennen, dat deze uitbreiding in verschillende kringen en bij de
meeste partijen gewenscht wordt. Maar spreker zou de bezwaren aan
algemeen kiesrecht verbonden zooveel mogelijk willen voorkomen. Ons
kiesstelsel gaat uit van eene democratische gedachte, maar de voorbereiding
in kiesvereeniging, pers en partijleiding is verkeerd; deze werkt meer op de
phantasie dan op de werkelijkheid en, als er dan eene wet komt, dan is deze
niet zelden geheel anders dan het gevoelen van het volk inderdaad is. Bij dit
verkiezingswerk zijn de partijleiders nog niet het grootste kwaad, zij
wenschen de belangen van het volk te behartigen, maar er is eene klasse van
personen, meer in het buitenland nog, dan bij ons, die invloed hebben op
kiesvereenigingen, en deze onverantwoordelijke lieden werken dikwijls
slechts in hun eigen belang, of in dat van de groep, waartoe zij behooren.
Voert men algemeen stemrecht in, en vermeerdert men dus de bezwaren,
dan zou men daaraan tegemoet kunnen komen door een referendum.
Spreker weet niet, of hij dat ook zou willen toekennen aan een zeker aantal
kiezers, maar hij heeft vooral het oog op het referendum der Kroon onder de
ministerieele verantwoordelijkheid, in geval van een conflict tusschen de
beide Kamers der Staten-Generaal. Als nu de heer Drucker tegen een
referendum is, omdat het volk niet genoeg ontwikkeld is, dan vraagt spreker,
hoe dat te rijmen is met de grondgedachte der democratie, dat het volk zelf
moet beslissen. Misschien werkt een referendum conservatief, maar dat
moet men aanvaarden.
1) Artikel 80 (Grondwet 1887):
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De leden der Tweede Kamer worden regtstreeks gekozen door de mannelijke
ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen
kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten en den
door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag
zijn, hebben bereikt.
De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening van het kiesregt wordt geschorst
voor de militairen beneden den rang van officier bij de zee- en de landmagt voor
den tijd, gedurende welken zij zich onder de wapenen bevinden.
Van de uitoefening van het kiesregt zijn uitgesloten zij, wien dat regt bij
regterlijke uitspraak is ontzegd; zij die in gevangenschap of hechtenis zijn; zij
die bij regterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne goederen
hebben verloren; zij die in het burgerlijk jaar, voorafgaande aan de vaststelling
der kiezerslijsten, van eene instelling van weldadigheid of van een
gemeentebestuur onderstand hebben genoten en, voor zoover de kieswet, hetzij
zeker bedrag van den aanslag in eene of meer Rijks directe belastingen, hetzij het
bezit van een of meer grondslagen van zoodanigen aanslag als vereischte van
kiesbevoegdheid stelt, zij die hun aanslag in die belasting of belastingen niet
hebben voldaan.
2) Rapport omtrent het kiesrechtvraagstuk uitgebracht aan den Alg. Bond van R.K.
Kiesvereenigingen in Nederland.(Amsterdam 1907).
3) Een zodanige uitspraak over het huismanskiesrecht door Fabius is niet
teruggevonden. Zijn ideeën over het (huismans)kiesrecht zijn gebundeld in
Fabius, Staatsrecht en politiek. Een verwijzing naar de zienswijze van Aalberse ten
aanzien van het organisch kiesrecht is niet gevonden.
4) Op 04-08-1903 kreeg de voorzitter van de Tweede Kamer - Æ. baron Mackay door P.J. Troelstra, W.P.G. Helsdingen, F.W.N. Hugenholtz, H.H. van Kol, K.
ter Laan, G.W. Melchers en J.H.A. Schaper een voorstel van wet, strekkende tot
het in overweging nemen van veranderingen in de tweede, derde, vierde, vijfde,
zevende en elfde hoofdstuk en in de additioneele artikelen der Grondwet
aangeboden, voorzien van een memorie van toelichting. HTK 1902-1903, Bijl.
208. 2-3.
5) 'Alle wetten zijn onderworpen aan een tweede stemming, tenzij de Kamer in
overeenstemming met de Raad van State, bijeen in openbare vergadering, er
anders over beslist. Er zal een periode van tenminste drie maanden zitten tussen
beide stemmingen.' La Constitution du Grand-Duche Luxembourg (17 octobre
1868).
6) De wet houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkhuisvesting werd
met een ruime meerderheid van 72 tegen 4 stemmen in de Tweede Kamer
aangenomen. HTK 1900-1901, p. 1474 (19-04-1901). De Woningwet werd
vastgesteld op 22-06-1901 (Stbl. 1901, nr. 158) en trad op 01-08-1902 in werking.
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2-11. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 10 SEPTEMBER
1910.

Kiesrecht / tweekamerstelsel - Toch zijn er tegen het parlementair stelsel,
zooals zich dit bij ons ontwikkelt, groote bedenkingen, en wel
voornamelijk de afhankelijkheid van de leden der Tweede Kamer van de
kiezers, in verband met het overwicht dier Kamer. Daarom moet er een
tegenwicht zijn.

De algemene beschouwingen over kiesrecht en tweekamerstelsel van de vorige dag (H210) worden voortgezet. Ook Tydeman reageert op de voorstellen van Troelstra. Het
algemeen kiesrecht beschouwt Tydeman als onafwendbaar, al vreest hij de gevolgen die
dit zal hebben voor het parlementaire stelsel. Het referendum wijst hij af. Liever ziet
Tydeman juist een versterking van de Eerste Kamer door toekenning van het
amendementsrecht:
Toch zijn er tegen het parlementair stelsel, zooals zich dit bij ons
ontwikkelt, groote bedenkingen, en wel voornamelijk de afhankelijkheid van
de leden der Tweede Kamer van de kiezers, in verband met het overwicht dier
Kamer. Daarom moet er een tegenwicht zijn. Het kwaad blijkt onder andere
uit het ontstaan van de beroepspolitici, waardoor een verderfelijke band
gevlochten wordt tusschen de kiezers en den gekozene. Het peil der Tweede
Kamer is niet hooger geworden, er is opdrijving van uitgaven, de wetten zijn
technisch slecht, de bonden drijven eene soort afpersingsmethode, maar het
ergste is, dat bij dit alles de besten in den lande zich terugtrekken. Er
ontstaat eene soort walging van de politiek. Ook ten gevolge van de lengte
der zittingen kunnen mannen van zaken geen lid der Kamer zijn; men kan
zijne eigen zaken bijna niet blijven waarnemen.
Het toekennen van algemeen kiesrecht onderstelt een hoog peil bij de
bevolking, en sprekers indruk is, dat de oude democratie in Zwitserland
rijper is dan de jonge democratie in Nederland. Ook als zij rijper wordt
zullen echter de bezwaren van algemeen kiesrecht blijven: men zoekt naar
een tegenwicht , en daarom is het onjuist te zeggen, dat de Eerste Kamer
gericht is tegen de democratie. Spreker wil den evenwichtstoestand
behouden. Hij voelt niet veel voor de twee soorten van referenda, zal ook niet
spreken over de tweede lezing, maar vindt het opmerkelijk, dat in deze
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Commissie niemand nog gesproken heeft over het toetsingsrecht, dat men
aan het hoogste rechtscollege zou kunnen geven; ook hierover zal spreker
het niet verder hebben. Hij blijft dit tegenwicht zoeken in eene Eerste Kamer,
waarin hij de onafhankelijkheid der leden op verschillende wijze wil
waarborgen. Het prestige dier Kamer moet verhoogd worden, maar hij acht
het onjuist haar eene teere plant te noemen; integendeel, zij staat muurvast;
niemand, behalve de sociaal-democraten, wil haar afschaffen.

2-12. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 13 SEPTEMBER
1910.

Tweekamerstelsel / referendum - ..de stem van de bezadigde menschen
zal zich veel meer doen hooren bij het referendum dan bij de verkiezing;
omdat de menschen daar niet over personen en groote leuzen en woorden,
maar over een concreet geval te oordeelen hebben.

Tijdens de tweede termijn van de algemene beschouwingen over kiesrecht en
tweekamerstelsel komen de commissieleden terug op hun eerder verdedigde voorstellen
(H2-11 en H2-12). Cort van der Linden, die in de vergadering van 9 september
voorstelde om een 'koninklijk', dus door de Kroon uit te schrijven referendum in te
voeren, gaat in op vragen die hierover zijn ontstaan. Eerst uit hij nog zijn zorgen over de
uitbreiding van het kiesrecht:
Maar bij de invoering van een zeer uitgebreid kiesrecht mag men niet
voorbijzien de gevaren, waaraan het geheele parlementaire stelsel is
blootgesteld. Het is een bedenkelijk verschijnsel, dat het parlementair stelsel
in toenemende mate wordt gedeconsidereerd. De grond daarvan is tweeërlei:
1. De fictie waarvan het parlementaire stelsel uitgaat, is de volksinvloed op
de wetgeving, op de rechtsvorming: dat de wetten de weerspiegeling zijn van
het rechtsbewustzijn van het volk; het is inderdaad niet meer dan eene fictie:
in de verschillende kringen der maatschappij krijgt men meer en meer de
overtuiging, dat de wetgeving buiten het volk omgaat, door toedoen der
politici en der partijleiders, met als noodzakelijk gevolg, dat de eerbied voor
de wet langzamerhand meer en meer verzwakt;
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2. Het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging wordt verzwakt, en dat is
niet slechts de meening van eenige groepen van buiten de politiek staanden;
de politici zelven zijn er van overtuigd, het is gelijk in de tijden der
Romeinsche decadentie: ridet augur augurem aspiciens.1 Bedenkelijker echter is
nog het verschijnsel, dat zich op het gebied van den Staat machten vormen,
die den Staat zelf ondermijnen. Ons land is hiervan nog verschoond, maar
richt men den blik op Frankrijk, dan ziet men daar de ontwikkeling van
syndicaten en dergelijken, die den Staat wetten willen voorschrijven.
Is hiertegen kruid gewassen? Het is de vraag of de invoering van het
referendum veel verbetering zou brengen. Spreker meent van wel. Men zie
naar Zwitserland met zijn referendum voor bondswetten en bondsbesluiten.
Natuurlijk heeft het ook zijne gebreken.
De heeren Drucker en Van Idsinga hebben tegen het referendum
aangevoerd, dat, waar het nu voor bekwame mannen in het parlement al zoo
moeilijk is een juist oordeel te hebben over wetten, het volk dat oordeel zeker
niet hebben zal.2 Dit bezwaar is theoretisch; in de practijk heeft het in
Zwitserland niet gegolden; technische quaesties worden door het volk in den
regel ter zijde gelaten, slechts de beginselen worden beoordeeld. Ook is het
volkomen onjuist het den meest primitieven vorm van wetgeving te willen
noemen; de wet is toch al geheel onderzocht en aangenomen vóór het volk er
over te beslissen heeft.
Enghartige motieven zouden gelden, eigen belang vooral. Zeker, het kan
voorkomen, maar de stem van de bezadigde menschen zal zich veel meer
doen hooren bij het referendum dan bij de verkiezing; omdat de menschen
daar niet over personen en groote leuzen en woorden, maar over een
concreet geval te oordeelen hebben. En ook de personen, die er op uit zijn
eene duurzame macht te verkrijgen zullen zwijgen, ook weer, omdat het
slechts gaat over één concreet geval.
Er is dan ook in Zwitserland niemand meer vóór de afschaffing van het
referendum.
Maar in elk geval, dit staat vast uit de ondervinding met het referendum in
Zwitserland opgedaan, de eerbied voor de wet is bij het volk toegenomen; het
weet dat het niet langer buiten de wetgeving wordt gehouden; en eveneens is
het peil van de volksvertegenwoordiging er door gerezen, de invloed van
beroepspolitici is gedaald; de zaken worden in het parlement veel objectiever
behandeld, en het komt niet voor, dat iemand door zijne constituenten wordt
losgelaten, omdat hij ten aanzien van eene bepaalde wet eene van de hunne
afwijkende meening verdedigde.
Het bovenstaande heeft betrekking op het facultatieve referendum van
aangenomen wetten.
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Naar de meening van den spreker moet in constitutioneele staten het
referendum vóór de sanctie plaats vinden.
Wat aangaat het koninklijk referendum: voorop dit, dat de Eerste Kamer
niet is te missen; waarom zegt men steeds dat de Eerste Kamer conservatief
is? Het is toch zeer goed mogelijk dat het omgekeerd is; maar in elk geval
men geeft conflicten tusschen beide Kamers, die in theorie niet op te lossen
zijn, want waarom zou de meening van de Kamer door dezelfde kiezers,
maar anders samengesteld, gekozen, minder waarde hebben dan die van de
Tweede Kamer? Practisch wordt het conflict opgelost door ontbinding, maar
bij behoud van de verkiezing door de Provinciale Staten moet men
consequent ook deze ontbinden, en in ieder geval heeft men weder het
groote nadeel, dat al de nadeelen van het verkiezingswerk en de
afhankelijkheid van de kiezers zich bij de Eerste Kamer herhalen. In plaats
van de ontbinding ware het koninklijk referendum de beste oplossing.
1) 'De augur (ziener) drijft de spot met de voortekenen'. Het betreft hier een
fragment uit het tussen 413 en 426 geschreven De civitate dei (boek IV, nr 30),
waarin kerkvader Aurelius Augustinus de Romeinse staatsman en augur Marcus
Tullius Cicero verweet zijn geloof weinig serieus te hebben genomen.
2) Zie voor Drucker H2-10; de bezwaren van Van Idsinga zijn te vinden in de
notulen van 13-09-1910, p. 120-121.

2-13. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 15 SEPTEMBER
1910.

Kiesrecht / referendum - Als men nu eene groote uitbreiding van
stemrecht wil, dan moet men de daaraan verbonden bezwaren
wegnemen, namelijk door het volk in de gelegenheid te stellen zich over
eene wet uit te spreken bij referendum.

Tijdens de tweede termijn van de algemene beschouwingen over het kiesrecht en het
tweekamerstelsel (zie ook H2-10, H2-11 en H2-12) komt ook A.F. de Savornin Lohman
terug op de voorstellen van Troelstra en Cort van der Linden voor de invoering van een
referendum. Terwijl Lohman in de vergadering van 9 september nog afwijzend reageerde
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op het referendumvoorstel van Troelstra, blijkt hij nu wel bereid om de variant van Cort
van der Linden in overweging te nemen. Hij brengt dit voorstel in verband met zijn
zorgen over het algemeen kiesrecht en de ontwikkeling van politieke partijen:
De heer De Savornin Lohman zegt niet opgekomen te zijn tegen het partijwezen
als zoodanig; spreker beschreef alleen den bestaanden toestand. Hij kan zich
ook een parlementair stelsel niet denken zonder partijleiders, maar spreker
beweert, dat ons parlementair stelsel niet past op een democratischen Staat.
De woorden van Guizot en Groen zijn geschreven toen het parlementair
stelsel, dat uit Engeland is gekomen, nog bestond, en de intellectueelen nog
den sterksten invloed hadden zoodat het partijwezen toen niet zoo sterk
bestond.1 Daarna kwam de democratie op, en paste datzelfde stelsel toe; het
geheele kiezersvolk wordt nu geëncadreerd als eene armée en het moet maar
met de leuzen der leiders meegaan. Zoo heeft men de groote pers, die van de
leiders, en de kleine pers, die de leiders napraat. Spreker constateert dit alles,
maar klaagt er niet over, omdat men dezen toestand toch niet veranderen
kan; hij licht het toe met de quaestie der aanhangige dwangverzekering bij
ziekte als voorbeeld.2
Als men nu eene groote uitbreiding van stemrecht wil, dan moet men de
daaraan verbonden bezwaren wegnemen, namelijk door het volk in de
gelegenheid te stellen zich over eene wet uit te spreken bij referendum. Dat
kan het volk, maar spreker ontkent dat het volk geroepen is om het land te
besturen, want dat kan het niet. De Koning kan elke wet onderteekenen, al is
hij persoonlijk het er niet mede eens: maar hij neemt aan, dat het is de
rechtsovertuiging van het volk, zooals deze spreekt in de Staten-Generaal.
Maar deze colleges geven die meening niet altijd juist weer, omdat de
tegenwoordige wetten inderdaad buiten een groot deel des volks omgaan,
vooral de ontwikkelden, die door de politiek overal zijn uitgedrongen: en nu
moet men hun de gelegenheid geven hunne stem te doen hooren.
--De heer Drucker zei: er is geen tegenwicht noodig, omdat in Duitschland
met het algemeen kiesrecht toch nog de agrariërs den grootsten invloed
hebben, maar men moet niet vergeten, dat de bevoegdheden van den
Rijksdag veel beperkter zijn, dan van onze Tweede Kamer, en dat voor de
landdagen geen algemeen stemrecht bestaat.3 Ook zijn er andere zeer groote
tegenwichten. Spreker zelf oordeelde vroeger, dat de Tweede Kamer het best
zonder de Eerste Kamer stellen kan, maar hij is daarop teruggekomen; de
Eerste Kamer moet zijn een lichaam, dat objectief beoordeelt, of de wet het
algemeene recht schendt. Daarom wil spreker de Eerste Kamer
onontbindbaar maken om de leden onafhankelijk te maken van de kiezers;
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ook wenscht hij eene langzame wijziging der samenstelling, namelijk dat die
Kamer bij gedeelten aftreedt. Hij heeft voor de Eerste Kamer geen bezwaar
tegen directe proportioneele verkiezing: maar wel voor de Tweede Kamer.
--Nu nog een woord over het koninklijk referendum. Toen het
constitutioneel stelsel opkwam, was de macht van de Kroon groot; de
middenstand heeft die macht veroverd, en de koninklijke sanctie is
geworden eene formaliteit. Waarom kan de Koning dat recht niet uitoefenen,
en wel de president der Vereenigde Staten? Omdat deze om de 4 jaar gekozen
wordt, en de Koning niet. De Koning vraagt alleen wat het volk wenscht, en
de officieele vertegenwoordigers zijn de Staten-Generaal, maar deze kunnen
verknoeid zijn, dan kan een referendum goed werken.4 Zoo zou de
Onderwijswet in 1878 zeker bij referendum verworpen zijn.5 De Kroon moet
in de gelegenheid zijn om het volk te raadplegen, dat echter niet moet
beslissen, want de beslissing moet blijven bij de Kroon. Wat zit daar nu voor
anarchistisch in, zooals de heer van Idsinga zeide, of waarom is het eene
aardigheid, zooals de heer Van Doorn opmerkte?6 Als de Kroon de sanctie
weigert, dan blijven toch de andere wetten gelden, en er is geen sprake van
anarchie.
De heer Drucker zeide7, dat het volk wel kan oordeelen over de richting van
het beleid, maar geene wetten kan maken: maar dat doet het volk ook niet,
als het eene wet beoordeelt, die binnen zijn gezichtskring valt. Natuurlijk
moet niet elke wet aan een referendum worden onderworpen. Men zegt, dat
er bij een referendum allerlei kleine belangen opkomen, maar dat is juist nu
in de Tweede Kamer het geval, terwijl bij een referendum ook oordeelen de
menschen, die een indirect belang hebben bij de wet.
De heer Kuyper zeide8, dat het referendum in Zwitserland veel natuurlijker
tot uiting komt in de kleine kantons, maar dat kan hier ook bijvoorbeeld
gemeentegewijze. Wie stelt hier te lande buiten de politici belang in eene
wet? Bij de Drankwet zijn de meesten blijven slapen, totdat zij er was, en dan
komt men met bezwaren, en zegt, dat zij is aangenomen omdat de politiek
het eischte.9
Men sprak van omkooperij bij het referendum, maar heeft men daar in
Zwitserland ooit van gehoord? Men kan het zich voorstellen bij verkiezingen,
maar niet op groote schaal bij het referendum.
De heer Drucker zegt10, dat een bestuur zooveel beter vooruit ziet, en dat
daarom het volk niet moet oordeelen. Spreker is het meest bang, dat onder
de tegenwoordige opvatting van democratie de vrijheid in het gedrang komt,
en die moeten we zoolang mogelijk bewaren. Nu is er echter een groot
bezwaar, namelijk dat als men thans het referendum invoert, het niet vrij zal
Vertegenwoordiging van de burger 261

blijven van de politiek; in Zwitserland is het dat wel. Wil men het
referendum, dan moet op den voorgrond staan, dat de ministers kunnen
blijven, ook als het referendum het wetsontwerp verwerpt.
In de vergadering van 16 september worden de algemene beschouwingen afgerond met
stemmingen over de verschillende voorstellen. Het voorstel voor een door kiezers uit te
lokken referendum, dat Troelstra op 9 september indiende, wordt daarbij met 12 tegen 4
stemmen verworpen, het door de Kroon te initiëren referendum wordt echter wel voor
nader onderzoek naar de subcommissie doorverwezen. Daarnaast spreekt de commissie
zich met de grootst mogelijke meerderheid uit voor behoud van de Eerste Kamer.
1) De Savornin Lohman verwees naar het citaat over partijleiders uit de Adviezen
van G. Groen van Prinsterer, dat tijdens de plenaire vergadering op 13-09-1910
door Van de Velde was voorgelezen (H2-12. Notulen plenair, 13-09-1910, p. 126).
Van de Velde wilde hiermee aantonen dat Groen met Guizot van mening was, dat
men partijleiders nodig had. François Guizot was als conservatieve liberaal of
doctrinair in de periode september 1847-februari 1848 minister-president van
Frankrijk. Guizot schreef over het politieke stelsel in Mémoires pour servir à l’histoire
de mon temps (Parijs/Leipzig 1858-1867) en Histoire parlementaire de France (Parijs
1863-1864). Niet achterhaald kon worden naar welke 'Adviezen' van Groen van
Prinsterer Van de Velde had verwezen.
2) Met de ‘aanhangige dwangverzekering bij ziekte’ wordt verwezen naar de ‘Wet
tot regeling der Arbeidersziekteverzekering (Ziektewet)’ (Stbl. 1913, nr. 204).
Voor arbeiders was dit geen vrijwillige, maar een verplichte verzekering.
3) Ten tijde van het Duitse Keizerrijk (1871-1918) had de Rijksdag (het parlement)
tezamen met de Bondsraad (een vertegenwoordiging van afgevaardigden van de
25 deelstaten) een gedeelde wetgevende macht. Daarnaast had de Rijksdag het
recht van budget (het recht de rijksbegroting goed of af te keuren, of te
wijzigen). De leden van de landdagen (de parlementen van de deelstaten) werden
gekozen via het kiesrecht voor mannen. Dit kiesrecht voor mannen was niet
eenduidig, maar verschilde per deelstaat. Een eerdere uitspraak van Drucker over
de situatie in Duitsland kon niet in de notulen van de commissie worden
teruggevonden.
4) Lohman had zich overigens al eerder voor invoering van een dergelijke
koninklijke volksraadpleging verklaard. Zie De Savornin Lohman, Onze constitutie,
384-386. In de Commissie-Cals/Donner zou Verbrugh hier weer naar verwijzen
(notulen subcommissie III 04-02-1969, p.2).
5) Lager Onderwijswet 17-08-1878, Stbl. nr. 127.
6) Van Idsinga in notulen 13-09-1910, p. 121.
7) Drucker in fragment H2-10.
8) Kuyper in notulen 10-09-1910, p. 103.
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9) De wet houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in
sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap werd vastgesteld
op 28-06-1881 (Stbl. nr. 97). Nadien is de 'Drankwet' gewijzigd bij de wetten van
23-04-1884 (Stbl. nr. 54), 16-04-1885 (Stbl. nr. 78), 15-04-1886 (Stbl. nr. 64), bij
art. 2 van de wet van 31-12-1887 (Stbl. nr. 265), bij wet van 27-04-1901 (Stbl. nr.
85) en bij wet van 12-10-1904 (Stbl. nr. 230).
10) Drucker in notulen 13-09-1910, p. 127.

2-14. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN SUBCOMMISSIE VOOR
DELEN VAN HOOFDSTUK III VAN DE GRONDWET (STATEN-GENERAAL,
KIESRECHT), 09-01-1911.

Opkomstplicht - .. dat publiek recht is publieke plicht en dat dus
stemplicht noodwendig correlatief van kiesrecht is.

Na de uitgebreide algemene beschouwingen (H2-10-H2-13) laat de plenaire commissie
de uitwerking van haar voorstellen op het terrein van kiesrecht en tweekamerstelsel over
aan een subcommissie. Deze bespreekt in haar eerste vergadering onder andere een
suggestie van Van der Feltz voor de invoering van een stemplicht. A.F. de Savornin
Lohman kan zich in deze suggestie wel vinden.
De heer De Savornin Lohman ondersteunt het voorstel1 ten deze door den heer
Van der Feltz gedaan op practische gronden, hij is er dus voor, voor wat de
mannen betreft. Immers thans moet men, ten koste van veel geld, moeite,
enzovoort de kiezers naar de stembus drijven. Deze immoreele practijken
zullen verdwijnen bij stemplicht. Maar de vrouwen die eeuwen lang zijn
uitgesloten, kunnen die verplichting niet gevoelen. Men moet de overtreders
echter niet voor den rechter brengen, maar hen eenvoudig van de kiezerslijst
schrappen, totdat zij zelf vragen om er weer opgeplaatst te worden. De
stembureaux moeten die schrapping na onderzoek gelasten.
Van verschillende zijden wordt er op gewezen, dat het practisch doel door
den heer De Savornin Lohman beoogd, niet zal worden bereikt, omdat men
geld geeft voor een bepaalde stem of wel om bijvoorbeeld visschers die ver af
zijn, te doen overkomen. Ook wijst de heer Van Nispen tot Sevenaer er op, dat in
districten, waar een vaste candidaat verzekerd van de overwinning is, het
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plagerij moet heeten de menschen te dwingen te stemmen. Voorts schijnt de
sanctie eenigszins zonderling; het is geen straf, voor wie onverschillig is, om
hem het kiesrecht te ontnemen.
De heer Van der Feltz wijst er op dat kiesrecht, op grond van algemeen belang
toegekend, ook vordert dat men er gebruik van maakt. Voor de vrouwen
heeft hij als kenmerk aangenomen eigen aanmelding, dus belangstelling,
atqui ergo2 ligt het in de lijn ook haar onder den stemplicht te begrijpen. Bij
evenredig kiesrecht vervallen de bezwaren van den heer Van Nispen tot
Sevenaer.
De heer De Savornin Lohman herinnert er aan dat publiek recht is publieke
plicht en dat dus stemplicht noodwendig correlatief van kiesrecht is.
Visschers en anderen die buitenslands of op reis zijn, kunnen wellicht op 's
Rijks kosten reizen. In België heeft men de bezwaren welke hier worden
geschetst, niet ondervonden.3 De sanctie is sterk genoeg, omdat velen thuis
blijven, denkende: het doet er niet toe, maar daarom toch niet met verlies van
kiesrecht willen gestraft worden.
In haar rapport aan de plenaire commissie neemt de subcommissie uiteindelijk niets over
de stemplicht op. Desondanks komt het onderwerp in de plenaire vergaderingen van 13
en 14 september 1911 opnieuw ter sprake. Ook nu leidt dit niet tot een gezamenlijke
aanbeveling. Van der Feltz verwerkt zijn suggestie daarom in een minderheidsnota die
aan het het eindrapport wordt toegevoegd.
1) Het voorstel van Van der Feltz werd op 12-12-1910 aan de leden rondgestuurd.
NA, Staatscie. Grondwetswijziging, 2.04.53.09, inv. nr. 5.
2) en dus
3) In België was de opkomstplicht in 1893 in de grondwet vastgelegd.

2-15. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 10 JANUARI
1911.

Evenredige vertegenwoordiging - Stabieler wordt er de regeering
misschien door, maar niet principieeler in haar bestuurslijn.
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In de eerste vergadering na de lange algemene beschouwingen over het kiesrecht (H2-10H2-13) staat de plenaire commissie stil bij artikel 81, waarin het districtenstelsel is
vastgelegd. Daarbij kiest A.F. de Savornin Lohman een standpunt dat sterk afwijkt van
hetgeen hij in de commissie-J.Heemskerk Azn. verdedigde (notulen 22 juni 1883, p.46).
Waar hij in 1883 de evenredige vertegenwoordiging vreesde vanwege mogelijke
belangenpolitiek meent hij nu dat de evenredige vertegenwoordiging hiervoor juist een
oplossing zou kunnen zijn:
Over het evenredig kiesrecht zal spreker een enkel woord zeggen.
Hij is sinds de laatste vergadering, toen hij er tegen sprak, eenigszins van
meening veranderd.1 Spreker kan zich niet vereenigen met het denkbeeld,
dat alle Nederlandsche burgers gedwongen moeten worden lid van eene
partij te zijn. Nu is er een stelsel, waarbij men niet gedwongen is op eene
partij te stemmen, maar bijvoorbeeld op A, en subsidiair op B en C. Ook dit
stelsel vindt hij niet aanbevelenswaard, maar er is nog een stelsel, waarbij
men maar ééne stem uitbrengt, en zoowel de partij als de persoon van den
candidaat tot zijn recht komen, en men ook kan stemmen op menschen, die
niet tot eene partij behooren. Als zoo'n stelsel mogelijk is, en spreker gelooft
dat wel, dan is hij wel voor zoodanig evenredig kiesrecht te vinden.
In tegenstelling met den heer Tydeman2, houdt spreker het er voor, dat de
directe invloed van belangen minder zal worden; er blijven altijd politieke
partijen, en het voordeel zal zijn, dat men eene Kamer zal krijgen, die minder
afhankelijk is van partij-leiding.
Spreker kan zich zeer goed begrijpen, dat velen verlangen naar evenredig
kiesrecht, omdat de tegenwoordige toestand is een toestand van onwaarheid;
en als men een stelsel verkrijgen kan, zooals spreker schetste, dan wil hij dat
wel helpen bevorderen.
Cort van der Linden voelt daarentegen nog altijd weinig voor het evenredig kiesrecht:
Hij is het geheel eens met die sprekers, die vreezen, dat men zal krijgen
eene vertegenwoordiging van belangen en men ontwennen zal het algemeen
belang op den voorgrond te stellen; daarbij komt, dat men een volkomen
valschen maatstaf zal krijgen, immers het belang van eene groep meet zich af
naar de intelligentie, de energie, het kapitaal en dergelijke, niet alleen naar
het aantal der individuen.
Nog een groot bezwaar heeft spreker tegen de evenredige
vertegenwoordiging: het zal verderfelijk werken op het parlement, op de
politieke vertegenwoordiging. De groote beginselen der politiek komen hoe
langer hoe zeldzamer uit, de groote practische quaesties zijn meestal los van
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die beginselen, zij zijn niet door die groote beginselen uit te maken, het
komt dan ook op de toepassing der beginselen aan. En nu kent men in kleine
districten de personen der vertegenwoordigers en weet men, hoe zij in de
practijk het program zullen uitvoeren; die band van den persoon met den
kiezer wordt hoe langer hoe losser, bij de evenredige vertegenwoordiging zal
hij geheel worden verbroken, omdat daar de kiezer, den persoon dien hij
kiest, geheel niet kent.
De heer Lohman heeft gezegd, dat een stelsel te bedenken ware, dat ieder
één persoon kiest: maar een gevolg van dat stelsel zou zijn, dat al kiest een
kiezer één persoon hij daarmee toch indirect op eene partij stemt en dus op
alle leden dier partij.
Kuyper is wel voorstander van evenredig kiesrecht en wijst op de betekenis van het
kiesstelsel voor de wijze waarop kabinetten gevormd worden:
De evenredige vertegenwoordiging is daarom zoo te verkiezen, omdat
daardoor wordt uitgesloten de noodzakelijkheid van politieke combinaties.
Deze beletten toch de zuivere ontwikkeling der eigen beginselen, doen weer
haar invloed gelden op het kabinet. Het kabinet toch zal dan niet zoo
gebonden zijn, want het staat niet tegenover eene politieke combinatie,
waaruit het is voortgekomen, maar vrijer tegenover de partijen, waardoor het
veel meer zuiver naar zijne beginselen kan regeeren. Gaat men nu in op het
denkbeeld de indeeling in districten imperatief te stellen of het aantal te
bepalen dan sluit men feitelijk de evenredige vertegenwoordiging uit.
--De heer Tydeman wil eene kleine rectificatie maken naar aanleiding van
hetgeen de heer Cort van der Linden heeft gezegd. Spreker meent, dat het
imperatieve voorschrift uit de Grondwet moet verdwijnen, niet omdat hij
voor evenredige vertegenwoordiging is, maar omdat hij het meest gevoelt
voor eene nieuwe verdeeling in éénmalige kleine districten.
Hij is zich zeer goed bewust, dat de nadelen die aan het tegenwoordige
stelsel kleven, zeer groot zijn, speciaal de veronachtzaming der
minderheden. Dit bezwaar wil hij zooveel mogelijk ondervangen door eene
nieuwe verdeeling in kleine districten. Hierbij zouden dan nog komen als
bijkomstige voordeelen; grooter aantal leden in de Kamer, met gevolg betere
werkwijze, want zelfs van 100 op 150 leden te komen is een verschil, dat
zeker eene andere voorbereiding der zaken met zich mede brengen zal.
De vraag, of men bij evenredige vertegenwoordiging eene meer of mindere
belangen-vertegenwoordiging krijgen zou, hangt af van de inrichting dier
vertegenwoordiging. Neemt men groote districten, waarbij de kiezer op één
persoon
stemt,
dan
is
er
heel
veel
kans
op
eene
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belangenvertegenwoordiging; dat ware een bederf van het parlementaire
stelsel; wij moeten toch eene Tweede Kamer hebben, gemaakt op de groote
politieke lijnen en al kunnen wij niet behouden twee groote partijen
tegenover elkaar, men moet toch, zoo veel men er nog van heeft, behouden.
Daarom beschouwt spreker evenredige vertegenwoordiging met groote
districten en het stemmen op één persoon als het slechtste van alle stelsels.
Spreker is het eens met hetgeen de heer Cort van der Linden heeft gezegd
over den band van kiezer en gekozene in kleine districten; bij evenredige
vertegenwoordiging worden altijd leiders en hoofdlieden in de Kamer
gebracht; hetzelfde geldt voor de propagandisten; zij komen dan mettertijd
wel in de Kamer.
--De heer Reekers merkt op, dat hij niet kan onderschrijven hetgeen de heer
Kuyper heeft gezegd omtrent het vrijer zijn der regeering om meer zuiver
volgens hare beginselen te regeeren bij evenredige vertegenwoordiging.
Dezelfde groepen, als bij het tegenwoordige stelsel, zullen toch wel
terugkeeren, maar wellicht vermeerderd in aantal, dat wil zeggen gesplitst in
nuances, waarvan elke in het parlement is gebracht door eigen kracht.
Combineeren zullen die groepen zich niet volledig, want dan hadden zij het
ook bij de stembus gedaan, gelijk nu het geval is. Hoe zal nu eene regeering
eene meer principieele lijn kunnen volgen? Het komt spreker veel meer voor,
dat men een politiek van marchandeeren zal krijgen, met verschillende
groepen van rechts en links, gelijk menigmaal thans in Duitschland
geschiedt. Stabieler wordt er de regeering misschien door, maar niet
principieeler in haar bestuurslijn.
Een meerderheid van de commissie verklaart zich voor schrapping van de bepaling over
kiesdistricten. Zo wil zij de mogelijkheid openen om evenredige vertegenwoordiging in te
voeren. De subcommissie voor het kiesrecht (artikelen 79-82 en 90) zal deze conclusie
verder uitwerken.
1) In de vergaderingen van 15-09-1910 (p. 144) en 16-09-1910 (p. 154) sprak De
Savornin Lohman zich kritisch uit over evenredige vertegenwoordiging. In een
op 12-12-1910 bij de subcommissie ingediende nota kondigde Lohman aan
hierover van mening veranderd te zijn. NA, Staatscie. Grondwetswijziging,
2.04.53.09, inv. nr. 5.
2) Tydeman in notulen 10-01-1911, p. 166.
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2-16. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 11 JANUARI
1911.

Vertegenwoordiging - De afgevaardigde moet zonder last zijn, van wien
ook.

De commissie vergadert over artikel 86 ('De leden stemmen zonder last van of
ruggespraak met hen, die benoemen'). Er ontstaat discussie over de betekenis van dit uit
1814 stammende artikel.
De heer Kuyper vindt, dat het artikel niet veel beteekenis meer heeft, sedert de
tijd der Republiek voorbij is, waarin men van een lichaam, een college,
opdracht kreeg.
De heer Van Idsinga hecht zeer aan het artikel, maar men heeft het in 1887 op
onjuiste wijze gewijzigd. De bedoeling was alleen het mandat impératif te
verbieden, en nu heeft men de woorden "volgens eed en geweten" er ook
uitgelaten.1 Spreker wenscht te doen uitkomen, dat men in het geheel geen
ruggespraak mag houden, niet alleen niet met hen die benoemen, maar met
niemand, wie het ook zij. Hij wil het artikel weer volledig maken, zoodat
beter blijke, dat ieder Kamerlid stemt naar eigen overtuiging.
--De heer Cort van der Linden geeft in overweging de woorden: "met hen die
benoemen" weg te laten. De afgevaardigde moet zonder last zijn, van wien
ook.
De heer Nolens releveert de bedoeling van het artikel, namelijk dat een
Kamerlid door zijne collega's kan worden overtuigd, zoodat hij niet van te
voren een last moet hebben gekregen. Historisch was een lichaam het
uitgangspunt, maar ook thans is het nog denkbaar, dat men een last zou
ontvangen van eene kiesvereeniging of eene landbouwvereeniging,
bijvoorbeeld met betrekking tot het graven van een kanaal.
Na deze discussie wordt het artikel verwezen naar de subcommissie voor hoofdstuk III.
Deze stelt voor het artikel niet te wijzigen.
1) Met de grondwetsherziening van 1887 was uit het artikel ‘De leden stemmen,
elk volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen, die
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benoemen’ (art. 82 Grondwet 1848) de passage ‘elk volgens eed en geweten’
geschrapt. Over dit regeringsvoorstel was in het parlement nauwelijks
gediscussieerd. Eerder was in de commissie-J. Heemskerk Azn. een voorstel voor
vervanging van deze formulering door de woorden ‘volgens overtuiging’ nog met
de kleinst mogelijke meerderheid afgewezen. Daarnaast hadden enige
commissieleden, onder verwijzing naar een Franse wet van 30 november 1815
over de verkiezing van afgevaardigden, gesuggereerd om de woorden ‘zonder
last of ruggespraak’ te vervangen door een duidelijker verbod op een bindend
mandaat (mandat imperatif). Hiervoor bestond in de commissie evenmin
voldoende steun (notulen plenair 29-06-1883, p. 63-64).

2-17. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 12 JANUARI
1911.

Parlementair stelsel - Meer en meer rijst de vraag bij de verkiezing: zijt
gij voor dit of dat kabinet; meer en meer loopt de verkiezing over de
Kamer heen, over het kabinet.

Aangekomen bij de artikelen over het lidmaatschap van de Staten-Generaal (artikel 9394) stelt A.F. de Savornin Lohman voor om de mogelijkheid, dat een minister tevens
stemhebbend Kamerlid kan zijn, uit de Grondwet te schrappen. Oppenheim bestrijdt deze
suggestie: hij meent dat het scheiden van deze functies niet verenigbaar is met het
parlementair stelsel.
De heer De Savornin Lohman is, ten aanzien van art. 941, van meening, dat het,
gegeven ons staatsrecht, eene verkeerde verhouding in het leven roept, als de
minister is Kamerlid. De regeering toch moet gecontroleerd worden door de
Kamer; en dan gaat het niet aan, dat in die Kamer de leden der regeering
zitten.
Het zal ook in de practijk eene groote verandering brengen, indien de
ministers als Kamerleden voor de openbare behandeling, in de secties
deelnemen aan het voorbereidend werk.
Daarbij komt, dat bij ons, met ons facultatief stelsel, de beslissing over het
al of niet Kamerlid zijn van den minister afhangt van een toevallig district.
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Eene vraag van zoo groot constitutioneel gewicht mag niet afhangen van de
goedkeuring van kiezers van eenig district, die zich laten leiden niet door
staatsrechtelijke overwegingen, maar door verwachting van voordeel.
De positie van den minister wordt er ook niet beter op; hij zal zich toch als
Kamerlid steeds homogeen moeten verklaren met het ministerie.
Het is in strijd met den aard onzer Constitutie: daarom is spreker er tegen.
Na steunbetuigingen van Kuyper, Nolens, Cort van der Linden en Van de Velde stuit het
voorstel op kritiek van Oppenheim.
De heer Oppenheim vindt het een zeer ingrijpend voorstel. Het zou eene groote
verandering brengen in ons staatsrecht.
Wel is het minder wenschelijk, dat een minister tevens Kamerlid is, maar
met een verbod ervan in de Grondwet kan spreker zich niet vereenigen. Het
parlementaire stelsel brengt toch mede in zijne consequenties, dat de
ministers in de Kamer zitten, dat zij leiding geven aan den wetgever. Dit
moge tot nu toe niet zoo geweest zijn, maar als de tijd komt dat dit voor het
doorwerken van het parlementaire stelsel wenschelijk is, dan moet de
Grondwet geen obstacle vormen. Meer en meer rijst de vraag bij de
verkiezing: zijt gij voor dit of dat kabinet; meer en meer loopt de verkiezing
over de Kamer heen, over het kabinet.
De heer Reekers is het eens met den heer De Savornin Lohman: hij wil ééne
opmerking slechts maken naar aanleiding van wat door den heer
Oppenheim gezegd is. Dat het parlementaire stelsel van 1848 niet gaat in de
richting van den heer Oppenheim blijkt wel uit de stemming in 1887
gehouden over het niet onderwerpen aan herkiezing van het Kamerlid, dat
minister is geworden. Op gronden, vierkant in strijd met hetgeen door den
heer Oppenheim is beweerd, werd dit voorstel verworpen.2
De heer Cort van der Linden is het eens met den heer Oppenheim. Het geldt
hier niet het bestaan van het parlementaire stelsel. Dat stelsel is op twee
wijzen op te vatten. Indien men uitgaat van de stelling, dat de ministers
mandatarissen van de Kamer zijn, dan volgt daaruit de noodzakelijkheid, dat
de ministers leden der Kamer zijn. Spreker vat echter het parlementaire
stelsel zóó op, dat niet de meerderheid, maar het beginsel van de
meerderheid moet regeeren, en van dat beginsel moeten de ministers zijn de
zelfstandige dragers. Zóó opgevat maakt men geen inbreuk op het stelsel,
wanneer men het verbod in de Grondwet invoert.
Dat de ministers zullen afhangen geheel en al van de meerderheid, welke
weer van de kiezers afhangt is eene verwording van het parlementaire stelsel.
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De heer Nolens ziet niet in, dat men door het verbod in de Grondwet op te
nemen in het parlementaire stelsel zou ingrijpen. De heer Oppenheim denkt
aan het Engelsche stelsel, maar dat heeft men hier niet.
--De heer Röell is het eens met den heer Oppenheim. Men weet niet, wat de
ontwikkeling van het parlementaire stelsel meebrengt en dan is het niet
wenschelijk eene dergelijke eventueel belemmerende bepaling in de
Grondwet op te nemen.
Ook heeft spreker nog een argument: de ministers zullen dikwijls overleg
plegen met de Kamerleden, maar dan buiten de Kamer; spreker vond het veel
gewenschter, dat de ministers het dan openlijk in de Kamer doen zullen.
Het bezwaar der verhouding tusschen de ministers onderling, vindt spreker
niet afdoende, immers de formateur kan van zijne mede-ministers eischen,
dat zij geen lid der Kamer zijn.
Spreker heeft overigens ook bezwaar tegen het opnemen van den minister
in art. 963; de uitsluitingen aldaar zijn toch uitsluitend gedaan in verband
met de belangen van den staatsdienst, en niet met die van het parlement.
Deze laatste moeten ter beoordeeling van de kiezers blijven.
Ondanks de bezwaren van Oppenheim neemt de commissie het voorstel van Lohman met
een ruime meerderheid over.
1) Artikel 94 lid 1 (Grondwet 1887):
De hoofden der ministeriële departementen hebben zitting in de beide Kamers.
Zij hebben alleen eene raadgevende stem, ten ware zij tot leden der vergadering
mogten benoemd zijn.
2) Reekers verwijst naar de parlementaire behandeling in 1887 van een voorstel
tot wijziging van art. 91 van de Grondwet van 1848, dat voor leden van de StatenGeneraal de uitoefening van een aantal ambten uitsloot. Het kabinetsvoorstel
beoogde slechts een geringe en vooral redactionele wijziging. Toch leidde het
wijzigingsvoorstel tot veel discussie vanwege het amendement-Van Houten, Van
Kerkwijk en Schaepman, dat zich specifiek richtte op de bepaling dat een lid van
de Staten-Generaal bij aanvaarding van een bezoldigd staatsambt - dat hij niet
reeds tijdens de verkiezingen vervulde - het Kamerlidmaatschap verloor maar wel
herkiesbaar bleef. Het amendement beoogde ministers van deze eis tot
herkiezing uit te zonderen. (HTK 1886-1887, Bijl. 6.84) In een mondelinge
toelichting noemde Van Houten het een groot nadeel dat de functies van
minister en Kamerlid niet verenigbaar waren en waarschuwde dat politieke
partijen op deze wijze hun politieke kopstukken konden 'verliezen'. Voor
ministers die tengevolge van een kabinetsval dienden af te treden kon het
namelijk lange tijd duren eer zij weer tot Kamerlid werden gekozen. Een
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meerderheid in de Kamer vond het 'belang van de partij-organisatie' echter niet
passen bij de beginselen van de Grondwet, die immers geen onderscheid maakte
tussen ministers en andere ambtenaren. HTK 1886-1887, p. 1363-1382, aldaar
1380-1382 (20-04-1887), 1383-1394 (21-04-1887), 1395-1400 (22-04-1887). Zie
ook Buijs, De Grondwet III, 194.
3) Artikel 96 (Grondwet 1887):
Een lid van de Staten-Generaal kan niet tegelijkertijd zijn vice-president of lid
van den Raad van State, president, vice-president of lid van of procureurgeneraal of advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, noch president of lid van de
Algemeene Rekenkamer, noch Commissaris des Konings in eene provincie.
De wet regelt voor zooveel noodig de gevolgen van de vereeniging van het
lidmaatschap van eene der beide Kamers met andere dan de in het eerste lid
uitgesloten, uit 's Lands kas bezoldigde ambten.
Krijgslieden in werkelijken dienst, het lidmaatschap van eene der beide Kamers
aanvaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap van regtswege op non-activiteit.
Ophoudende lid te zijn, keeren zij tot den werkelijken dienst terug.
Zij die na hunne verkiezing tot lid van de Staten-Generaal een bezoldigd
Staatsambt, dat zij niet reeds tijdens die verkiezing vervulden, aannemen,
verliezen van regtswege het lidmaatschap, maar zijn herkiesbaar.

2-18. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 13 JANUARI
1911.

Parlementaire onschendbaarheid - Wat betreft opruiing, daarvoor is
geen excuus; het strijdt met den geest der Grondwet en met den eed der
leden, want de Grondwet erkent eene bestaande orde van zaken, en men
mag niet opruiien om die omver te werpen.

De commissie bespreekt het artikel over de parlementaire onschendbaarheid. Een dag
eerder heeft Van Lynden van Sandenburg de commissie er op gewezen dat in de recente
juridische literatuur is voorgesteld om dit artikel te schrappen. Het argument daarvoor is
dat de oorspronkelijke bedoeling van bescherming van het parlement tegen de Kroon geen
betekenis meer heeft. Vooral Troelstra blijkt hier fel op tegen. Hij presenteert een voorstel
om de bescherming van Kamerleden tegen vervolging voor wat zij in de vergadering
hebben gezegd of geschreven juist uit te breiden.
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De heer Troelstra zou met veel leedwezen zien, indien de positie van de leden
der Staten-Generaal ook maar eenigszins werd verzwakt. Hij oordeelt, dat de
geschiedenis, ook die van de laatste jaren, dat niet noodzakelijk maakt;
belangrijke feiten van overtreding zijn hem niet bekend. Spreker is er ook
tegen om aanranding van staatsgeheimen strafbaar te stellen; veel hangt hier
af van subjectieve inzichten, en men krijgt onverkwikkelijke quaesties, of iets
al dan niet een staatsgeheim is. Men zou door opheffing der bepaling het
ambt declineeren; de waarborg ligt in het peil van het publieke leven, dat bij
ons niet zoo laag is.
Spreker zou eene nieuwe bepaling willen opnemen, die waarborgt the
freedom of arrest and molestation, gelijk reeds in art. 14 der Fransche loi
constitutionelle van 1896, art. 45 der Belgische, art. 69 der Luxemburgsche, art.
31 der Duitsche, art. 84 der Pruisische, art. 26 der Beiersche, art. 84 der
Saksische en art. 49 der Badensche grondwet.1 Deze bepaling zou moeten
inhouden, dat een lid der Staten-Generaal zonder verlof der Kamer niet
vervolgbaar is gedurende eene gansche zitting. Wel acht spreker de gebleken
behoefte hier te lande niet groot, maar er kunnen andere tijden komen van
groote beroering in het volk, en zoo zou de rechterlijke macht op aanstoking
der regeering, gebruik maken van eenige daarvoor geschikte wetsbepaling,
politieke tegenstanders onder vervolging kunnen stellen, om hen te loozen
vanuit het parlement naar de gevangenis. Zoo'n middel van politieke wraak
moet niet mogelijk zijn.
--De voorzitter2 vindt het eene moeilijke quaestie. Er zijn drie mogelijkheden:
dat men pleegt het misdrijf van schending van geheimen, dat van
beleediging, en dat van opruiing. Bij schending van geheimen is de
appreciatie moeilijk. Wat beleediging betreft, citeert spreker eene plaats uit
Buys, dat het artikel juist was opgenomen om den leden toe te staan vrijelijk
hoon en laster te kunnen plegen.3 In zakelijken zin en objectief moet men,
mits zonder overdreven persoonlijk karakter wel eens iets van kwetsenden
aard kunnen zeggen. Wat betreft opruiing, daarvoor is geen excuus; het
strijdt met den geest der Grondwet en met den eed der leden, want de
Grondwet erkent eene bestaande orde van zaken, en men mag niet opruiien
om die omver te werpen. Het verbod van vervolging wegens schending van
geheimen zou het voor de regeering gemakkelijk maken, maar dat is dan ook
de eenige grond. Spreker zou alle misdrijven voor den rechter willen
brengen, behalve beleediging.
Het voorstel van den heer Troelstra, om Kamerleden buiten de Kamer nietvervolgbaar te stellen gedurende de zitting acht spreker vreemd; het zou de
rustverstoring vergemakkelijken.
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Ook de meeste andere commissieleden reageren terughoudend op de voorstellen voor
wijziging van het artikel. Van Doorn bijvoorbeeld betoogt dat opruiing tegen een
onwelkom wetsvoorstel soms noodzakelijk is en pleit voor behoud van de bestaande
onschendbaarheid. Troelstra legt de commissie vervolgens een concreet wijzigingsvoorstel
voor:
De heer Troelstra belichaamt zijne denkbeelden op de volgende wijze: hij stelt
voor een tweede lid toe te voegen aan art. 97 van den volgenden inhoud:
"Zij kunnen behalve bij betrapping op heterdaad gedurende de zitting niet
strafrechtelijk vervolgd of gevangen genomen worden zonder verlof der
Kamer, waarvan zij deel uit maken. De gevangenhouding of vervolging van
leden der Staten-Generaal wordt, indien de Kamer dat verlengt, gedurende
een door haar te bepalen tijd, die den duur der zitting niet overschrijdt,
geschorst."
Dat is volstrekt geen straffeloosverklaring van de leden der StatenGeneraal.
Ratio van dit lid is het algemeen belang; heeft eenmaal de kiezer aan een
bepaald persoon opgedragen de belangen van het volk te behartigen, dan
heeft die persoon een publiek mandaat te vervullen en moet het publiek
gezag zich binden aan zekere regelen ten opzichte van de vervulling van dat
mandaat. Natuurlijk slechts gedurende de zitting van het lichaam, waarvan
hij deel uitmaakt en dat lichaam heeft het geheel in haar handen, al of niet
zonder verwijl te doen vervolgen.
--De heer Van Citters meent, dat men naast die groepen van het parlement, die
parlementair optreden, ook groepen kan krijgen, die dat niet doen, het is
zelfs niet uitgesloten dat anarchisten eens lid van de Kamer worden. En nu
komt het spreker voor, dat het er al heel weinig toe doet, wanneer de leden
gaan opruien, of zij al door de andere leden der Kamer tegengesproken
worden; het gesprokene blijft niet in de Kamer; het wordt gemakkelijk
verspreid, en men zal de opruiende taal slechts als overdruk uit de
Handelingen behoeven te verspreiden, om zich straffeloosheid te verzekeren.
Spreker kan dus niet met den heer Van Doorn meegaan, maar zal vóór
strafbaarstelling van opruiing stemmen.
Tenslotte besluit de commissie om artikel 97 ongewijzigd te laten.
1) Artikel 14 van de Franse loi constitutionelle van 16 juli 1875 luidt 'Aucun membre
de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être
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poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec
l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La
détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est
suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.'
Een wet uit 1896 is in Duguit en Monnier, Les constitutions et les principales lois
politiques niet aangetroffen.
Het artikel komt bijna geheel overeen met artikel 45 van de Belgische grondwet
van 7 februari 1831, luidende 'Geene der leden van de eene of de andere kamer
kunnen, gedurende het tydperk der jaerlyksche vergadering, tot bestraffing van
eenig misdryf vervolgd of aengevat worden, ten zy met de toestemming der
kamer van welke zy deel maeken, behoudens het geval van heeter daed. Er zal
tegen de leden van de eene of de andere kamer geenen lyfsdwang mogen
uytgeoefend worden, gedurende het tydperk der jaerlyksche vergadering, ten zy
met hetzelfde verlof. De opsluyting of de vervolging van een lid der eene of
andere kamer wordt gedurende den geheelen loop der jaerlyksche vergadering
opgeschort, indien de kamer het verzoekt.'
Artikel 69 van de gewijzigde Luxemburgse grondwet van 17 oktober 1868
bepaalde 'Kein Abgeordneter darf während der Dauer des Landtags, außer im
Falle der Ergreifung auf frischer That, strafrechtlich belangt oder verhaftet
werden ohne Ermächtigung der Kammer. Keine Körperhaft kann gegen eines
ihrer Mitglieder während des Landtags ohne die nämliche Ermächtigung
vollzogen werden. Die Haft eines Abgeordneten, oder die Belangung desselben
wird, wenn die Kammer es begehrt, während des Landtages und für dessen
ganze Dauer ausgesetzt.'
Artikel 31 van de Verfassung des Deutschen Reiches van 16 april 1871 luidde 'Ohne
Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied desselben während der
Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung
gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im
Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird. Gleiche Genehmigung ist bei
einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich. Auf Verlangen des Reichstages
wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied desselben und jede Untersuchungsoder Civilhaft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.'
Artikel 84 van de Pruisische Verfassungsurkunde van 31 januari 1850 bepaalde 'Sie
können für ihre Abstimmungen in der Kammer niemals, für ihre darin
ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer auf den Grund der
Geschäftsordnung (Art. 78) zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Mitglied
einer Kammer kann ohne deren Genehmigung während der Sitzungsperiode
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder
verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des
nächstfolgenden Tages nach derselben ergriffen wird. Gleiche Genehmigung ist
bei einer Verhaftung wegen Schulden nothwendig. Jedes Strafverfahren gegen
ein Mitglied der Kammer und eine jede Untersuchungs- oder Civilhaft wird für
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die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben, wenn die betreffende Kammer es
verlangt.'
De Beierse Verfassungsurkunde van 26 mei 1818 bepaalde in artikel 26 'Kein
Mitglied der Stände-Versammlung kann während der Dauer der Sitzungen ohne
Einwilligung der betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, den Fall der
Ergreifung auf frischer That bey begangenem Verbrechen ausgenommen.'
Artikel 84 van de Saksische Verfassungsurkunde van 4 september 1831 luidde 'Die
Stände genießen, sowohl in ihrer Gesammtheit, als einzeln, völlige
Unverletzlichkeit der Person während der Dauer des Landtags. Daher darf
insbesondere, außer dem Falle der Ergreifung auf frischer That bei einem
begangenen peinlichen Verbrechen und dem Falle des Wechselverfahrens, kein
Mitglied der Ständeversammlung während ihrer Dauer, ohne ausdrückliche
Zustimmung der Kammer, der selbiges angehört, verhaftet werden'. Grondwet
gold tot 1920 afschaffing monarchie.
De Badense Verfassungsurkunde van 22 augustus 1818 tot slot bepaalde in artikel
49 'Kein Ständeglied kann während der Dauer der Versammlung, ohne
ausdrückliche Erlaubniß der Kammer, wozu es gehört, verhaftet werden; den
Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei begangenen peinlichen Verbrechen
ausgenommen.'
2) Th. Heemskerk.
3) In De Grondwet stelde Buys dat, ‘wanneer het grondwettig voorschrift niet
strekt om misdrijven, door volksvertegenwoordigers met woord of pen in de
vergadering gepleegd, aan het oordeel van den strafrechter te onttrekken, dit
voorschrift elken zin en alle betekenis mist.’ Hoewel deze interpretatie volgens
Buys duidelijk uit de toelichting van de regering bij de grondwetsherziening van
1848 kon worden afgeleid, stelde hij naar aanleiding van hieraan tegengestelde
jurisprudentie vast dat de grondwettelijke formulering uit dat jaar wel aan
duidelijkheid te wensen overliet. Buys, De Grondwet I, 538-544.

2-19. COMMISSIE-TH. HEEMSKERK. NOTULEN PLENAIR, 14 SEPTEMBER
1911.

Kiesrecht - .. het is spreker onduidelijk waarom, indien het gezin door
zijn hoofd vertegenwoordigd wordt, dat hoofd niet evenveel stemmen
uitbrengen moet, als er zelfstandige leden van dat gezin zijn; die
zelfstandige leden bestaan politisch anders niet.
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Na de uitgebreide algemene beschouwingen over het kiesrecht van september 1910 (H210-H2-13) vergadert de plenaire commissie een jaar later opnieuw over het
kiesrechtartikel (artikel 80). Aanleiding is het verslag van subcommissie III 1-4 hierover,
dat is verschenen op 28 juni 1911. Vanwege de interne verdeeldheid van de subcommissie
bevat dit verslag geen aanbevelingen: de subcommissie heeft slechts tot een 'leidraad'
voor verdere discussie kunnen komen. Deze leidraad, maar vooral de bij het verslag
gevoegde minderheidsnota van Kuyper, O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer en Van de
Velde over het huismanskiesrecht en een afzonderlijke nota van Troelstra vormen de basis
voor een tweede plenaire discussieronde.
Onderstaand fragment geeft een deel van de bijdragen van Kuyper en Troelstra aan
deze discussie weer. Kuyper opent de tweede vergadering over het subcommissieverslag
met een lange beschouwing. Hierin reageert hij op de kritiek die zijn voorstel een dag
eerder kreeg van onder anderen Röell. Deze laatste wees er op dat Kuypers
huismanskiesrecht ertoe zou leiden dat sommige kiezers die nu het kiesrecht nog bezaten
dit zouden verliezen ('ontkiezeren').
De heer Kuyper voelde zich niet gedrongen veel te spreken, aangezien hij dat
in eersten termijn en in de subcommissie heeft gedaan. Wat betreft de
opmerking van den heer Röell om niet te ontkiezeren, daarover wil spreker
handelen bij de additioneele artikelen.
Spreker wenscht erkend te zien, dat er twee principieele verschillen
tegenover elkaar staan; weliswaar voelt men in deze staatscommissie meer
voor de synthese dan voor de antithese, maar het is toch niet goed die laatste
uit het oog te verliezen, omdat men hier geene bepaling maakt, die alleen
voor de staatscommissie moet dienen, maar die ook in het politieke leven
moet worden gebracht.
Wat de subcommissie als leidraad geeft, ligt in de lijn, die uitgaat van de
Fransche revolutie; de principieele tegenstelling ligt niet in het verschil
tusschen individueel en organisch, maar hierin, of men het volk beschouwt
als een product van menschelijke hand, dan wel als een organisch geheel,
gevormd onder hoogere leiding. Als men spreekt van den citoyen, het
individu, dan is daaruit nooit een volk te construeeren, want men beschouwt
de menschen enkel als vrouwen en mannen afzonderlijk, maar om een volk
te construeeren moet men juist mannen en vrouwen gezamenlijk
beschouwen. De tegenstelling ligt hierin, of men het volksgeheel beschouwt
als eene vennootschap, door menschelijken wil gemaakt, dan wel als een
volk, een organisch verschijnsel, dat van den menschelijken wil
onafhankelijk is.
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Wanneer in de Fransche revolutie gesproken wordt van "la société", dan is
daarmee bedoeld: de Genossenschaft, niet wat wij zouden noemen: het
maatschappelijk leven. In die vereeniging heeft men eene menigte
individuen, die eigener wil samenkomen om één Staat te vormen, en daartoe
maatregelen nemen; dit is het beginsel der volkssouvereiniteit. Om daaraan
te ontkomen hebben liberalen, ook in ons land, gezegd, dat die ingezetenen,
die geroepen worden, niet een recht tot kiezen hebben, maar eene functie
uitoefenen om een lichaam samen te stellen, dat voor de overheid noodig is;
en hieruit leidt men dan den stemplicht af. Maar het is zelfbedrog om te
meenen, dat men zóó aan de volkssouvereiniteit ontkomt. De heer Troelstra
beschouwt kiesrecht inhaerent aan het zijn van burger; dat doen die liberalen
niet.
--Spreker verwerpt voorts de idee, alsof de vertegenwoordiging er alleen is
om de overheid in hare taak te helpen; zij is er om op te komen voor de
rechten en vrijheden van het volk. In dit verband merkt spreker op, dat de
heer Troelstra zich ten onrechte beroept op Thomas ab Aquino ter
aangehaalder plaatse1, want dáár geeft hij geen principieelen opbouw van het
stemrecht; hij zegt slechts, dat algemeen stemrecht voorkomt, maar de
voorstelling is onjuist, alsof te Athene alle knechts, handwerkslieden,
enz. Πολιται2 waren.
Vóór de Franse revolutie waren er reeds pogingen om te komen tot eene
vertegenwoordiging door middel van de organen, waarin het
maatschappelijk leven zich gesplitst had.
In Engeland had men een geheel eigen stelsel, dat zich niet bewoog in de
lijn van l'homme en société; men kende er reeds het huismanskiesrecht door te
roepen de zogenaamde lodgers.3 Het is daar zelfs antérieur aan de Fransche
revolutie.
Ook hier te lande is het huismanskiesrecht niets nieuws; zoo sprak mr.
Farncombe Sanders er reeds over in De Gids van 1885 in zijn strijd tegen mr.
Van Houten, die hem beantwoordde in zijn Staatkundigen Brief no. 18 van 6 juli
1886.4 Onder de anti-revolutionairen stond Groen van Prinsterer het
huismanskiesrecht het eerst voor5, en uit een artikel in de Revue des Deux
Mondes, gisteren door den heer Cort van der Linden aangehaald, blijkt, dat
het volstrekt niet iets nieuws is, wat thans wordt voorgesteld.6 Terecht zeide
de voorzitter7, dat men het niet moet verwarren met organisch kiesrecht. De
verschillende groepen: wetenschappen, kunsten, beroepen, vereenigingen,
industrieën zijn er wel, maar zij hebben geen organisch bestaan meer. Het
huismanskiesrecht hangt in zoover samen met het organisch kiesrecht, dat
het het volk beschouwt als een organisch geheel; men kan niet ontkennen,
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dat een volk niet kan voortbestaan dan door gezinnen; er bestaat dus eene
organische formatie, die in het gezin tot uiting komt. Het hangt niet van den
menschelijken wil af, of er zal zijn een gezin, want dat is iets wat bestaat,
gelijk men in de Fransche revolutie placht te zeggen: avant la loi. Er bestaan
dus in een gezin verhoudingen, waaruit volgt, dat er een potestas8 is, waaraan
de leden van het gezin zich hebben te onderwerpen. De overheid mag die
machtsverhouding niet voorbij zien.
Moet men zich nu bepalen tot huismanskiesrecht op zichzelf? Dat zou zijn
een menschelijk kunstje om in het volk te leggen, wat er niet in bestaat, want
er zijn velen, die niet in een gezin leven, of, ook al is dat wel het geval, die
niet zijn onderworpen aan het gezag van den vader. Derhalve moet men het
volk nemen met die twee elementen, waaruit het bestaat.
--Als men met de Fransche revolutie aanneemt, dat het de volonté générale is,
die tot uitdrukking moet komen, dan spreekt het vanzelf, dat als de overheid,
als mandataris, handelt op eene wijze, die het volk, als mandaatgever, niet
gevallig is, men komt tot oproer en revolutie.
Nog enkele detailpunten zal spreker behandelen. Men voerde aan, dat bij
huismanskiesrecht men komt op een terrein, dat allerlei bepalingen in de
wet noodig maakt; dat geeft spreker toe, maar kan men zeggen, dat het
volks- en staatsleven eene eenvoudige uiting is? Ook op het gebied van de
wetenschap en het schoone wijkt overal het eenvoudige voor het
gecompliceerde.
Men vroeg, of hetgeen in het voorstel van spreker en de beide andere
heeren beoogd wordt, niet ook bereikt kan worden door de eerste twee leden
van den leidraad der subcommissie samen te voegen.9 Spreker kan daar niet
mede ineengaan, want hij is een principieel tegenstander van het eerste lid,
en het huismanskiesrecht komt in het tweede lid niet voor als een
opbouwend beginsel, maar als eene uitsluiting. Uitsluitingen mogen er
alleen zijn voor bijzondere gevallen, maar eene generale uitzondering is
misplaatst.
Ook gebruikt spreker liever de uitdrukking "huismanskiesrecht" dan
"gezinshoofdenkiesrecht", omdat daaronder ook het vrouwelijk gezinshoofd
zou vallen, wat spreker, als het eenigszins kan, wil vermijden.
Kuyper besluit met de opmerking dat hij nooit zijn stem zal geven aan het algemeen
kiesrecht - en vermoedelijk ook zijn politieke geestverwanten niet. Vervolgens krijgt
Troelstra het woord. Deze begint met enkele beschouwingen over de stemplicht (H2-18)
en vervolgt dan met een reactie op het betoog van Kuyper:
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Nu eenige woorden over het voorstel, dat spreker heeft ingediend10: het
beoogt algemeen kiesrecht voor mannen zoowel als voor vrouwen. Spreker
heeft meenen op te merken, dat in deze commissie eene meerderheid is voor
vrouwenkiesrecht: zelfs de heer Kuyper geeft toe, dat in zijn systeem er ook
plaats voor is, en indien men dat toegeeft, verzwakt men aanmerkelijk zijn
standpunt van afwijzing. Een van de redenen, waarom in katholieke kringen
het huismanskiesrecht tegenstand vond, was, dat men de vrouw, die het
hoofd is van het gezin, niet kan uitsluiten en daarmede de baan voor het
vrouwenkiesrecht opende. Het is een stelsel, de vrouw in het huisgezin te
willen laten, maar spreker merkt tegen dat stelsel op, dat er eene massa
vrouwen zijn, die geen gezin hebben, dat men uitstekend zijne plichten van
huisvrouw kan waarnemen en toch ook het algemeen belang dienen kan.
Men stelt het voor, dat eene vrouw, die zich met politiek bemoeit, ook niet
anders doet en geheel geen interesse meer heeft voor het gezin: dat is toch
zeker niet noodzakelijk.
Spreker heeft de meeste waardeering voor de diepgaande theologische en
philosophische beschouwingen van den heer Kuyper, maar die
beschouwingen zeggen spreker in deze commissie niets en nog minder in
het parlement. De reden, dat het vraagstuk urgent is, is niet, omdat er thans
een individualistisch kiesrecht is en in plaats daarvan het huismanskiesrecht
komen moet, dat heeft de christelijke partijen er niet toe gedreven, tegen het
tegenwoordige kiesrecht op te komen: de reden van de urgentie van het
vraagstuk is de toenemende politieke ontwikkeling der arbeiders en de
meerdere toenemende ontwikkeling in de maatschappij van de vrouw. De
ontwikkeling in de industrie heeft den aard, het streven, de behoeften, de
beteekenis van de arbeiders zoo veranderd, dat zij, die vóór 50 jaar nog
uitsluitend geregeerd moesten worden, thans mede regeeren moeten.
En zoo is ook de plaats van de vrouw veranderd en de opvatting, dat die
uitsluitend is in het huisgezin, verouderd en in strijd met den
maatschappelijken toestand. Daarmede moet men rekening houden en niet
met de philosophie van den heer Kuyper. De deur voor het vrouwenkiesrecht
moet niet gesloten blijven. Het is echter de vraag, hoe haar te openen.
Na een uitweiding over het vrouwenkiesrecht komt Troelstra terug op het voorstel van
Kuyper:
Wat nu aangaat het huismanskiesrecht, het is op twee wijzen verdedigd:
door den heer Kuyper en door den heer De Savornin Lohman11; en dan moet
spreker den laatsten het recht doen wedervaren, dat zijn stelsel naar de
realiteit is opgebouwd, dat men te doen heeft met de individuen: een eerste
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vereischte voor een staatsman. Maar het is spreker onduidelijk waarom,
indien het gezin door zijn hoofd vertegenwoordigd wordt, dat hoofd niet
evenveel stemmen uitbrengen moet, als er zelfstandige leden van dat gezin
zijn; die zelfstandige leden bestaan politisch anders niet.
De discussie over het kiesrecht, die na deze lange beschouwingen een meer praktische
wending krijgt, wordt een dag later afgesloten. Tot een meerderheidsvoorstel is de
commissie niet gekomen. Haar aanbevelingen voor een nieuw artikel 80 blijven beperkt
tot de voorstellen hiervoor in diverse minderheidsnota's.
1) In een nota 'inzake art. 80' stelde Troelstra dat er groeiend besef was 'dat het
kiesrecht een inhaerent deel moet zijn van het staatsburgerschap'. Volgens
Troelstra was dit beginsel op gronden van algemeen staatsbelang reeds aanvaard
door Thomas van Aquino. Nota-Troelstra 'inzake art. 80', z.d. [Het stuk dateert
van na 01-09-1911] NA, Staatscie. Grondwetswijziging, 2.04.53.09, inv. nr. 5.
2) Burgers.
3) Inwonenden. Volgens de in 1867 aangenomen Representation of the people act
waren zowel huisbezitters als inwonende huurders kiesgerechtigd, mits zij
voldeden aan enkele aanvullende eisen.
4) Farncombe Sanders, 'Grondwetsherziening'; Van Houten, Staatkundige brieven
no. 18, 65-74. De datum van de Staatkundige Brief die in de notulen staat vermeld
(06-07-1886) is onjuist.
5) G. Groen van Prinsterer, historicus en politicus.
6) In het artikel van Benoist 'Vers la Représentation', 50-80 werd aangedrongen
op 'beperking van het mannenkiesrecht in dien zin, dat het uitsluitend aan de
gehuwden zou worden gegeven.' Een dergelijke beperking zou volgens de
schrijver het enige middel zijn om de gevaren die het parlementaire stelsel
bedreigden, te bezweren 'omdat alleen in het huwelijk het
verantwoordelijkheidsbesef geleerd wordt, dat onmisbaar is voor eene goede
keuze van vertegenwoordigers.' Volgens Cort van der Linden was dit een utopie een keuze voor vrouwenkiesrecht kon volgens Cort slechts een keuze voor
algemeen vrouwenkiesrecht zijn. Notulen plenaire commissie, 13-09-1911, p.
494.
7) In de plenaire vergadering van 13-09-1911 had voorzitter Th. Heemskerk
gezegd dat hij kon begrijpen, ‘dat men het gezinshoofdenkiesrecht wenscht, ook
zonder mee te gaan met eene motiveering, die het voorstelt als organisch
kiesrecht, maar dan neemt men toch aan, dat de gezinnen zijn de kern der
maatschappij.’
8) Machthebber, autoriteit.
9) Het voorstel van de subcommissie voor de eerste twee leden van artikel 80
luidde:
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1. De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de
ingezetenen, tevens Nederlanders, die den door de wet te bepalen leeftijd, welke
niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt.
2. Van personen die tot één gezin behooren wordt alleen het hoofd van het gezin
tot de uitoefening van het kiesrecht geroepen benevens de leden die krachtens
betrekking of beroep als zelfstandige personen in de maatschappij optreden.
Wie als hoofd van het gezin is te beschouwen en wie geacht wordt als zelfstandig
persoon in de maatschappij op te treden, bepaalt de wet.' Verslag subcommissie
voor delen van hoofdstuk III van de Grondwet (Staten-Generaal, kiesrecht), 2806-1911, bijlage p. 1.
10) Nota Troelstra 'inzake art. 80', z.d. [Het stuk dateert van na 01-09-1911] NA,
Staatscie. Grondwetwijziging, 2.04.53.09, inv.nr. 5.
11) A.F. de Savornin Lohman erkende niet de wenselijkheid van algemeen
kiesrecht, noch van algemeen huismanskiesrecht als 'stelsel', maar hij kon dit
laatste accepteren omdat hij het in de gegeven omstandigheden het 'minst
slechte' vond. In de maatschappij, zo stelde hij, waren er groepen waar het hoofd
het gezin vertegenwoordigde. Hiermee werd duidelijk dat 'kiesrecht is
kiesfunctie: het gezinshoofd gevoelt, dat het niet voor zijn individueel belang
opkomt, maar voor het belang van zijn gezin.' Notulen plenaire commissie, 1309-1911, p. 487-489. In het vervolg van deze vergadering zal Lohman het door
Troelstra vastgestelde onderscheid bevestigen en een eigen tekstvoorstel
indienen. Notulen plenaire commissie, 14-09-1911, p. 503.

2-20. COMMISSIE-OPPENHEIM. RAPPORT AAN DE PLENAIRE COMMISSIE,
MAART 1914.

Kiesstelsel - .. aan wie kan, bij gebreke van den kiezer zelf, die
[stem]overdracht beter worden toevertrouwd dan aan de organisatie die
geacht mag worden te handelen in overeenstemming met de wenschen
van de partij waartoe de kiezer behoort?

De commissie-Oppenheim moet adviseren over de uitwerking van het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging. De technische aspecten hiervan heeft de commissie
overgelaten aan een subcommissie. Deze subcommissie presenteert haar bevindingen in de
vorm van een concept-rapport en een alternatieve tekst voor een deel van het rapport. Zo
kan de plenaire commissie zelf de afweging maken tussen twee mogelijke stelsels: het
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Belgisch stelsel (waarin de kiezer stemt op de lijstaanvoerder) en het stelsel-Goblet
(waarin de kiezer stemt op een willekeurige kandidaat en de op een kandidaat
uitgebrachte stemmen overgedragen kunnen worden op andere kandidaten binnen
dezelfde lijst).
In het onderstaande is een fragment opgenomen uit de alternatieve tekst van de
subcommissie. Deze weegt het Belgisch stelsel af tegen het stelsel-Goblet. In vergelijking
met het eveneens overwogen stelsel-Hare (waarin de kiezer de kandidaten moet
nummeren) lijken de twee stelsels sterk op elkaar, aldus de subcommissie. Toch acht ze het
stelsel-Goblet verkieslijker, allereerst omdat dit stelsel de kiezer meer keuzevrijheid geeft:
Tegenover deze stelsels waarin de kiezer evenvele stemmen uitbrengt als
plaatsen te vervullen zijn, staat een andere methode waarvan de
grondgedachte verwant is aan die van het Hare-stelsel.1 Evenals in dit stelsel
heeft de kiezer slechts één stem, die hij uitbrengt op den candidaat van zijn
voorkeur. En ook hier gaat de stem als zij overtollig is voor de verkiezing van
dien candidaat, over op een anderen candidaat. Maar terwijl het Hare-stelsel
den kiezer zelf laat beslissen op wien zijn stem, zoo noodige, zal overgaan,
wordt hem in het stelsel, waarvoor de commissie thans de aandacht vraagt,
die beslissing onthouden. De stem komt ten goede aan een van de andere
candidaten der lijst. Doch aan wien, daarover beslist de kiezer niet.
Dat is ongetwijfeld een inbreuk op de vrijheid van keuze. Maar die inbreuk
is, naar de commissie voorkomt, onvermijdelijk. En zeker is schromelijk
overdreven de voorstelling dat het stelsel zou schuldig staan aan enchaîner,
garrotter, ligoter l'électeur proclamé souverain et qui doit en tout cas être libre.2
Zóó gering is de vrijheid die het stelsel den kiezer laat, waarlijk niet. Hij kan
zijn volle stemkracht aanwenden om de verkiezing te bevorderen van den
candidaat zijner partij aan wien hij boven alle anderen de voorkeur geeft. Dat
is al heel wat meer dan de huidige kieswet hem biedt. Zij stelt hem voor de
keus óf den candidaat te stemmen dien de partij stelt, óf zijn stem voor de
partij te laten verloren gaan.
Het betoog van de subcommissie richt zich vervolgens op de praktische voordelen van het
stelsel-Goblet: omdat het geen nummering van de kandidaten vereist, is het voor zowel
kiezer als kiescommissie eenvoudiger uit te voeren dan het stelsel-Hare. Vervolgens
vergelijkt de subcommissie het stelsel-Goblet met het Belgisch stelsel. Onderscheidend
blijkt nu vooral de mogelijke rol van politieke partijen:
Goblet d'Alviella3 wil breken met de bevoegdheid om te stemmen aan het
hoofd der lijst. Ieder kiezer moet dus stemmen op den candidaat zijner
keuze. Maar de stemmen boven het kiesquotient uitgebracht op een
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candidaat zullen strekken ter verkiezing van de candidaten, die het
kiesquotient niet bereikten, in de volgorde waarin zij op de lijst voorkomen.
Daar de populaire candidaten veel meer stemmen behalen dan noodig is voor
hun verkiezing, behoudt die volgorde groote beteekenis voor de beslissing
aan welke candidaten der lijst de aan haar komende zetels worden
toegewezen.
De volgorde, waarin de candidaten op de lijst voorkomen, regelt dus de
overdracht der overtollige stemmen. En daar de partijorganisatie die
volgorde opstelt, is het dus feitelijk de partijorganisatie welke de wijze regelt
waarop de stemmen worden overgedragen. Een niet onbevredigende
oplossing ten aanzien van een punt waarop, naar reeds werd in het licht
gesteld, het volmaakte nu eenmaal niet is te bereiken. Want de in theorie
juiste oplossing die den kiezer zelf doet beslissen op wien zijn stem overgaat,
als die overbodig is voor de verkiezing van den door hem uitverkoren
candidaat, stuit af op de bezwaren der praktijk. Toch moet die overdracht
geregeld worden, indien men niet wil dat over de verkiezing van de minder
bekende candidaten luttele aantallen stemmen gaan beslissen. En aan wien
kan, bij gebreke van den kiezer zelf, die overdracht beter worden
toevertrouwd dan aan de organisatie die geacht mag worden te handelen in
overeenstemming met de wenschen van de partij waartoe de kiezer behoort?4
Dat hierdoor aan de leiders der partijen te groote invloed wordt toegekend,
vreest de commissie niet. Het stelsel dwingt den kiezer tot een zelfstandige
keuze uit de verschillende candidaten. Hij kan niet meer, gelijk in België
maar al te zeer geschiedt, uit gemakzucht blindelings stemmen zooals de
partij het voorzegt, door zijn stem uit te brengen aan het hoofd der lijst. Hij
zal dus genoopt zijn in meerdere mate zich rekenschap te geven van zijn
stem. De invloed van de partijleiding wordt min of meer teruggedrongen. Zij
vertoont zich eerst als er beschikt moet worden over stemmen die overtollig
zijn gebleken voor de verkiezing van de door de kiezers in de eerste plaats
uitverkoren candidaten.
Tenslotte moge nog eens worden herhaald, dat bij aanvaarding van dit
stelsel de wijze van stemmen waaraan de kiezer hier te lande gewoon is, in
geen enkel opzicht behoeft te worden gewijzigd. Het artikel der Kieswet5 dat
thans de wijze van stemmen regelt kan zelfs geheel onveranderd blijven.
Op deze gronden vestigt de commissie haar keuze op het stelsel der enkele
stem zooals dit is uitgewerkt door Goblet d'Alviella.
Na een uitvoerige discussie in de vergadering van 30 maart kiest de commissie in de
vergadering van 2 april in meerderheid voor het stelsel-Goblet. Besloten wordt daarnaast
om in het eindverslag beide stelsels te bespreken.
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1) Het desbetreffende stelsel was ontwikkeld door Thomas Hare in A treatise on the
election.
2) 'het ketenen, het wurgen, het knevelen van de kiezer die autonoom is en in
ieder geval vrij moet zijn'. Het concept-rapport plaatste hier een noot: 'Rapport
in 1905 uitgebracht in de Fransche Kamer van Afgevaardigden door de
Commission du suffrage universel, aangehaald bij Humphreys, t.a.v. blz. 194.'
'Humphreys' verwijst daarbij naar John H. Humphreys, Proportional representation.
3) Volgens een noot in het concept-rapport had de commissie van het systeem
van E. Goblet d’Alviella kennis genomen via een publicatie in de (overigens door
diens zoon Félix uitgegeven) Revue de Belgique (juni 1910) en via een verklaring van
Goblet d’Alviella voor de Britse Royal Commission on electoral systems, Minutes of
evidence (Londen 1910: Command papers nr. 5352) 58).
4) In het concept-rapport staat hier de volgende noot: 'Niet ten onrechte stelt
Cahn (t.a.p. § 22 en blz. 275) in het licht dat bij de behandeling van het vraagstuk
der evenredige vertegenwoordiging de vrees voor invloed van de partijen een veel
te groote rol speelt. Die invloed kan te sterk worden. Maar op zich zelf is het
volkomen gerechtvaardigd en ook gewenscht dat de georganiseerde kiezers
meer invloed uitoefenen dan zij die buiten elk verband staan.' Men doelt hier op
Cahn, Das Verhältniswahlsystem in den modernen Kulturstaaten.
5) Het concept-rapport verwijst hier naar artikel 77 van de Kieswet, waarin is
geregeld hoe de kiezer op het stembiljet zijn keuze wordt geacht aan te geven en
hoe vervolgens de voorzitter van het stembureau deze in de stembus dient te
steken. (Wet tot regeling van het kiesrecht van 7 september 1896, Stbl. nr. 154,
zoals ten laatste gewijzigd 30 oktober 1900, Stbl. nr. 208).

2-21. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 9
APRIL 1920.

Tweekamerstelsel - De beweging tegen de Eerste Kamer is een artificieel
product van de novemberdagen van 1918.

De commissie-Ruijs de Beerenbrouck, die haar instelling mede dankt aan de
revolutionaire woelingen van november 1918, discussieert over de afschaffing van de
Eerste Kamer. Waar een dergelijk voorstel in de commissie-Th. Heemskerk nog
onhaalbaar bleek (H2-13) bestaat voor deze hervorming nu veel meer steun.
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De voorzitter1 stelt aan de orde art. 79.2
De heer Struycken wil dit artikel ongewijzigd handhaven.
De heer De Geer3 is het met den heer Struycken eens.
De heer Rink meent, dat nu het oogenblik is gekomen om van de Eerste
Kamer als tak van de volksvertegenwoordiging afscheid te nemen.
Over een andere Eerste Kamer als een organisch, samengesteld of sociaal
lichaam wil hij hier niet spreken, daarvan is hij evenwel aanvankelijk ook
geen voorstander.
Bij rechtstreeksche verkiezing is zij een doublure van de Tweede Kamer, bij
getrapte verkiezing geen ware volksvertegenwoordiging, en daarenboven
belast met een presumtie van conservatisme, omdat een getrapte verkiezing
steeds de meest conservatieve elementen naar voren brengt.
Ook de historie pleit niet voor haar behoud. De Grondwet van 1814 kende
haar niet. Eerst in 1815 komt zij op het toneel, hoofdzakelijk op verlangen
der Belgen. Een bestaan van 100 jaar is niet in staat geweest voor haar eenige
populariteit bij de natie te wekken. Dat groote staatslieden als Hogendorp en
Thorbecke geen voorstanders waren van een Eerste Kamer, is zeer
begrijpelijk aangezien er voor haar geen speciale taak is.4 "Is zij een rem
tegen overijling, zooals wel gezegd wordt?" vraagt spreker.
Hij meent, dat daaraan in Nederland, waar men van overijling niet veel last
heeft, geen behoefte bestaat. Trouwens nooit beriep zich de Eerste Kamer bij
verwerping van een wetsontwerp op noodzakelijkheid van remming, maar
altijd op andere motieven. Het eenige, dat spreker van de Eerste Kamer
verwacht, is vertraging, en gevaar, dat zij zich bij activiteit zal keeren tegen de
Volkskamer.
De heer Limburg ziet ook de waarde van de Eerste Kamer niet in en voelt niets
voor hare handhaving. Hij wil nog op eenige factoren, ter staving van zijn
meening, wijzen. De heer Rink heeft gezegd, dat bij rechtstreeksche
verkiezing der leden van de Eerste Kamer deze een doublure van de Tweede
Kamer zal worden. Spreker meent, dat zij dit nu reeds wordt.
Ook de verkiezing door de Provinciale Staten vindt hij allerfataalst, omdat,
indien de Provinciale Staten niet de leden van de Eerste Kamer hadden te
kiezen, de keuze der Provinciale Staten door geheel andere motieven zou
worden beheerscht. Spreker zegt, dat dit wel geen rechtstreeksch motief is
tegen de Eerste Kamer, maar hij zou toch graag willen vragen, of men dan
een andere manier van verkiezing kan geven. Hij is het verder geheel eens
met den heer Rink, dat de Eerste Kamer nooit wetsontwerpen heeft
verworpen op grond van overijling.
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Integendeel! Vaak trof zij door haar verwerping het principe van de Tweede
Kamer in het hart, zooals bij de Hooger Onderwijswet in 1904.5
Spreker wil het niet eens hebben over argumenten van bijkomstigen aard,
zooals de wijze van verkiezing, waardoor de Provinciale Staten steeds een
jaar na de leden der Tweede Kamer worden gekozen. Dit toch kan tengevolge
hebben dat, nadat men uit de Tweede Kamer een krachtig kabinet heeft
gevormd, de werkzaamheid daarvan door een latere meerderheid der Eerste
Kamer wordt lamgeslagen. Ook het argument van het zogenaamde
hypothetisch veto namelijk dat de waarde van de Eerste Kamer niet zozeer
ligt in het kunnen verwerpen van wetsvoorstellen, maar in hare preventieve
werking, vindt spreker zwak.
De heer De Geer zegt, dat hij niet is voor het eenvoudig schrappen van de
Eerste Kamer uit de Grondwet. Dat verlangen tot schrappen komt volgens
spreker voort uit een onzuiver stellen van de quaestie. Men verbindt aan de
Eerste Kamer een presumtie van conservatisme en bestrijdt haar dan op dien
grond. Dit is onjuist. Door het algemeen kiesrecht voor de Provinciale Staten
en de verandering van de verkiesbaarheid, is de Eerste Kamer in principe
gewijzigd.
De toekomstige Eerste Kamer zal er per se anders uitzien dan de vroegere.
Men zou bovendien nog meer kunnen wijzigen, ook in den zittingsduur en
vooral de bevoegdheden: bijvoorbeeld het begrootingsrecht en de
belastingontwerpen ontnemen.
Dit heeft spreker ter inleiding willen zeggen omdat men tegenwoordig de
vraag naar de noodzakelijkheid der Eerste Kamer te veel laat samenvallen
met de vraag naar de noodzakelijkheid eener tempering der democratie.
Men moet niet denken, dat de Eerste Kamer voorbeschikt is om een minder
democratische richting te hebben, dan de Tweede Kamer.
Volgens spreker gaat het om de vraag, wat verstandiger is, een éénKamerstelsel of een twee-Kamerstelsel. Tegen het één-Kamerstelsel pleit het
feit, dat men in bijna alle landen het twee-Kamerstelsel heeft. Men wilde daar
een bureau hebben van revisie, een zelfcontrole van de
volksvertegenwoordiging. Met gelijk doel als men een tweede instantie heeft
bij de rechterlijke macht. Het is nuttig voor feilbare menschen dat hunne
handelingen nog eens beoordeeld worden door buitenstaanders, die er tot
dusver niet mee te maken hebben gehad.
Al komt ook in de Tweede Kamer de rechtsovertuiging van het volk tot
uiting, toch mag het licht dier overtuiging nog wel eens op andere wijze
worden opgevangen, opdat het vollediger schijne. Er zijn allerlei factoren
zooals het op den voorgrond treden van andere personen, een ander jaar van
verkiezing enzovoort die een nuance kunnen veroorzaken. Juist het
Vertegenwoordiging van de burger 287

behouden dus van de Eerste Kamer is democratisch; absolutisme is altijd
verkeerd. Een twee-Kamerstelsel kan ook een gezond compromis in de hand
werken. Dit alles heeft spreker gezegd, afgezien van de vraag of geen
wijziging in samenstelling, bevoegdheid enzovoort, gewenscht is.
De heer Struycken zegt, dat hij geen reden vindt om de Eerste Kamer af te
schaffen. Van de heeren Rink en Limburg heeft hij geen aanwijsbare gronden
gehoord, die tot afschaffing zouden nopen. Er is hem uit niets van gebleken,
dat de Eerste Kamer zoo'n verderfelijken invloed heeft uitgeoefend; dat zij
zou moeten worden opgeheven; hij heeft slechts theoretische
beschouwingen gehoord. Men kan eenige verkeerde besluiten van de Eerste
Kamer noemen, maar hoevele van de Tweede Kamer kan men niet aanwijzen!
De beweging tegen de Eerste Kamer is een artificieel product van de
novemberdagen van 1918.6
Spreker zegt, dat het nut van de Eerste Kamer hierin ligt, dat zij het karakter
van de Tweede Kamer bepaalt. Had men alleen de Tweede Kamer, dan ware
zij een oppermachtig college, wat zeer gevaarlijk is. Spreker vreest, dat bij het
verdwijnen der Eerste Kamer de Tweede Kamer van karakter zal veranderen
en er dan misbruiken zullen ontstaan. Hij zegt, dat de Tweede Kamer
hoofdzakelijk bestaat uit menschen, wier geest en leven geheel in de politiek
opgaan; en daarom vertegenwoordigt zij het volk niet in zijn geheel. De
Eerste Kamer nu biedt de gelegenheid ook aan anderen, die evenzeer het
vertrouwen der bevolking bezitten, maar wier leven niet in de eerste plaats
aan de politiek is gewijd, het woord te laten. Met het oog op de beperkte taak
der Eerste Kamer, die spreker onder geen voorwaarde zou willen uitbreiden,
is het mogelijk, dat zoodanige personen erin zitting nemen.
Aan de debatten reeds merkt men het: die van de Eerste Kamer dragen een
geheel ander karakter dan die van de Tweede Kamer en verspreiden vaak een
geheel ander licht over de dingen. Daarom zou spreker haar niet graag willen
missen. Trouwens de geheele wereld ziet het groote nut van die doublure in.
De voorzitter zegt, dat men kan aannemen, dat van de afwezigen de heer
Schaper zich bij den heer Rink, de heer Anema zich bij den heer Struycken
zou aansluiten. Daarom meent spreker, dat, indien de voor- en
tegenstanders van de Eerste Kamer op hun standpunt blijven staan, er van dit
onderdeel der herziening niets zal terecht komen. Hij wil dus een
compromis tusschen beide partijen en het lijkt hem, dat het op den weg der
voorstanders der afschaffing ligt, dat zij hun hoop op een volgende
gelegenheid stellen. Men moet nu trachten de Eerste Kamer democratischer
te maken, opdat bij de volgende herziening de meerderheid voor haar
afschaffing te vinden is.
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Het voorstel van de voorzitter krijgt in de daarop volgende vergaderingen concrete vorm
in aanbevelingen voor aanpassing van de zittingsduur van de Eerste Kamer tot vier jaar
en voor de invoering van de mogelijkheid om bij een eventuele ontbinding ook het
kiescollege van de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, te ontbinden.
1) Ch. J.M. Ruijs de Beerenbrouck.
2) Artikel 79 (Grondwet 1917):
De Staten-Generaal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer.
3) D.J. de Geer.
4) Van Hogendorp stelde in 1823 dat, 'hoe men ook over de samenstelling der
Eerste Kamer denke, de ondervinding een gebrek daarin heeft aangetoond.'
Thorbecke beschreef de Eerste kamer in 1848 als 'zonder grond en zonder doel'.
Van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van de staat, 259; Thorbecke, Bijdrage
tot de herziening der Grondwet, 46.
5) Het ontwerp-Hooger Onderwijswet beoogde om ook aan de door bijzondere
universiteiten toegekende doctoraten civiel effect toe te kennen, en zodoende de
aan bijzondere opleidingen behaalde graden gelijk te stellen met die van de
openbare opleidingen. De verwerping van dit wetsontwerp van het confessionele
kabinet-Kuyper door een in meerderheid niet-confessionele Eerste Kamer werd
gevolgd door de ontbinding van de laatste. Deze ontbinding wordt beschouwd
als de oorsprong van de regel, dat de Eerste Kamer alleen vanwege een conflict
over een gewichtig onderwerp ontbonden mocht worden. In het rapport van de
Raad van Ministers aan H.M. de Koningin, van 16-07-1904 werd het ontwerpbesluit tot ontbinding van de Eerste Kamer toegelicht: 'De aanvrage tot
machtiging om Uwer Majesteit een ontwerp-besluit tot ontbinding van de Eerste
Kamer te mogen voorleggen, rustte van de zijde van den Raad op de overweging,
dat het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de wet tot regeling van het
hooger onderwijs sterkte tot gedeeltelijke uitvoering van de in het programma
van het 1 Augustus 1901 opgetreden Kabinet, blijkens de Troonrede van 1901,
opgenomene vrijmaking van het onderwijs in zijne onderscheidene
vertakkingen. De niet-aanneming van dit wetsontwerp door de Eerste Kamer der
Staten-Generaal deed alzoo een conflict ontstaan tusschen haar en het
regeeringsbeleid van dat Kabinet. Op tweeërlei wijze is dit conflict tot oplossing
te brengen, en wel door óf door terugtreden van het Kabinet, óf door ontbinding
van de Eerste Kamer. Tot het eerste, dat is tot eerbiedige aanbieding van hun
gezamenlijk ontslag, gevoelden de leden van den Raad geene vrijheid, rekening
houdende, zoowel met de tegenwoordige politieke samenstelling van de Tweede
Kamer als met den uitslag der onlangs voor de Provinciale Staten gehouden
verkiezingen. Zij waren mitsdien eenparig van gevoelen, dat de ontbinding der
Eerste Kamer behoort te volgen.' Nederlandsche Staatscourant, 24/25-07-1904, nr.
172.
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6) Afschaffing van de Eerste Kamer was één van de eisen genoemd in het op 11
november 1918 door de SDAP en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
verspreid gezamenlijk manifest. Het manifest volgde op berichten uit Duitsland,
waar op 9 november een revolutionaire beweging was ontstaan, maar zou al snel
worden overstemd door een op 12 november in Het Volk gepubliceerde rede van
Troelstra waarin deze de arbeidersklasse opriep om de politieke macht te
grijpen. Het Volk 11-11-1918, p. 1 en ibidem, 12-11-1918 p. 1-2.

2-22. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 7 MEI
1920.

Kiesrecht - De ware democratie toch is de volledige democratie en daarom
moet men menschen van 21 jaar, den leeftijd der burgerlijke meerderheid,
kiesrecht geven.

Schaper, die de voorgaande twee vergaderingen afwezig was, krijgt de gelegenheid zich
uit te spreken over de daar behandelde onderwerpen. Hij vraagt daarbij onder andere
aandacht voor de kiesgerechtigde leeftijd, die volgens de Grondwet van 1917 op 23 is
bepaald:
Wat betreft den leeftijd om kiezer te kunnen zijn, is spreker er voor, dat
deze op 21 jaar wordt gesteld. Dit is noodzakelijk uit democratisch oogpunt.
Men moet de woelige novemberdagen niet vergeten.1 Wil men revolutie en
bolschevisme bestrijden, dan moet men zich ten minste op het standpunt
stellen, dat een ieder zijn meening kan doen gelden. De ware democratie
toch is de volledige democratie en daarom moet men menschen van 21 jaar,
den leeftijd der burgerlijke meerderheid2, kiesrecht geven.
Het is toch opmerkelijk, dat het bolschewisme veelal het weligst tiert onder
jongelieden. Wil men het bolschewisme bestrijden, dan gebruike men geen
geweld, maar geve hun door middel van het kiesrecht de gelegenheid hun
meening te zeggen. Als ze op twintigjarigen leeftijd geroepen kunnen
worden om voor hun land hun bloed te vergieten, is het niet meer dan billijk
om ze dan ook het kiesrecht te verschaffen. Het is slechts de consequentie
van het democratische stelsel.
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In de vergadering van 4 juni besluit de commissie om de de leeftijdseis van 23 jaar te
handhaven.
1) Bedoeld zijn de revolutionaire woelingen van november 1918, zie ook H2-21.
2) Meerderjarigheid.

2-23. COMMISSIE-RUIJS DE BEERENBROUCK. NOTULEN PLENAIR, 11
JUNI 1920.

Referendum - Het referendum is een slag in het aangezicht der
democratie en reeds daarom zal men er niet toe behooren over te gaan.

De commissie bespreekt het referendum. Na een betoog van Schaper, die zich naar eigen
zeggen 'voor deze kwestie niet bijzonder warm maakt' maar toch pleit voor invoering van
de mogelijkheid om 'kwesties aan het oordeel van het gehele volk te onderwerpen', komt
Rink aan het woord. Deze vraagt aandacht voor enkele ook door Schaper al genoemde
nadelen:
De heer Schaper heeft als nadeel genoemd het in den hand werken der
demagogie. Dit is zeer juist. Op den duur zal het onderscheidingsvermogen
van het volk geheel ondermijnd worden, aangezien ieder onderwerp door de
eene partij ten hemel verheven, door de andere partij ter helle verdoemd zal
worden.
Doch het grootste nadeel blijft, dat het referendum in strijd is met de
democratie, die eischt, dat de volksvertegenwoordiging wordt
hooggehouden. We hebben ons best gedaan om de methode van verkiezing
van de volksvertegenwoordiging zoo volmaakt mogelijk te maken door het
stelsel der evenredige vertegenwoordiging. Nu zal men met het referendum
de mogelijkheid scheppen van correctie der volksvertegenwoordiging, wat
geen ander gevolg zal kunnen hebben, dan haar gezag ondermijnen. Het
referendum is een slag in het aangezicht der democratie en reeds daarom zal
men er niet toe behooren over te gaan. Bovendien werkt het referendum ook
nog het conservatisme in de hand. Maar sprekers hoofdargument is, dat hij
het zedelijk gezag van het parlement hoog wil houden, vooral omdat nu men
een kiesstelsel heeft, dat alle belangen en richtingen in den lande tot uiting
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brengt en het verderfelijk is boven zulk een volksvertegenwoordiging nog
een hoogere macht te stellen.
Met Schaper spreken ook Limburg en De Geer zich uit voor invoering van het referendum
en discussiëren met Rink verder over de vraag of dit instrument verenigd kan worden met
het vertegenwoordigende stelsel. Wanneer Anema in zijn voorzichtige afwijzing van het
referendum verwijst naar de praktijk hiervan in Zwitserland en de Verenigde Staten werpt
Struycken de vraag op, of dit wel zo'n gelukkige vergelijking is.
De heer Struycken zegt, dat in geen enkel land met parlementairen
regeeringsvorm het referendum is ingevoerd. Zwitserland en Amerika toch
hebben een geheel andere regeeringsvorm dan wij. Ons systeem verdraagt
heel slecht het stelsel van het referendum. Bovendien is het in Zwitserland
met cijfers gebleken dat het volk minder rijp is om te oordeelen over
onderwerpen, welke het rechtstreeks worden voorgelegd, dan over personen,
welke het moet verkiezen. Men kan in Zwitserland namelijk blanco biljetten
inleveren en nu is gebleken, dat bij referenda het aantal blanco ingeleverde
biljetten veel grooter was dan bij het verkiezen van personen, waaruit volgt,
dat het volk dus beter in staat is personen aan te wijzen dan over concrete
onderwerpen te oordeelen.
De motieven voor het referendum in Amerika zijn van geheel anderen aard.
Daar vindt het zijn oorzaak in het wantrouwen tegen de
volksvertegenwoordiging, die op een zeer laag peil staat. Spreker heeft
echter nog niet zoo'n wantrouwen in het parlement, dat hij het referendum
daarom zou willen invoeren. Het referendum zal het parlementaire régime
ondermijnen.
Als men toch het referendum wil invoeren, laat men dan beginnen in de
gemeenten op bescheiden voet, teneinde het volk er langzamerhand voor op
te kweeken. Het is jammer, dat indertijd het besluit van den raad der
gemeente Almelo is vernietigd, dat strekte tot het hooren van de
gemeentenaren omtrent het al of niet afschaffen der kermis.1 Daarom zal
men misschien van het gemeente-referendum in de Grondwet moeten
spreken.
Ten slotte sluit zich hierbij nog aan de kwestie der grondwetsherziening en
de beslissing omtrent den regeeringsvorm. Dit laatste wil spreker door het
volk zelf laten beslissen, aangezien het slechts te kiezen heeft tusschen
monarchie of republiek. Spreker zegt, dat de heer de Geer zich met zijn
argument betreffende de punten van het partijprogramma beweegt in
anarchistische richting. De kiezers toch moeten niet de gelegenheid hebben
om over elk concreet geval te beslissen. Deze opvatting is in den grond
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anarchistisch en in strijd met de organisatie in partijen, die aan de politieke
organisatie van het volk ten grondslag ligt.
--De heer De Geer komt op tegen de bewering van den heer Struycken, dat het
toetsen willen of de kiezers werkelijk een bepaalde wet verlangd hebben,
anarchisme is. Spreker zegt, dat zeer dikwijls in de Tweede Kamer verklaard
wordt, dat de kiezers zich voor een of ander onderwerp hebben
uitgesproken. Dit wil spreker controleeren; hij wil de gelegenheid scheppen
om te toetsen of de kiezers werkelijk iets speciaals verlangd hebben. Men
kan bijvoorbeeld zeggen, dat bij de stembus van 1913 de kiezers zich hebben
uitgesproken tegen Heemskerk en de Tariefwet.2 Maar daarom mag men nog
niet zeggen, dat de kiezers zich toen hebben uitgesproken voor
staatspensionneering.3 Was toen het ontwerp betreffende de
staatspensioneering aangenomen geworden, dan ware het wenschelijk
geweest om deze wet eens te toetsen aan de opvatting der kiezers.
De heer Limburg merkt tegen den heer Struycken op, dat deze een voorliefde
schijnt te hebben voor wat men zou kunnen noemen grouper les constitutions.
Bij de besprekingen over een afschaffing van de Eerste Kamer heeft de heer
Struycken gezegd, dat nergens een Eerste Kamer ontbreekt.4 Nu bij het
referendum zegt hij, dat dit bij geen enkele parlementaire regeeringsvorm
bestaat, terwijl hij in Zwitserland geen parlementaire regeering erkent.
Spreker betwist, dat dit in Zwitserland het geval zou zijn en zegt, dat daar
toch ook de wetgevende macht de almacht van het Parlement uitmaakt. Ook
in de nieuwe Duitsche constitutie heeft men het referendum.5 Men zal dus
niet mogen zeggen, dat het referendum nergens bij een parlementaire
regeeringsvorm bestaat. Men zegt dat de kiezers geen voldoende verstand
van de verschillende vraagstukken zullen hebben, maar dan zal men de
kiezers geleidelijk moeten ontwikkelen. Wat betreft het antwoord op de
vraag wat moeilijker is: het verkiezen van personen of het oordeelen over
concrete onderwerpen, dit hangt geheel van het min of meer ingewikkelde
van het vraagstuk af. Zijn de onderwerpen eenvoudig zooals bijvoorbeeld bij
een referendum in Zwitserland, waar het ging om de kwestie: Pour l'absinthe
ou contre l'absinthe dan is het volk zeker wel tot oordeelen bevoegd.6
De heer Rink interrumpeert, dat zulke eenvoudig gestelde dilemma's de
demagogie in de hand werken.
De heer Limburg zegt, dat hij niet inziet, waarom de demagogie grooter moet
zijn bij referenda dan bij het verkiezen van personen en waarom bij referenda
de menschen een grooter verstand moeten hebben.
De heer Struycken schuift den heer De Geer anarchisme in de schoenen. Dit
is echter zuivere dialectiek. Spreker stelt zich op het standpunt dat indien
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men bij een parlementaire regeeringsvorm de kans had gezien alle menschen
in het land tezamen te brengen men dit ook had gedaan en deze had laten
beslissen omtrent de wetgeving. Alleen omdat dit onmogelijk is en het niet
anders kan, heeft men een volksvertegenwoordiging ingevoerd.
Bij stemming wordt de invoering van het referendum met 4 tegen 3 stemmen verworpen.
Ook invoering van een bindend referendum in de gemeenten wordt afgewezen, al acht de
commissie het vrijblijvend consulteren van de bevolking wel mogelijk binnen de
bepalingen van de Grondwet. Vervolgens buigt de commissie zich over de mogelijkheid,
om bij referendum te besluiten over de regeringsvorm en over herzieningen van de
Grondwet: zie H1-29.
1) Een dergelijk voorstel werd op 19 juni 1914 door de Almelose
gemeenteraad gedaan. Zie HTK 1913-1914, Aanhangsel, nr. 45.
2) Bedoeld zijn het toen zittende kabinet van Th. Heemskerk (1908-1913) en de
door dit kabinet op 01-04-1911 aanhangig gemaakte ontwerp van wet tot
vaststelling eener nieuwe tariefwet. HTK 1910-1911, Bijl. 241. 1-7. Liberale
Kamerleden waren tegen deze plannen tot verhoging van de invoerrechten en
maakten zich in de aanloop naar de verkiezingen van 1913 met succes sterk voor
handhaving van de vrijhandelspolitiek. Op 17-09-1913 werd het wetsontwerp
ingetrokken. HTK 1913-1914, Bijl. 14 en 16. 1., 'Brief houdende intrekking van de
wetsontwerpen tot heffing van een debietrecht op tabak en tot vaststelling eener
nieuwe Tariefwet'.
3) Op 06-02-1914 was door minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
M.W.F. Treub ‘een ontwerp van wet tot verleening van ouderdomsrenten aan
behoeftigen’ ingediend. HTK 1913-1914, Bijl. 252. 1-2. Dit wetsontwerp was op 18
Mei 1916 door de Tweede Kamer aangenomen (HTK 1915-1916, p. 1968-1971)
maar in de Eerste Kamer kwam het ontwerp niet in openbare behandeling.
Volgens de Eerste Kamer waren aanhangige wetsontwerpen na de ontbinding
van beide kamers der Staten-Generaal in mei 1917 (KB 19-05-1917, Stbl. nr. 402)
op staatsrechtelijke gronden komen te vervallen. Om het ontwerp toch in
stemming te laten brengen bij de Eerste Kamer diende op 29-01-1918 een aantal
parlementariërs een ‘volkomen gelijkluidend’ ontwerp van wet in bij de nieuw
gekozen Tweede Kamer in. ‘Voorstel van wet van den heer Duys cum suis tot
verleening van ouderdomsrenten’. HTK 1917-1918, Bijl. 312. 1-3. Dit wetsontwerp
werd op 14-05-1918 werd aangenomen (HTK 1917-1918, 2557-2568, aldaar 2568)
maar werd op 19-07-1918 met 26 tegen 19 stemmen door de Eerste Kamer
verworpen. HEK 1917-1918, 749-768. Pas in december 1919 trad een wet
betreffende vrijwillige ouderdomsverzekering (wet van 04-11-1919, Stbl. nr. 628)
– die was ingediend door minister van Arbeid P.J.M. Aalberse – in werking.
4) Zie H2-21.

294

5) Zie H2-21.
6) In artikel 43 van Die Verfassung des Deutschen Reiches (1919) - ook bekend als
Weimarer Verfassung (WVerf) of Weimarer Reichsverfassung (WRV) wordt het
referendum aangehaald: ‘Das Amt des Reichspräsidenten dauert sieben Jahre.
Wiederwahl ist zulässig. Vor Ablauf der Frist kann der Reichspräsident auf
Antrag des Reichstags durch Volksabstimmung abgesetzt werden. Der Beschluß
des Reichstags erfordert Zweidrittelmehrheit. Durch den Beschluß ist der
Reichspräsident an der ferneren Ausübung des Amtes verhindert. Die
Ablehnung der Absetzung durch die Volksabstimmung gilt als neue Wahl und
hat die Auflösung des Reichstags zur Folge.
Der Reichspräsident kann ohne Zustimmung des Reichstags nicht strafrechtlich
verfolgt werden.’

2-24. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 3 APRIL 1936.

Revolutionaire volksvertegenwoordigers - Zoolang het parlement een
constructief orgaan blijft, behooren destructieve elementen te worden
geweerd.

Eén van de belangrijkste redenen voor instelling van de commissie-De Wilde was de
kwestie van de 'revolutionaire volksvertegenwoordiger'. Al in 1934 had de
staatscommissie-Koolen, die speciaal voor dit probleem was ingesteld, aanbevelingen
gedaan voor maatregelen om het gevaar van anti-democratische politici te bestrijden.
Deze aanbevelingen waren in de Tweede Kamer echter afgewezen omdat deze in strijd
zouden zijn met de Grondwet. De commissie-De Wilde richt zich daarom op de
mogelijkheid om de maatregelen van de commissie-Koolen van een grondwettelijke basis
te voorzien.
Voorafgaand aan de vergadering zijn voorstellen ingediend door de ministers De Wilde
en J.R.H. van Schaik en de secretarissen van de commissie gezamenlijk (het 'Bureau') en
door De Vos van Steenwijk. Het Bureau stelt voor om het Kamerlidmaatschap van
'revolutionaire vertegenwoordigers' tussentijds vervallen te kunnen laten verklaren door
de Raad van State. De Vos van Steenwijk suggereert om de in artikel 98 van de Grondwet
vastgelegde parlementaire immuniteit af te schaffen dan wel te beperken in het geval van
belediging, smaad, laster, opruiing, bevorderen van oproer in oorlogstijd, aanbieden
van inlichtingen ten behoeve van een strafbaar feit, omkoping van ambtenaren en
schending van geheimhouding.1
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De heer Albarda zegt, van oordeel te zijn, dat in een democratischen staat aan
de democratische en de anti-democratische stroomingen in principe niet
gelijke rechten behoeven te worden toegekend: het democratisch beginsel
verbiedt ook aan een meerderheid, de democratische volksrechten aan te
tasten. De democratie is voor spreker een absolute norm. Hieruit volgt, dat
spreker accoord kan gaan met middelen, ten doel hebbende de democratie te
beschermen, doch hiervoor heeft hij nog geen aanvaardbare oplossing
gevonden. De meest practische oplossing zou wellicht nog zijn een wijziging
van de Kieswet2 en van de Wet van 18553 in dier voege, dat tot de verkiezing
slechts worden toegelaten candidaten van erkende partijen. Spreker is zich
ervan bewust, dat tot nog toe in ons staatsrecht de partijen onbekend zijn;
hierin dient dan verandering te komen. In de wet van 1855 zouden aan de
partijen eischen moeten worden gesteld; alsdan zal controle op de herkomst
der candidatuur mogelijk zijn. Men heeft het denkbeeld geopperd, om van de
partijen een principieele verklaring te verlangen, waaruit blijkt, dat zij de
democratische grondslagen van den Staat zullen eerbiedigen. Spreker wil
niet geacht worden, aan een zoodanige oplossing te hechten: immers welke
waarde zal men aan beloften kunnen toekennen! Misschien zou een
zuivering worden bereikt, indien men aan de partijen den eisch stelde, dat zij
niet mogen zijn geconstitueerd volgens het leidersbeginsel, met andere
woorden dat zij op democratische wijze zijn ingericht, en dat zij in het
openbaar verslag van haar financiën moeten doen, opdat bekend zij, waar de
middelen vandaan komen en hoe zij worden besteed. Zou een partij niet aan
die eischen voldoen, dan zou zij niet verboden zijn, maar zij zou niet aan de
candidaatstelling mogen meedoen.
In het voorstel van het Bureau ziet spreker geen heil. Daaruit blijkt ook niet,
waar het daarin bedoelde streven tot uitdrukking moet komen: in of ook
buiten het vertegenwoordigend lichaam. Bovendien: wordt bedoeld een
streven van een partij of van een persoon?
De heer Van den Bergh zegt, het betoog van den heer Albarda te willen
aanvullen met te wijzen op bezwaren tegen het voorstel van het Bureau. Dit
voorstel maakt gebruik van wapenen, ontleend aan het arsenaal van de
tegenstanders van de bestaande rechtsorde. Men herinnere zich hetgeen na
1933 in Duitschland geschiedde, toen de partij van Hitler nog niet over een
meerderheid beschikte. Hij had een meerderheid van twee derden noodig en
kwam een heel eind in die richting door de mandaten der communistische
leden eenvoudig vervallen te verklaren. Het voorstel van het Bureau baant den
weg tot zulke praktijken. Bovendien is het in strijd met den geest van onze
Constitutie; immers men berooft de kiezers van hun vertegenwoordigers.
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Men denke zich bijvoorbeeld de consequenties, welke mogelijk zijn bij de
toepassing van artikel 198, dat een soort referendum inhoudt.4 Stel er
worden 60 voorstanders en 40 tegenstanders gekozen. Dan heeft men dus
geen meerderheid van twee derden. Zijn er echter bij de 40 tegenstanders,
bijvoorbeeld 10 communisten en verklaart men de mandaten van deze leden
vervallen ex artikel 865, dan heeft men de vereischte meerderheid verkregen.
Hetzelfde kan zich voordoen bij Kamerontbinding. De Vlootwet werd
verworpen met 50 tegen 49 stemmen.6 Stel, dat één lid niet afwezig was
geweest, dan zou de uitslag 50 tegen 50 kunnen zijn geweest.
Kamerontbinding had kunnen volgen en dan zou het wetsontwerp met 51
tegen 49 stemmen kunnen zijn verworpen. Waren onder de tegenstemmers 2
of 3 communisten geweest, dan had men hun mandaat vervallen kunnen
verklaren, en het wetsontwerp zou zijn aangenomen. Men kan dus een
meerderheid kweeken, wanneer men haar noodig heeft.
Ter vergadering presenteert Aalberse een derde voorstel: hij wil in de Grondwet mogelijk
maken dat Kamerleden die volgens het Reglement van Orde van de Tweede Kamer zijn
geschorst, voor de duur van die schorsing hun schadevergoeding en recht op vrij reizen
verliezen.
De heer De Vos van Steenwijk is van oordeel, dat het voorstel van het Bureau,
aansluitende aan het voorstel van de Staatscommissie-Koolen, het op zich
zelf zeer juiste beginsel huldigt, dat iedere politieke richting tot uitdrukking
moet kunnen komen. Daarom acht spreker het standpunt van den heer
Albarda, die te voren de partijen aan een keuring wil onderwerpen en
bijvoorbeeld partijen, die het Führerprincipe huldigen van een deelneming
aan de verkiezingen zou willen uitsluiten, onjuist. Immers in
overeenstemming met de democratische gedachte moet iedere partij de
gelegenheid hebben haar beginselen tot uitdrukking te brengen, mits zij
zulks maar op wettige wijze doet. Spreker acht dit het eenvoudigst te
verwezenlijken door opheffing van de parlementaire onschendbaarheid,
waarnaast nog een maatregel zou kunnen worden getroffen als voorgesteld
door de staatscommissie-Koolen in haar tweede ontwerp (bijlage II van het
verslag).7
Joekes sluit zich vervolgens aan bij de bezwaren tegen het voorstel van het Bureau, terwijl
B.C. de Savornin Lohman zich schaart achter de wens, om toch enige maatregelen te
nemen.
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De heer Kranenburg zegt, tegen het voorstel van het Bureau geen principieel
bezwaar te hebben, zij het, dat hij er iets paradoxaals in ziet: immers moet de
volksvertegenwoordiging de verschillende onder het volk levende
stroomingen tot uitdrukking brengen, en dit karakter van de
volksvertegenwoordiging wordt door toepassing van de door het Bureau
voorgestelde bepaling gevitieerd. Doch dit is principieel niet ongeoorloofd,
omdat degenen, die op de wijze, welke tot die toepassing aanleiding geeft,
van hun mandaat gebruik maken, hun mandaat misbruiken voor een ander
doel dan waarvoor zij het hebben gekregen. Zij gebruiken een functie om de
functioneering van het orgaan zelve te schaden of te vernietigen.
Intusschen heeft spreker tegen het voorstel een utiliteitsbezwaar: zij, die
aldus hun mandaat misbruiken, zijn in het vertegenwoordigend lichaam
minder gevaarlijk dan daarbuiten: immers staan zij daarin bloot aan
voortdurende critiek; zij worden tegengesproken en belachelijk gemaakt. De
Nationaal Socialistische Beweging heeft zijns inziens van het
Kamerlidmaatschap slechts nadeel. Nu hebben de heeren Aalberse en De
Savornin Lohman opgemerkt, dat het volksgevoel zich verzet tegen het
nalaten van een maatregel op dit punt. Spreker zou het echter een onjuist
democratische politiek achten, te wijken voor een volksgevoel, dat een
verkeerden maatregel wil.
Na een korte discussie tussen Kranenburg en De Savornin Lohman reageert ook Schouten:
De heer Schouten zegt, te gevoelen voor het denkbeeld van den heer Aalberse,
in de Grondwet de mogelijkheid te openen van schorsing van het recht op
schadevergoeding en vrij reizen tijdens het uitgesloten zijn van het bijwonen
van de vergaderingen der Kamer. De leden ontvangen schadevergoeding en
vrij reizen op grond van het verrichten van hun werkzaamheden als
zoodanig; kunnen zij door eigen schuld die werkzaamheden niet verrichten,
dan dienen ook die emolumenten te vervallen. Anders staat de zaak ten
aanzien van het aanvullen van het Reglement van Orde voor de Eerste Kamer
en de vereenigde vergadering: onze commissie mist de bevoegdheid,
daarover te adviseeren.8
Maar de door den heer Aalberse voorgestelde maatregel is niet afdoende; er
is meer noodig. Ook de heer Albarda bleek van gevoelen, dat aan het
lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen ten grondslag moet
liggen het willen verrichten van constructief werk op de basis van de
bestaande orde; dit is het uitgangspunt van ons parlementair stelsel: het
dienen van ons volksleven, de bevordering van het staatsbestuur. Het is een
grondfout, dat de huidige regelingen het mogelijk maken, dat in de
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vertegenwoordigende colleges leden zitting hebben met geen ander doel dan
het verrichten van destructieven arbeid. Nu zegt de heer Albarda: dan moet
men de partij welke dit voorstaat, verbieden naar objectieve normen. Spreker
heeft hieraan meer dan eens gedacht, doch meent, dat daartegen groote
bezwaren bestaan. Afgezien van de omstandigheid, dat ons staatsrecht geen
partijen kent, is het onder andere ondoenlijk zoodanige objectieve criteria
voor zulk een verbod te vinden, dat alle willekeur en partijdigheid is
uitgesloten. De moeilijkheid ligt hierin, dat niet meer van alle menschen, die
zich een candidatuur laten welgevallen. kan worden gezegd, dat zij het
fatsoen hebben, alleen opbouwend werkzaam te willen zijn met
gebruikmaking van wettige middelen. Spreker heeft hier niet op het oog de
vertegenwoordigers, die principieel revolutionnaire theorieën aanhangen,
doch hen, die feitelijk revolutionnair te werk gaan. Het is onaanvaardbaar,
dat iemand een eed of belofte aflegt, en handelt, alsof hij dat niet heeft
gedaan. Het afleggen van een eed is, zooal geen heilige, toch zeker een zoo
serieuze daad, dat men zich daaraan gebonden moet achten. Doet men dat
niet, dan moet daartegen kunnen worden opgetreden. Daarom is iets noodig
in den geest van het voorstel van het Bureau.
--De heer Anema zegt, zich met het voorstel van den heer Aalberse (schorsing
van het recht op schadevergoeding en vrij reizen) te kunnen vereenigen.
Wat de zaak zelf betreft; reeds jaren geleden heeft spreker gedacht aan een
oplossing in die richting, door den heer Albarda aangegeven, namelijk die
van regeling van het partijwezen. Doch spreker komt tot de bedenkelijke
conclusie, dat men daarmede het volk zou persen in dwangvereenigingen.
Dit zou verkeerd zijn; men moet vrij zijn, zich al of niet aan te sluiten bij een
politieke partij.
Het karakter van onze volksvertegenwoordiging vóór 1848 was zuiver
negatief; de Kamers waren louter vetolichamen, zonder invloed op den gang
van zaken. De ontwikkeling van het parlementaire stelsel heeft hierin
verandering gebracht; het parlement was niet meer louter een
vertegenwoordiging van het volk, doch daarnaast een constructief element in
ons staatsbestel. Daarom behooren in het parlement niet, zooals de heer Van
den Bergh heeft gezegd, alle politieke groepen zitting te hebben, doch alleen
die groepen, welke constructief werk willen verrichten. De volksgroepen, die
daarvoor niet gevoelen, behooren niet in het parlement. Nu kan het zijn, dat
deze volksgroepen de meerderheid krijgen: dan is het parlementaire stelsel
weg. Of zij oefenen slechts een tijdelijken belemmerenden invloed. Spreker
meent, dat zij in ons land nooit een meerderheid zullen krijgen. Daarom is
elk deugdelijk middel om den tijdelijken belemmerenden invloed, dien zij
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uitoefenen, te keeren, aanvaardbaar. Er bestaat dus geen recht voor iedere
volksgroep om in het parlement te zitten, tenzij men van het parlement een
louter passief lichaam, een praathof, maakt, zooals in Duitschland en Italië.9
Zoolang het parlement een constructief orgaan blijft, behooren destructieve
elementen te worden geweerd.
--De voorzitter10 zegt, evenals hij bij artikel 7 deed11, erop te willen wijzen, dat
de voorgestelde maatregel geen groote ommekeer in de praktijk zal brengen.
De toepassing zal uitzondering blijven.
De reden van de noodzakelijkheid van een maatregel als de voorgestelde is
gelegen in het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Het begrip
democratie brengt niet implicite mede de noodzaak van een volmaakte
evenredige vertegenwoordiging. Men zie naar Engeland, dat toch zeer
democratisch is; toch wordt het parlement daar gekozen volgens een stelsel,
dat allerminst een evenredige vertegenwoordiging waarborgt.
Ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging maakt het mogelijk, dat het
parlement tot een aanfluiting wordt. Een van de middelen, welke worden
gebezigd om het parlementaire stelsel te bestrijden is, in het parlement
elementen te introduceeren, die dat stelsel ondermijnen. Het volk voelt dat
terecht aan als een euvel. Daarom is een middel daartegen, als door het
Bureau voorgesteld, hoog noodig.
Nadat de gedachtewisseling nog enige tijd is voortgezet besluit de commissie bij
stemming om de voorstellen van het Bureau, van De Vos van Steenwijk (gedeeltelijk)
evenals het voorstel van Aalberse in haar rapport over te nemen. In een minderheidsnota
tekenen Albarda, Van der Bergh, Joekes en Kranenburg aan zich niet te kunnen verenigen
met de in het Bureau-voorstel opgenomen mogelijkheid tot het vervallen verklaren van
het Kamerlidmaatschap van revolutionaire volksvertegenwoordigers.
1) Het voorstel van het Bureau was de 'Bijlage bij IV. (Kamer voor het
Bedrijfsleven)', 07-02-1936. NA, Schaik, van, 2.21.151, inv.nr. 69. Nota-De Vos
van Steenwijk 'Revolutionnaire vertegenwoordigers. Stuk 11', z.d. NA,
BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV.
2) Wet van 23 mei 1935 (Stbl. nr. 306) tot wijziging en aanvulling van de Kieswet,
de Provinciale wet en de Gemeentewet.
3) Wet van 22-04-1855 (Stbl. nr. 32) tot regeling en beperking der uitoefening
van het regt van vereeniging en vergadering.
4) Artikel 198 (Grondwet 1922):
Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. De nieuwe
Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der
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uitgebrachte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet
voorgestelde verandering aannemen.
5) Artikel 86 (Grondwet 1922):
De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren.
Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.
6) Het ontwerp van wet tot vaststelling van de sterkte en samenstelling der
zeemacht en aanleg van steunpunten en versterkingen in Nederlandsch-Indië
(Vlootwet 1924) werd met 50 tegen 49 stemmen verworpen tijdens stemming in
de Tweede Kamer op 26-10-1923. HTK 1923-1924, p. 272-298. Deze 'Vlootwet'
was ingediend ter behoud en verdediging van de koloniën en ter versterking van
de internationale militaire en politieke positie van Nederland. De plannen voor
deze modernisering van de Nederlandse vloot vielen in een tijd van
bezuinigingen slecht bij de oppositie en een aantal katholieke Kamerleden. De
uitslag van de stemming leidde tot een kabinetscrisis.
7) De commissie-Koolen was bij Koninklijk Besluit van 12-02-1934, nr. 62
ingesteld met de opdracht 'de noodzakelijkheid en doelmatigheid te
onderzoeken van wettelijke en andere voorzieningen met betrekking tot het
bekleeden van het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen door
personen, wier staatkundig streven kennelijk is gericht op verandering der
staatsinstellingen met toepassing of bevordering van onwettige middelen.' In het
bij haar verslag gevoegde tweede ontwerp stelde de commissie voor een nieuw
artikel 30 in het Wetboek van Strafrecht op te nemen, bepalende 'dat wanneer
een lid van de Staten-Generaal, van provinciale staten of van een gemeenteraad
zich schuldig maakt aan een van een reeks in het ontworpen artikel vermelde
misdrijven, steeds wordt uitgesproken de bijkomende straf van ontzetting uit het
recht om te kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezingen.' De in het voorgestelde artikel aangeduide
misdrijven waren 'misdrijven tegen de veiligheid van den Staat, tegen de
koninklijke waardigheid, betreffende de uitoefening van staatsplichten en
staatsrechten, opruiing en enkele andere misdrijven tegen de openbare orde,
waaronder deelneming aan een bij de wet verboden vereeniging, enkele
misdrijven tegen het openbaar gezag, laster gepleegd ten aanzien van een
ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van diens
bediening en opzettelijke schending van geheimen, kortom alle ernstige
misdrijven, welke om de daarin optredende miskenning van de
gemeenschapswaarden den dader de waardigheid tot het bekleeden van een
gemeenschapsfunctie doen verbeuren.' Verslag van de staatscommissie ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 12 februari 1934, no. 62 (lidmaatschap van de vertegenwoordigende
lichamen) (Den Haag 1934) 5, 24-25.
8) Het voorstel van Aalberse was gebaseerd op de mogelijkheid tot schorsing van
Kamerleden die in 1919 in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer was
opgenomen (artikel 61a) en in 1934 verder was aangescherpt. De reglementen
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van orde van de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering kenden een
dergelijke mogelijkheid niet.
9) In 1939 had Mussolini, net als Hitler in 1933 in Duitsland, het Italiaanse
parlement buiten spel gezet door de Kamer van afgevaardigden te vervangen
door de Kamer der fasci en corporaties (Camera dei fasci e delle corporazioni).
10) De Wilde.
11) Notulen plenaire commissie, 28-03-1936, p. 13. Zie over de discussie over dit
artikel ook H1-32.
Artikel 7 (Grondwet 1922):
Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2-25. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 25 APRIL 1936.

Functionele vertegenwoordiging - Zal
groepsvertegenwoordiging moeten zijn?

de

Bedrijfskamer

een

De commissie bespreekt de mogelijke introductie van een Kamer voor het Bedrijfsleven in
de Grondwet. Een voorstel voor een dergelijke corporatief samengestelde 'derde Kamer' is
uitgewerkt door het 'Bureau' van de commissie in het zogenaamde 'avant projet IV'.
Albarda en Van den Bergh hebben in een nota al kritiek geuit op de technische uitwerking
van dit voorstel. Ter vergadering blijkt dat Albarda ook een principieel bezwaar tegen het
voorstel koestert:
De heer Albarda, de bespreking openend, zegt het voorstel van het Bureau,
met name de redactie van de eerste zinsnede van artikel 80, niet duidelijk te
achten. Deze zinsnede maakt het mogelijk, dat de Staten-Generaal uit drie
Kamers zullen bestaan.1 Spreker acht die mogelijkheid niet aanvaardbaar;
het corporatieve beginsel is verwerpelijk, indien het betreft de StatenGeneraal of een deel daarvan. De leden der Staten-Generaal moeten streven
naar behartiging van het algemeen belang, niet van groepsbelangen. Spreker
wenscht dus niet mede te werken aan het openen van de mogelijkheid van
invoering van een derde Kamer.
Bovendien zou het werken met een derde Kamer uitermate omslachtig zijn;
men denke aan het optreden van competentie-geschillen tusschen de drie
Kamers.
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Wel kan spreker zich de organisatie van den Staat anders denken; zijns
inziens is er plaats voor nieuwe organen voor bepaalde gebieden, met een
centraal orgaan als overkapping van de verschillende speciale organen. Maar
het is voorbarig, thans reeds zulk een centraal orgaan te scheppen, zoolang
er nog geen speciale organen zijn.
Artikel 1942 geeft thans reeds de bevoegdheid, nieuwe, speciale organen te
scheppen, evenzeer biedt het ruimte voor het instellen van een nieuw
centraal orgaan. Op grond van een en ander verklaart spreker zich tegen
voorstel IV.
Ook Van der Heijden keert zich tegen het voorstel om een derde Kamer te scheppen.
De heer Joekes sluit zich bij het standpunt van de heeren Albarda en Van der
Heijden aan. Het voorstel IV gaat uit van de gedachte, dat de Staten-Generaal
uit drie Kamers zullen kunnen bestaan. Weliswaar behouden de Tweede en
Eerste Kamer de hoogste wetgevende bevoegdheid, blijkens de
voorgeschreven omschrijving van de bevoegdheden van de Bedrijfskamer
door de wet, maar dat neemt niet weg, dat, is de Bedrijfskamer er eenmaal,
de Staten-Generaal zullen bestaan uit drie Kamers. Men moet vasthouden
aan de gedachte, dat de Staten-Generaal, geroepen tot medewerking aan de
rechtsvorming in algemeenen zin, blijven bestaan uit twee Kamers.
Echter leiden twee gedachten tot het zoeken naar wijziging van den
bestaanden toestand, twee gedachten, die scherp moeten worden gehouden
uit elkaar: vooreerst om de wijze van samenstelling van de
volksvertegenwoordiging een andere te doen zijn. Deze is belangrijk, doch
niet aan de orde, omdat voorstel IV een nieuwe Derde Kamer wil creëeren.
In de tweede plaats het denkbeeld, het maatschappelijk en het bedrijfsleven
de organen te schenken, welke regelen kunnen geven voor bepaalde
onderdeelen daarvan. Dit is een andere figuur dan in voorstel IV is vervat,
want de wetgever schenkt dan de bevoegdheden. Daarbij kan tegemoet
worden gekomen aan den vaak geuiten wensch, dat deskundige personen
hun krachten aan het ontwerpen van regelingen wijden. Men breide de
Staten-Generaal dus niet uit, doch scheppe de basis voor organen tot
regeling van bepaalde onderdeelen van het maatschappelijk en het
bedrijfsleven.
--De heer Van Schaik zegt, uit het debat den indruk te hebben gekregen, dat het
voorstel meer kans zal hebben bij een volgende grondwetsherziening dan
thans. Toch wil spreker voor de aan het voorstel ten grondslag liggende
gedachte een goed woord doen.
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De heer Albarda wees het voorstel af, omdat de Staten-Generaal zijns
inziens een volks-, niet een groepsvertegenwoordiging moet zijn. Zal de
Bedrijfskamer een groepsvertegenwoordiging moeten zijn? Spreker meent
van niet. Men kan zich zeer goed een volksvertegenwoordiging denken, die
in het bedrijfsleven wortelt. De heer Albarda hecht groote waarde aan de
Staten-Generaal
als
vertegenwoordigend
lichaam.
Maar
de
volksvertegenwoordiging is langzamerhand mede een staatsorgaan
geworden, dat medewerking verleent aan de rechtsvorming. Geschiedt dit
thans op de meest juiste wijze? De heer Joekes zegt: dat geschiedt het best
door een politiek lichaam. Spreker betwijfelt dit, indien het gaat over
onderwerpen als het bedrijfsleven, de sociale wetgeving inbegrepen. Zijns
inziens is het gewenscht, dat een van de takken der volksvertegenwoordiging
worde samengesteld op deskundigen grondslag. Men kan aldus een orgaan
krijgen, waarin de partijpolitiek zich niet doet gelden bij de bespreking van
de wetsontwerpen, welke het in behandeling zal krijgen. Bij wetsontwerpen,
die het bedrijfsleven raken, wordt de houding daartegenover alsmede
tegenover amendementen lang niet altijd uitsluitend door zuiver zakelijke
overwegingen bepaald. Het resultaat kan aldus worden vervormd door het
politiek sentiment van de volksvertegenwoordiging.
De heer De Savornin Lohman3: Zal dat bij de Bedrijfskamer niet het geval zijn?
De heer Van Schaik: Bij een Kamer, gekozen uit het bedrijfsleven zullen de
waarborgen grooter zijn, dat met de bedrijfsbelangen zoo ruim mogelijk
wordt rekening gehouden. Het doel van voorstel IV is, de Bedrijfskamer een
plaats te geven onder de rechtsvormende organen. Op den duur zal een stuk
van de taak van een der Kamers van de Staten-Generaal moeten worden
overgebracht op de Bedrijfskamer. De Tweede en Eerste Kamer doen thans
veelal hetzelfde werk, zij zijn een doublure.
maakt men van de Bedrijfskamer een deskundige instantie naast de politieke
deelen, dan zal men beter werk krijgen, omdat dan de onderwerpen, die het
bedrijfsleven raken, afzonderlijk zullen kunnen worden getoetst en aan de
behoeften van het bedrijfsleven én aan politieke beginselen.
Nu heeft men gezegd: de gedachten zijn nog niet rijp. Spreker geeft dit toe,
maar daarom is het voorstel juist ruim geformuleerd.
--De heer De Vos van Steenwijk zegt, uit het betoog van den heer Van Schaik den
indruk te hebben gekregen, dat deze den Staten-Generaal gebrek aan
deskundigheid verwijt. Maar, vraagt spreker, moeten wij de Staten-Generaal
niet veeleer zoo zien, dat daarin meer de algemeene staatsrechtelijke
beginselen naar voren komen? De klacht, dat de Staten-Generaal
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ondeskundig zijn, is al oud. Maar zij behoeven niet deskundig te zijn: slechts
de algemeene belangen moeten er tot uiting komen.
De heer Anema zegt, dat scherp onderscheid moet worden gemaakt tusschen
twee gedachten: eenerzijds een lichaam, dat deel zal uitmaken van de
rijkswetgevende macht, anderzijds een college, dat gedelegeerde
verordenende bevoegdheid krijgt. Spreker kan voor het laatste denkbeeld
gevoelen; dit zal een middel kunnen zijn om de kwalen van de huidige
Staten-Generaal op te heffen: delegatie van organisatie in eigen kring. Dit is
iets anders dan instelling van een belangenkamer. Na bijna een eeuw van
pogingen is nog nooit iemand er in geslaagd, bij benadering een concrete
omschrijving te geven van een juiste wijze van samenstelling van zulk een
lichaam. Een dergelijk voorstel zal men niet, zooals de heer Van Schaik
zeide, beter tot een volgende grondwetsherziening - die zijn tegenwoordig
vrij frequent - maar een eeuw kunnen uitstellen. Deskundigen hebben in het
algemeen het nadeel tyranniek te zijn, wanneer zij de macht in handen
krijgen. Men kan hen beter laten adviseeren dan regelen. Voor de laatste
functie kiest spreker liever een niet-deskundige met flair, met een
deskundige naast zich.
Iets anders echter is het denkbeeld van beheer in eigen kring; daarmede
komt men ruimschoots aan gebrek aan deskundigheid tegemoet.
De heer Joekes zegt, dat het betoog van den heer Van Schaik hem heeft
versterkt in de meening, dat men twee dingen niet door elkaar moet halen.
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele volk. Brengt men dus de
derde Kamer ter verkrijging van meerdere deskundigheid in het derde
hoofdstuk, dan maakt zij deel uit van de algemeene wetgevende macht. Maar
dan mag die Kamer zich niet beperken tot het bedrijfsleven: immers
daarbuiten bestaan nog tallooze andere belangen. Men mag dan geen
eenzijdig deskundig element scheppen. Een andere gedachte is echter, door
delegatie de deskundigheid in de rechtsvormingsprocedure te betrekken.
De Kamer voor het Bedrijfsleven wordt door een meerderheid van de commissie
afgewezen. Meer steun blijkt er tijdens de voortzetting van deze vergadering te bestaan
voor het voorstel om de deskundigheid van het bedrijfsleven in te zetten in nieuwe
(bedrijfs)organen waaraan bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd: zie H1-33.
1) De eerste zinsnede in het voorstel van het Bureau luidde: ‘De Staten-Generaal
omvatten eene Eerste en eene Tweede Kamer. Bij eene wet, in elk van deze
Kamers door tweederden van het aantal leden, waaruit de Kamer bestaat,
aangenomen, kan eene Kamer voor het Bedrijfsleven worden ingesteld. De wet,
welke deze Kamer instelt, regelt tevens hare samenstelling.’ Bijlage bij IV.
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(Kamer voor het Bedrijfsleven), 07-02-1936. NA, Schaik, van, 2.21.151, inv.nr.
69. Het bestaande artikel 80 uit de Grondwet van 1922 luidde: 'De StatenGeneraal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer.' Nota-Albarda/Van den
Bergh, 'Kamer voor het bedrijfsleven', 19-02-1936. NA, BiZa/Binnenlands
Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV. De behandeling van de
laatste nota werd aangehouden tot na afronding van de principiële discussie over
de Kamer voor het Bedrijfsleven.
2) Artikel 194 (Grondwet 1922):
De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende
bevoegdheid geven.
Dit artikel was juist in 1922 ingevoerd, zie ook H1-28.
3) B.C. de Savornin Lohman.

2-26. COMMISSIE-DE WILDE. NOTULEN PLENAIR, 2 MEI 1936.

Kiesstelsel - De eisch van Evenredige Vertegenwoordiging
Grondwet is een waarborg voor de rechten der minderheden.

in de

Omdat in 1935 een voorstel van minister De Wilde ter invoering van een kiesdrempel
door het parlement is verworpen als strijdig met de grondwettelijke eis van evenredige
vertegenwoordiging ('EV'), bespreekt de commissie ook het artikel over het kiesstelsel
(artikel 82). Uitgangspunt van de bespreking vormt een voorstel van het Bureau om aan
dit artikel een zin toe te voegen die de invoering van een kiesdrempel mogelijk maakt. Per
nota zijn op dit voorstel twee reacties binnengekomen: D.J. de Geer en B.C. de Savornin
Lohman hebben bij wijze van alternatief voorgesteld om de verwijzing naar EV geheel uit
het artikel schrappen; Albarda en Van den Bergh hebben in hun nota vooral kritiek geuit
1
op de redactie van het voorstel van het Bureau. Ter vergadering blijkt Van den Bergh
echter nog kritischer over het voorstel-De Geer-Lohman:
De heer Van den Bergh zegt, tegen het voorstel-De Geer-Lohman ernstig
bezwaar te hebben. Wij moeten conservatief zijn in den waren zin van het
woord: dat de goede beginselen van onze staatsregeling moeten worden
behouden. Wordt dit voorstel aanvaard, dan zal een kleine toevallige
meerderheid in de Staten-Generaal met het kiesrecht kunnen manipuleeren
zooals zij wil. Men denke aan Italië: de staatsomzetting vond daar geheel
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plaats door het wijzigen van de kieswet!2 En de situatie zou nog ernstiger zijn
dan vóór 1917, want toen stond tenminste nog in de Grondwet, dat de leden
moesten worden gekozen in kiesdistricten. Nu zeide men destijds wel, dat
aan dien eisch reeds zou zijn voldaan, indien slechts twee districten werden
ingesteld, maar bij aanvaarding van het voorstel-De Geer- Lohman zou er
niets meer staan. Een dergelijk blanco-artikel zou alles mogelijk maken,
zelfs de zoo gevreesde block-vote!3 Een lijst, die relatief de meeste stemmen
krijgt, zou praktisch de macht in handen kunnen krijgen; een Kamer van
louter katholieken zou mogelijk zijn; één partij kan of het totaal of de groote
meerderheid der zetels krijgen. Den besten waarborg tegen dergelijke
excessen vormt het huidige voorschrift.
--De heer De Geer merkt naar aanleiding van de bezwaren van den heer Van den
Bergh op, dat, zooals deze zelf heeft gezegd, ook vóór 1917 reeds misbruik
mogelijk was, door verdeeling van het land in slechts twee kiesdistricten.
Voorts wijst spreker er op, dat er vroeger nooit aan is gedacht, de E.V. in de
Grondwet te zetten: de bedoeling was slechts de beletselen voor invoering
van E.V. - de kiesdistricten en artikel 96, vierde lid - te schrappen.4 Ook de
staatscommissie stelde slechts voor, die beletselen te schrappen. Intusschen
kan misbruik worden voorkomen door de bepaling, dat, indien geen E.V.
wordt toegepast, het land in kiesdistricten moet worden verdeeld.
--De heer Joekes sluit zich aan bij de bezwaren, door den heer De Geer tegen het
voorstel van het Bureau aangevoerd. Spreker meent echter, dat gelijke
bezwaren kunnen worden aangevoerd tegen het voorstel-De Geer-Lohman,
immers is hij geenszins overtuigd, dat de vraag: E.V. of niet, geen groote
strijdvraag zal worden.
De eisch van E.V. in de Grondwet is een waarborg voor de rechten der
minderheden. Spreker deelt niet de vrees voor consequenties, als door den
heer Van den Bergh geschetst, doch hij onderschat niet het bezwaar, dat,
wordt die eisch geschrapt, van verschillende zijden zal worden gepleit voor
afschaffing van de E.V.
Ligt een dergelijk voorstel op den weg van een Commissie voor partieele
grondwetsherziening? Immers neen. Wil de regeering op dit punt advies
hebben, dan zal de kwestie anders dienen te worden voorbereid dan in den
vorm van een amendement met summiere toelichting.
Spreker verklaart zich tegen alle voorstellen.
De heer Schouten zegt, dat, indien men de zaak op zich zelf beziet, er niets
tegen is, den eisch van E.V. uit de Grondwet te schrappen. Uiteraard zullen
dan in de Grondwet waarborgen tegen willekeur met betrekking tot de
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regeling van het kiesrecht moeten worden opgenomen. Intusschen neemt
spreker niet voetstoots aan, dat in ons land zoo grove willekeur zou ontstaan
als de heer Van den Bergh heeft geschetst. De Rooms-Katholieke Staatspartij
bijvoorbeeld zou er geen prijs op stellen, van haar positie misbruik te maken,
want daarmede zou zij zich zelf schaden. Zoo ook de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij.
Iets anders is, of men meent, dat het opportuun is, thans een dergelijk
voorstel te doen. Vooral de heer Joekes sprak hierover, en maakte daarbij
gebruik van de argumenten, door den heer De Geer tegen het voorstel van
het Bureau aangevoerd. Spreker voelt het zoo, dat men voor degelijke
argumenten niet te gemakkelijk opzij moet gaan. Immers het gaat om de
hoogst gewichtige vraag, of de grondwetgever en de wetgever maatregelen
behooren te nemen om de goede werking van het parlementaire stelsel te
waarborgen. Al het andere heeft slechts secundaire beteekenis. De
hoofdzaak is, te komen tot een zoo goed mogelijk kiesstelsel, dat de
handhaving van het parlementaire stelsel waarborgt en het parlement zoo
goed mogelijk doet functioneeren.
Wat te doen, indien de voorstellen worden verworpen? In de naaste
toekomst zal de versplintering in ons partijwezen nog toenemen. Spreker
heeft hier geen bepaalde partij op het oog. Worden geen maatregelen
genomen, dan draagt men de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan
van een toestand, welke het parlementaire stelsel vermoordt. Spreker heeft
gemeend, deze overwegingen tegenover de tegen de voorstellen aangevoerde
bezwaren te moeten stellen. Bij een keuze tusschen een voorstel, dat de
eenmanspartijen tot scherpe bestrijding zal prikkelen, en het lijdelijk
toelaten van een ondermijning van ons parlementaire stelsel, kiest spreker
het eerste.
Spreker geeft de voorkeur aan het voorstel-De Geer-Lohman boven dat van
het Bureau. Maar meent men, dat het niet wenschelijk is, den eisch van E.V.
te schrappen, dan kan spreker met het andere voorstel meegaan, want
daarmede wordt zeker eenige beperking in de verscheurende werking van het
huidige stelsel van E.V. verkregen. Spreker achtte destijds het
regeeringsvoorstel tot wijziging van de Kieswet niet in strijd met de
Grondwet.5 Doch nu het grondwettelijk bezwaar daartegen is aangevoerd, en
met succes, neme men die belemmering weg door te eischen, dat men een
zekere sterkte in het volksleven moet hebben bereikt alvorens men toegang
heeft tot de Staten-Generaal. Spreker heeft zich sterk geërgerd aan het
beroep, dat bij de behandeling van de jonge kieswetwijziging is gedaan op
Groen van Prinsterer en de door hem ingenomen positie.6 Want de
bedoeling van het destijdsche voorstel en van het voorliggende voorstel van
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het Bureau is niet, minderheden te weren, maar bescherming te bieden tegen
een versplintering, welke eerst tot openbaring is kunnen komen tengevolge
van de door de Grondwet geëischte invoering van het stelsel van E.V. en de
ter zake daarvan gedane keuze. Immers die versplintering bestond vroeger
ook reeds, doch kon toen niet tot uiting komen.
In de vergadering van 16 mei verenigt de commissie zich rond een voorstel om de eis van
evenredige vertegenwoordiging af te zwakken door aan de bepaling, dat verkiezingen
moeten plaatsvinden 'op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging', toe te
voegen de woorden 'binnen door de wet te stellen grenzen.'
1) De volgende stukken werden besproken: nota secretariaat ‘Wijziging
kiesrecht. Kleine partijen’ (stuk 25), z.d. De nota is op 28-04-1936 door het
secretariaat aan de plenaire commissie gestuurd. Nota-De Geer en De Savornin
Lohman ‘Wijziging kiesrecht’ (stuk 27), z.d. Nota-Albarda en Van den Bergh
‘Wijziging kiesrecht’ (stuk 28), z.d. De nota’s met stuknummer 27 en 28 zijn op
01-05-1936 door het secretariaat aan de plenaire commissie gestuurd. NL-NaHA,
BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV. Zie ook
noot 4.
2) In Italië werd in 1923 de wet-Acerbo aangenomen. Deze nieuwe Kieswet vernoemd naar het fascistische Kamerlid G. Acerbo - bepaalde dat de partij die
bij de verkiezingen de meeste stemmen behaalde automatisch recht had op twee
derde van het aantal Kamerzetels.
3) Blokstem(ming): manier van stemmen, waarbij de waarde van de stem
afhangt van de grootte van de groep die de stemmer vertegenwoordigt.
4) In de door De Geer en De Savornin Lohman ingediende nota werd
gememoreerd dat de staatscommissie-Oppenheim voorstelde om uit de
Grondwet slechts de beletselen voor invoering van evenredige
vertegenwoordiging te verwijderen. 'Een vastlegging in de Grondwet zelve
geschiedde eerst op initiatief van de Regeering. Nota-De Geer en De Savornin
Lohman ‘Wijziging kiesrecht’ (stuk 27), z.d. NA, BiZa/Binnenlands Bestuur,
1879-1950, 2.04.57, inv. nr. 1009, omslag IV. De nota is op 01-05-1936 door het
secretariaat aan de plenaire commissie gestuurd.
5) Het ontwerp van wet wijziging en aanvulling van de Kieswet, de Provinciale
wet en de Gemeentewet - op 25-07-1934 door minister van Binnenlandse Zaken
De Wilde ingediend (HTK 1933-1934, Bijl. 488. 1-3) - werd in maart 1935 in de
Tweede Kamer behandeld. Het bevatte voorstellen voor de introductie van een
waarborgsom bij kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, voor de invoering van
een mogelijkheid tot uitsluiting van het lidmaatschap van de provinciale staten
en de gemeenteraden en voor de invoering van een kiesdrempel. Dit laatste
voorstel, om lijsten met minder dan drie procent van de totaal uitgebrachte
stemmen niet in aanmerking te laten komen voor de Tweede Kamer, werd
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tijdens de parlementaire behandeling - onder andere door De Geer - strijdig
geacht met het principe van evenredige vertegenwoordiging dat in de Grondwet
werd voorgeschreven. HTK 1934-1935, 19/20/21/22/27-03-1935.
6) H. Visscher (ARP) deed tijdens de parlementaire behandeling van het
wetsontwerp tot wijziging van de kieswet een beroep op de uitspraak van G.
Groen van Prinsterer: ‘Geen imperium in imperio, geen gezag, dat de zelfde
ontwikkeling en daarmede de echte vrijheid vernietigt.’ Wetgeving die het volk
leidde in ‘de banen der gerechtigheid’ zou volgens Visscher het vertrouwen in de
parlementaire vertegenwoordiging herstellen. HTK 1934-1935, p. 1786-1787 (1903-1935).

2-27. COMMISSIE-VAN EYSINGA. NOTA G.A. VAN POELJE AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, MEI 1950.

Parlementair stelsel - Van groot belang is dan, of men zich voorstelt, dat
de ontwikkeling voorlopig gaan zal in de richting van 'cabinetgovernment', of dat men zich voorstelt, dat de actieve deelneming van het
parlement aan de vormgevende arbeid op legislatief terrein (nationaal en
internationaal) zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd.

De commissie-Van Eysinga heeft de opdracht om te adviseren over verbetering van de
samenwerking tussen regering en Staten-Generaal op het gebied van het buitenlands
beleid. Voorafgaand aan de eerste vergadering heeft Van Poelje over deze opdracht alvast
enkele ideeën op papier gezet. De nota, die samen met de openingsrede van Van Eysinga
het uitgangspunt zal vormen voor de werkzaamheden van de commissie, gaat onder meer
in op de ontwikkeling van de verhouding tussen regering en parlement in meer algemene
zin. Van Poelje meent dat deze het Britse voorbeeld van een cabinet-government volgt
en presenteert enkele maatregelen die aansluiten bij deze meer zelfstandige positie van het
kabinet.
Enkele voorlopige opmerkingen, op schrift gesteld door Prof. Van Poelje.
I. Ook als men ervan uitgaat, dat de parlementaire democratie, evenmin als
enige andere regeringsvorm, 'eeuwigheidswaarde' heeft, moet men
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erkennen, dat tot dusverre geen enkel aannemelijk plan is ontworpen om er
iets anders voor in de plaats te stellen, althans voor wat betreft de volkeren
met een behoorlijke democratische structuur en een redelijk algemeen
ontwikkelingspeil.
II. Het aan de commissie voorgelegde vraagstuk is dan ook van de grootste
betekenis. Omdat het geboren is uit een conflict tussen de eisen van de
parlementaire democratie, zoals deze tot dusverre worden verstaan, en de
eisen van snel en doeltreffend arbeiden op internationaal terrein, is een
afdoende 'oplossing' niet te vinden, men zal tevreden moeten zijn als het
mogelijk is maatregelen voor te stellen, waardoor kan worden bereikt, dat de
weg open blijft voor een geleidelijke ontwikkeling van het parlementairdemocratisch stelsel, waarbij de grote beginselen, waarop dit berust,
onaagetast blijven.
III. Van groot belang is dan, of men zich voorstelt, dat de ontwikkeling
voorlopig gaan zal in de richting van cabinet-government1, of dat men zich
voorstelt, dat de actieve deelneming van het parlement aan de vormgevende
arbeid op legislatief terrein (nationaal en internationaal) zoveel mogelijk
moet worden gehandhaafd.
IV. Gezien het feit, dat ook de Nederlandse ontwikkeling in de naoorlogse
jaren reeds in de richting van cabinet-government gaat, zullen de voor te stellen
maatregelen vermoedelijk in de eerste plaats op het andere terrein moeten
liggen. Dit neemt niet weg, dat er ook in de richting cabinet-government
verschillende gewichtige desiderata zijn: versterking van de coördinatie
tussen de departementen, maatregelen, die bevorderen, dat de regering in
toenemende mate (cf. Engeland tijdens de Wereldoorlog) ook ongevraagd
voor het parlement verschijnt om rekenschap te geven van de richting,
waarin zich de dingen ontwikkelen, en van de hoofdzaken van haar beleid.
V. Voor wat betreft de deelneming van het parlement aan de vormgevende
arbeid is van grote betekenis, of de regering met één of met twee Kamers te
doen heeft. Als men uitgaat van het bestaande en van de n.f.2
waarschijnlijkheid, dat de komende grondwetsherziening in dit opzicht geen
verandering zal brengen, schijnt het een allereerste eis te zijn, dat
gewaarborgd wordt, dat de regering er mede kan volstaan zich regelmatig
met een enkel orgaan in verbinding te stellen.
Zal dit alleen een orgaan van de Tweede Kamer (of die Kamer in haar geheel)
zijn? Zal het een orgaan van beide Kamers gemeenschappelijk zijn? Zal er in
het laatste geval mede kunnen worden volstaan, dat de Kamers een
gemeenschappelijk 'orgaan' in het leven roepen, of is het met het oog hierop
een voorziening in de Grondwet nodig?
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VI. Op doelmatigheidsgronden kan men niet ontkomen aan de eis, dat de
onderhandelingen op internationaal niveau in de eerste plaats door
deskundigen gevoerd worden. Behalve in uitzonderingsgevallen zullen dit
deskundigen moeten zijn, die geheel met de interne werking van het
Nederlandse bestuursapparaat vertrouwd zijn; slechts in deze
uitzonderingsgevallen zal het aanbeveling verdienen, anders dan op grond
van prestige-overwegingen, ook Kamerleden aan de onderhandelende
instantie toe te voegen.
VII. Als men zich er rekenschap van geeft, wat het gevolg zou zijn, als alle
landen, die bij een veel omvattend internationaal probleem zijn betrokken,
een recht kregen om na het afsluiten van de onderhandelingen nog nieuwe
voorstellen of amendementen in te dienen, moet het wel duidelijk zijn, dat
aan de toestand, dat het ontwerp-verdrag voor het parlement à prendre ou à
laisser zal zijn (dikwijls alleen à prendre) niets is te veranderen.
VIII. Uit de combinatie van VI en VII volgt, dat maatregelen, die nodig zullen
zijn, in de eerste plaats zullen moeten betreffen de instructie of
aanwijzingen, waarmede de onderhandelaars in zee gaan, en voorts het
regelmatig contact met de onderhandelaars in de gevallen, dat een zaak zo
gecompliceerd is, dat tijdens de behandeling één of meermalen ruggespraak
met de instanties "thuis" nodig is. Die ruggespraak betreft thans de regering
in engere zin, casu quo de betrokken minister of de betrokken commissie uit
de ministerraad, en eveneens de ambtelijke instanties "thuis".
IX. Uiteindelijk lost het vraagstuk zich dus op in het zoeken naar een
geschikte oplossing, waarbij het parlement wordt ingeschakeld, zowel in het
interne overleg, dat aan het opvatten van bepaalde onderhandelingen vooraf
gaat, als aan het tussentijdse overleg, zolang bepaalde onderhandelingen
gevoerd worden. Het laatste is vooral van betekenis, indien op een bepaald
terrein, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, regelmatig internationaal contact
bestaat.
X. Ook als men het vraagstuk zoveel vereenvoudigt als hierboven is
aangegeven, blijven er tal van netelige kwesties over. Een van de belangrijkste
schijnt wel deze, of aan het overleg met het te vormen parlementair orgaan
ook de onderhandelaars zullen kunnen deelnemen, of dat het voorschrift
voldoende is, dat de ministers zich door deskundigen kunnen doen
vergezellen op de wijze als onder meer bij het overleg met commissiën van
voorbereiding gebruikelijk is.3
1) De Britse overgang van een parliamentary government naar een cabinet government,
die zowel door de Eerste als de Tweede Wereldoorlog werden versneld, werden
onder meer beschreven door Anderson in ‘The machinery of government’, 147-
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156. Volgens Daalder betekende het begrip cabinet government daarbij ‘niet meer
dan dat het kabinet het activerende en leidende deel van het parlement is’.
Daalder, Organisatie en reorganisatie, 6.
2) Ni(si) fallor: 'als ik het juist heb'.
3) De ‘commissiën van voorbereiding’ waren in 1888 opgenomen in het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Bedoeling van deze
onderzoekscommissies was om bij de behandeling van belangrijke
wetsontwerpen de gebruikelijke schriftelijke voorbereiding - die plaatsvond in
generalistische, door loting samengestelde afdelingen - aan te vullen met de
behandeling in een kleine groep van specialisten. De commissies van
voorbereiding mochten voor hun overigens besloten vergaderingen ministers ‘en
de hen vergezellende ambtenaren’ uitnodigen of schriftelijk met de ministers in
overleg treden.

2-28. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE II, 28 JUNI
1950.

Tweekamerstelsel - Het tweekamerstelsel als zodanig is geworden tot een
onderdeel van de hoofdbeginselen onzer Constitutie..

De commissie-Van Schaik heeft zich direct bij aanvang van haar werkzaamheden in
thematische subcommissies opgesplitst. Subcommissie II, die moet adviseren over de
grondwetsartikelen over de Staten-Generaal, begint haar beraadslagingen met algemene
beschouwingen over het tweekamerstelsel. Nadat in de eerste vergadering de standpunten
van de verschillende subcommissieleden zijn gepeild besluit de subcommissie in de tweede
vergadering het vraagstuk in haar afzonderlijke onderdelen te bespreken. Direct ontstaat
discussie over het eerste te bespreken deelonderwerp: de afschaffing van de Eerste Kamer,
haar functie of toch haar samenstelling? Oud bepleit het laatste en steekt direct van wal
met een pleidooi voor een meer organische samenstelling:
De heer Oud is van oordeel, dat taak en bevoegdheden van de Eerste Kamer
zeer nauw samenhangen met de wijze, waarop zij wordt samengesteld. De
Tweede Kamer is een zuivere politieke vertegenwoordiging. Men zou zich
echter bijvoorbeeld kunnen voorstellen, dat de Eerste Kamer een organische
vertegenwoordiging zou zijn. Terwijl de Tweede Kamer als het ware een foto
is van de politieke stromingen op een gegeven ogenblik, zou men het nuttig
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kunnen achten, dat de Eerste Kamer een beeld geeft van de maatschappelijke
groeperingen van het Nederlandse volk. Reeds Treub heeft, in Vragen des
Tijds, gesuggereerd de Eerste Kamer te maken tot een representatie van het
bedrijfsleven.1 Spreker is van oordeel, dat gezocht moet worden, naar een
wijze van samenstelling der Eerste Kamer, die een andere "foto" van het
Nederlandse volk geeft, dan de Tweede Kamer. In deze gedachtengang zou
uiteraard bij de politieke Kamer het zwaartepunt dienen te liggen. Dit is
bepaaldelijk van belang in geval van conflicten tussen de Tweede en Eerste
Kamer. Als de Eerste Kamer, zoals nu, een politiek lichaam blijft, dienen
haar bevoegdheden anders te zijn, dan in het door spreker gesuggereerde
systeem. Daarom is hij van oordeel, dat eerst over de wijze van samenstelling
der Eerste Kamer beslist dient te worden.
Op voorstel van voorzitter J.R.H. van Schaik besluit de subcommissie om toch met de
functie van de Eerste Kamer te beginnen. Na enkele korte opmerkingen is het Eerste
Kamerlid Jonkman de eerste die hieraan een uitgebreid betoog wijdt. Jonkman verwijst
daarin onder meer terug naar een suggestie van Witteman uit de vorige vergadering om
de Eerste Kamer het begrotingsrecht te ontnemen. Ook Schouten reageert op deze
suggestie.
De heer Jonkman sluit zich aan bij de minister-president, die in zijn
installatie-rede voor deze commissie heeft gezegd, dat de "hoofdbeginselen
onzer Constitutie beproefd (zijn)".2 Spreker had het gevoel, dat in deze
woorden ook werd weergegeven hetgeen hij persoonlijk dacht over het
tweekamerstelsel. Het tweekamerstelsel als zodanig is geworden tot een
onderdeel van de hoofdbeginselen onzer Constitutie en wel uit tweeërlei
oogpunt:
1e. het hebben van twee instanties;
2e. het evenwicht.
Spreker gelooft, dat in ons Nederlandse staatsleven ook de
volksvertegenwoordiging niet oppermachtig moet zijn. Ook als men erkent,
dat het politieke zwaartepunt bij de Tweede Kamer hoort te liggen, is voor
het evenwicht een tweekamerstelsel van belang. Bovendien acht spreker, nu
de taak van regering en Staten-Generaal zoveel ingrijpender is geworden, het
belang van twee instanties groter dan ooit.
Spreker stelt de vraag, welke bezwaren er nu gerezen zijn tegen uitwerking
en hantering van het tweekamerstelsel.
Indien men geen kans ziet de revisiegedachte te formuleren, wil spreker er
op wijzen, dat een grote hinderpaal van de huidige regeling schuilt in artikel
117 Grondwet.3 Dit artikel schrijft in zekere zin voor, "dat de modus procedendi
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in de Eerste Kamer dezelfde zij als die van de Tweede". Wanneer de woorden
"met inachtneming van artikel 114" uit artikel 117 zouden worden geschrapt,
kan de Eerste Kamer ten aanzien van een aan haar voorgelegd wetsontwerp
besluiten, dat onderzoek noch beraadslaging daarover noodzakelijk is.
Wat de begrotingsarbeid der Eerste Kamer betreft, men zou natuurlijk
artikel 126 Grondwet4 aldus kunnen opzetten: "Door de Koning en de
Tweede Kamer der Staten-Generaal..." in plaats van "Door de wet.....". Als
een dergelijke beslissing zou vallen zou echter, naar sprekers oordeel, dit
artikel moeten worden aangevuld met een bepaling van deze strekking:
"Maar jaarlijks wordt het regeringsbeleid in de Eerste Kamer besproken aan
de hand van de begrotingen." Naar spreker meent, dient in de Grondwet te
worden vastgelegd, dat zij een beperkte taak heeft. De Eerste Kamer is
trouwens, doordat zij is opgezet zonder toekenning van schadeloosstelling
aan de leden, toch al van ander karakter dan de Tweede. Spreker herinnert
nog aan de rede van prof. Anema in 1922, waarin twee soorten politici
worden onderscheiden: de politiek georiënteerden en de meer op bezinning
ingestelden.5 Met verwijzing daarnaar zou spreker voor de huidige taak van
de Eerste Kamer willen blijven pleiten.
De heer Schouten herinnert aan het door hem in de vorige vergadering
ingenomen standpunt.6 Spreker is voor het tweekamerstelsel, omdat er zijns
inziens behoefte is aan een tweede instantie. Spreker is er geen voorstander
van, dat zou worden bepaald, dat de Eerste Kamer slechts een Kamer van
revisie zal zijn. Daardoor wordt de taak van dit college, naar hij meent, te veel
ingeklemd. Dit zou, naar zijn oordeel, slechts kunnen worden voorkomen,
door een wel zeer ruime betekenis aan het woord "revisie" te hechten. In
tweede instantie overwege men op basis van de beraadslagingen in eerste
instantie, of bij laatstgenoemde beraadslagingen niet punten over het hoofd
zijn gezien.
Wanneer sommigen van mening zijn, dat slechts aan de Tweede Kamer de
controle op het regeringsbeleid ware te geven, dan vraagt spreker: Wat
gebeurt er bij de begrotingsbehandeling? Zij omvat twee bestanddelen:
1e. het nagaan: Wat vraagt de regering nu eigenlijk aan?
2e. Wat is het algemeen beleid van het kabinet gezamenlijk en van iedere
minister afzonderlijk?
Bij iedere gedachtenwisseling over de begroting komen deze twee
elementen ter sprake. Op grond van welke regel kan men nu stellen, dat de
Eerste Kamer niet aan die arbeid zou moeten meewerken?
In het systeem van de heer Witteman7 komt door de achterdeur binnen,
hetgeen men de voordeur uit heeft gezet. Dan zal bij de algemene
beschouwingen alles ter sprake kunnen komen. Bovendien wil spreker er op
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wijzen, dat in een begroting tal van uitgaven voorkomen, welke niet op een
wet steunen. Tegenwoordig worden de Staten-Generaal soms - en vaker dan
vroeger - "overrompeld". Ook daarom acht spreker het van belang voor het
Nederlandse volk, dat er twee instanties zijn. Men kan deze dingen uitermate
moeilijk in regels begrenzen. De Eerste Kamer dient zich op haar wijze af te
vragen: oefenen wij onze taak op de meest rechtvaardige, nuttige en juiste
wijze uit?
Van Schaik brengt de discussie vervolgens op de vraag of de Eerste Kamer wel deel
uitmaakt van de volksvertegenwoordiging en ontlokt daarmee reacties van onder meer
Witteman en Oud:
De voorzitter merkt op, dat men er van moet uitgaan, dat de regering regeert
en het beleid bepaalt, in overeenstemming met de rechtsovertuiging en de
gevoelens, levende in ons volk. Het vertegenwoordigend lichaam is daarvan
de aangewezen vertolker, zij het niet de enige. Dit vertegenwoordigend
lichaam is de Tweede Kamer. Zij is naar sprekers oordeel uitsluitend de
"volksvertegenwoordiging".
Hij acht dan ook artikel 818 der Grondwet een onjuiste bepaling. Het artikel
gaat er van uit, dat ook de Eerste Kamer het Nederlandse volk
vertegenwoordigt. Dit is niet juist: aldus zou die vertegenwoordiging van het
Nederlandse volk met twee monden kunnen spreken. Als men de Eerste
Kamer behoudt, dan ziet spreker toch weinig reden om haar de controle op
het regeringsbeleid in volle omvang te laten. Er zijn twee mogelijkheden: óf
de Eerste Kamer gaat, in overeenstemming met de Tweede Kamer, accoord
met het regeringsbeleid, óf de Eerste Kamer wijkt af van de mening van de
Tweede Kamer en van het kabinet tezamen. In het laatste geval is een
dergelijk oordeel van de Eerste Kamer een verwarring-scheppend element.
Als de regering naar twee kanten moet zien, moet zij tussen twee klippen
door zeilen. In de gedachtengang van de heer Oud behoudt de Eerste Kamer
wel het recht van interpellatie. Spreker erkent, dat daarin een inconsequent
element zit. Maar dit recht heeft veel minder verstrekkende consequenties
dan bijvoorbeeld de verwerping van een begroting. Wel zou spreker aan de
Eerste Kamer de medewerking aan de wetgeving willen laten. Als men voor
"overrompeling" vreest, dan ligt het, naar sprekers oordeel, op de weg van de
Tweede Kamer om zich daartegen te weer te stellen.
--De heer Witteman is van mening, dat er veel afhangt, of men van oordeel is,
dat de Eerste Kamer al dan niet deel is van de volksvertegenwoordiging.
Spreker is het hieromtrent in het geheel niet eens met de visie van de heer
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Van Schaik. Integendeel, hij acht ook de Eerste Kamer, ook al is zij niet direct
gekozen, een deel van de volksvertegenwoordiging. Dit betekent, dat zij wel
degelijk mede verantwoordelijkheid draagt voor het regeringsbeleid. Spreker
heeft er op practische gronden geen bezwaar tegen de Eerste Kamer in de
toekomst niet meer te laten medewerken aan de behandeling van de
afzonderlijke begrotingshoofdstukken, maar de Eerste Kamer zal zijns
inziens wel de bevoegdheid moeten behouden haar afkeuring uit te spreken
over het beleid van een bepaalde minister. Ook zonder budgetrecht zal de
Eerste Kamer dwang op een bepaalde minister kunnen uitoefenen, door van
hem afkomstige wetsontwerpen af te wijzen.
--De heer Oud is van oordeel, dat indien de Eerste Kamer geen deel zou zijn der
volksvertegenwoordiging, haar de reden van bestaan zou zijn ontvallen. Hij
acht het onaanvaardbaar, dat aan een lichaam, dat geen deel uitmaakt van de
volksvertegenwoordiging, de macht zou worden verleend om te frustreren
wat regering en volksvertegenwoordiging tezamen hebben besloten.
Schouten brengt vervolgens de discussie weer terug op het onderwerp dat nu juist niet in
behandeling was: de samenstelling van de Eerste Kamer:
Spreker vraagt zich af, of het bezwaar tegen repetitie wel zó groot is, dat
men het voorstel van een tweede instantie mag prijsgeven. Hij is van oordeel,
dat zulks niet het geval is.
De gedachte van de heer Oud: de Tweede Kamer als de politieke
vertegenwoordiging, de Eerste Kamer als andersoortige vertegenwoordiging,
zou eigenlijk op historische gronden voor spreker aantrekkelijk moeten zijn:
Dr. Kuypers' gedachten bewogen zich reeds in die richting.9 Maar zijn tijd
was een andere dan de onze. De taak der regering was toen een beperkte, het
kiesrecht was zeer beperkt en het maatschappelijk leven was veel minder
georganiseerd. Spreker is van mening, dat men er met de onderscheiding
"politieke" en "sociale" Kamer niet uitkomt.
De discussie over een alternatieve samenstelling van de Eerste Kamer wordt met deze
opmerkingen afgesloten. De beschouwingen over haar functie worden voortgezet en
vinden hun neerslag in de aanbeveling om de Eerste Kamer het begrotingsrecht te
ontnemen. Dit voorstel roept in de plenaire commissie opnieuw discussie op over het
bestaansrecht van de Eerste Kamer (zie H2-31).
1) Treub, 'Organisch kiesrecht en Eerste Kamer'.
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2) Installatierede minister-president, gehouden 28 april 1950, in verslag plenaire
commissie 06-01-1954, p.8.
3) Artikel 117 lid 1 (Grondwet 1948):
De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van artikel 114, het voorstel
zodanig als het door de Tweede Kamer is aangenomen.
Artikel 114 (Grondwet 1948):
Aan de openbare beraadslaging over enig ingekomen voorstel des Konings gaat
altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf.
De Kamer bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze, waarop dit onderzoek
zal worden ingesteld.
4) Artikel 126 (Grondwet 1948):
Door de wet worden de begrotingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en
de middelen tot dekking aangewezen.
5) Tijdens de openbare behandeling van de ontwerpen van wet tot in overweging
nemen van een voorstel tot verandering van het Iste, IIde, IIIde, IVde, Vde, VIIde,
VIIIste, IXde en XIde hoofdstuk en de additionele artikelen van de Grondwet op
05-04-1922 hield Anema zijn maidenspeech in de Eerste Kamer. Hierin maakte hij
het onderscheid tussen partijleden die ‘al hun energie stellen in dienst van het
groepsleven om den geestelijken grondslag der groep tot nieuwe ontwikkeling te
brengen en tot bron van nieuwe bezieling te maken’ en groepsleiders die
nauwlettend waakten ‘dat de zo vruchtbare en spontane toewijding aan de eigen
richting niet ontaarde in groeps-egoïsme met al den aankleve van kortzichtige
eigengerechtigdheid en benepen partijdigheid, die daarmee gepaard gaan.’ In de
beeldspraak van Anema vormden de mannen van het eerste type samen de veer
van het staatkundig uurwerk, die van het tweede de regulateur. HEK 1921-1922, p.
615 (05-04-1922).
6) Schouten had in de vorige vergadering uiteengezet slechts te voelen voor
kleine wijzigingen in het aantal leden van de Eerste Kamer en in hun
zittingsduur. Voor het overige vertrouwde hij erop dat een goede afbakening van
de taken van beide Kamers niet kon worden vastgelegd in regels, maar moest
voortkomen uit een wijze zelfbeperking. Notulen subcommissie II 09-06-1950,
p.7.
7) Witteman had voorgesteld dat de Eerste Kamer voortaan zou afzien van de
behandeling van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken, maar slechts
algemene politieke en financiële beschouwingen zou geven op basis van de
begroting als geheel. Notulen subcommissie II 09-06-1950, p.5.
8) Artikel 81 (Grondwet 1948):
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandsche volk.
9) Kuyper, Antirevolutionaire staatkunde II, 318-319.
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2-29. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE II, 2
NOVEMBER 1950.

Parlementair stelsel - .. omstandigheden er toe hebben geleid, dat in de
wetgeving geleidelijk aan het accent is verlegd van de Staten-Generaal
naar de regering.

Op verzoek van Van der Goes van Naters heeft het secretariaat twee nota's voorbereid over
respectievelijk de taakverdeling tussen regering en Staten-Generaal en de delegatie van
wetgevende bevoegdheid in Engeland. Van der Goes van Naters heeft zich in de jaren
voorafgaand aan de oprichting van de commissie-Van Schaik herhaaldelijk voor
heroverweging van deze taakverdeling uitgesproken. Volgens hem is zo'n herschikking
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de afnemende invloed van de
1
volksvertegenwoordiging wordt gekeerd. Nu het secretariaat hiervoor concrete voorstellen
heeft uitgewerkt krijgt Van der Goes van Naters als eerste het woord voor een toelichting:
De heer Van der Goes van Naters begint met de opstellers van de beide nota's2,
waarin, naar de heer Kan mededeelt, ook mr. Riphagen3 een groot aandeel
heeft gehad, hulde te brengen voor de voortreffelijke wijze, waarop zij zich
van hun taak hebben gekweten.
Spreker wijst er dan op, dat twee omstandigheden er toe hebben geleid, dat
in de wetgeving geleidelijk aan het accent is verlegd van de Staten-Generaal
naar de regering. In de eerste plaats de omstandigheid, dat door de
toeneming van het overheidsingrijpen op bijna alle terreinen des levens de
wetgeving zo ingewikkeld is geworden, dat voor de legislatieve arbeid steeds
meer gespecialiseerde kennis wordt vereist. De regering, die beschikt over de
bijstand van deskundige ambtenaren, verkeert hierbij in een gunstiger
positie dan de Staten-Generaal.
Voorts is er de omstandigheid, dat de Staten-Generaal, eveneens als gevolg
van de toeneming van het overheidsingrijpen, meer en meer overstelpt zijn
met werk.
De wetgever werd door een en ander wel gedwongen in toenemende mate
wetgevende bevoegdheid te delegeren.
Het is onmogelijk deze ontwikkeling te stuiten; zij is onweerstaanbaar.
Spreker wil haar dan ook als een gegeven aanvaarden en het herstel van het
evenwicht tussen regering en volksvertegenwoordiging elders zoeken,
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namelijk in uitbreiding van de controlerende taak van de Tweede Kamer.
Wanneer die controle op een doelmatige wijze wordt uitgeoefend, heeft
spreker er geen bedenking tegen, dat wetten in materiële zin4 worden
vastgesteld door wat men de "uitvoerende macht" pleegt te noemen. (Spreker
geeft de voorkeur aan de term "bewindvoerende macht".)
Het komt hem voor - en op dit punt distantieert spreker zich van de nota
van het secretariaat - dat het niet nodig is het uitoefenen van controle op de
wetgevende arbeid der bewindvoerende macht op te dragen aan een speciale
Kamercommissie. Men kan deze controle zijns inziens beter overlaten aan de
bestaande vaste commissies, die - daar zij uit deskundigen zijn samengesteld
- hiervoor het meest gequalificeerd zijn.
Wanneer een ontwerp - "regeringsverordening" - onder
"regeringsverordening" verstaat spreker een algemene maatregel van
bestuur, in de vaststelling waarvan de Tweede Kamer is gekend - wordt
voorgelegd aan de vaste commissie, op wier terrein zij is gelegen, dan kan
deze commissie zo nodig terzake in overleg treden met de regering, en het
resultaat hiervan kan zijn, dat de regering de door de commissie gewenste
wijzigingen aanbrengt. Het is te verwachten, aldus spreker, dat het contact
tussen regering en vaste commissie in de regel vruchtdragend zal zijn, en dat
aldus op snellere wijze positieve resultaten worden bereikt dan wanneer de
voor de totstandkoming van een wet (in formele zin) voorgeschreven
procedure werd gevolgd.
In de discussie die op deze toelichting volgt, tonen veel subcommissieleden zich kritisch
over de noodzaak van deze hervormingen. Sommigen van hen weerspreken dat de
werkdruk van het parlement blijvend is toegenomen, anderen vragen zich af of de hier
bepleite delegatie niet al mogelijk is binnen de bestaande Grondwet. Deze laatste vraag
vormt het uitgangspunt voor een nieuwe bespreking van de delegatiekwestie op 9 maart
1951 (zie ook H1-49) en van het advies hierover het verslag aan de plenaire vergadering
van 1 oktober 1951.
1) Van der Goes van Naters had deze suggestie gedaan in zijn boek De leiding van
de Staat, 167-170 en in een nota bij het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer
betreffende de grondwetsherziening van 1948 (HTK 1947-1948 Bijl. 775 nr. 7
p.21).
2) ‘Nota van het secretariaat, in overleg met het secretariaat opgesteld door de
afdeling wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake het
denkbeeld van mr. Van der Goes van Naters betreffende een nieuwe
taakverdeling tussen Regering en Staten-Generaal (op het gebied van
wetgeving)’, 13-10-1950, NA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv. nr. 119, omslag 3;
Nota Van Ommen Kloeke ‘Delegatie van wetgevende bevoegdheid in Engeland’,
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z.d., NA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv. nr. 119, omslag 1. De inhoud van
laatstgenoemde nota werd ook verwerkt in een artikel: Van Ommen Kloeke, ‘De
staatkundige zijde der delegatie’.
3) J. Riphagen was in 1950 plaatsvervangend chef van de afdeling Wetgeving van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en had als zodanig aan de
totstandkoming van de nota meegewerkt. Zie voor de voorbereiding van de nota
ook het dossier met interne correspondentie in NA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62,
inv. nr. 119, omslagen 1 en 3.
4) Bepalingen die vanwege hun inhoud als wet kunnen worden beschouwd,
ongeacht of ze via de wetgevingsprocedure tot stand zijn gekomen. Behalve
wetten die door goedkeuring van beide Kamers van de Staten-Generaal tot stand
zijn gekomen, vallen hier bijvoorbeeld ook gemeentelijke verordeningen onder.

2-30. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN SUBCOMMISSIE II, 18
JANUARI 1951.

Revolutionaire volksvertegenwoordigers - Dit brengt mede, dat men ook
de vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen, die betreurenswaardige en
funeste politieke denkbeelden aanhangen, in het parlement en de andere
vertegenwoordigende lichamen moet toelaten.

Subcommissie II bespreekt de mogelijkheid om in de Grondwet maatregelen op te nemen
tegen volksvertegenwoordigers of partijen die gericht zijn op 'verandering van de
bestaande rechtsorde'. Een voorstel hiervoor is uitgewerkt door subcommissie IV in het
kader van haar advies over de regeling van politieke partijen (zie H1-43). Subcommissie
IV stelt voor om een artikel op te nemen waardoor het Kamerlidmaatschap van dergelijke
revolutionaire Kamerleden vervallen kan worden verklaard. Daarnaast wil zij in het
grondwetsartikel over de parlementaire onschendbaarheid een uitzondering aanbrengen
voor opruiing en schending van geheimen. In subcommissie II stuit dit voorstel op
weerstand: verschillende commissieleden vragen zich af of dit voorstel, dat grotendeels is
gebaseerd op een voorstel van de commissie-De Wilde (H2-24) en het daaropvolgende
wetsontwerp uit 1938, de democratie die het beoogt te beschermen niet juist in gevaar
brengt.
Vervolgens wordt aan de orde gesteld het eerste punt van de brief van
subcommissie IV van 11 december 19501, inzake a) het vervallen verklaren
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van het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen en b) opheffing
van de parlementaire onschendbaarheid, voor zover betreft opruiing en
schending van geheimen.
Prof. Van den Bergh wijst er op, dat de door subcommissie IV geciteerde tekst
van het voorstel van 1938 niet de destijds in eerste lezing door de StatenGeneraal aanvaarde is. Immers, aangenomen is een amendement-De Geer,
volgens hetwelk in plaats van "door de Tweede Kamer" werd gelezen "door
een bij de wet in te stellen college", terwijl verder in het derde lid werd
ingelast: "De wet regelt de samenstelling van het in het eerste lid genoemde
college..." etc.2
Spreker acht intussen de voorgestelde regeling principieel onjuist. Immers,
men treft hiermede niet alleen het lid, dat over de schreef gaat, maar ook
zijn, wellicht volkomen loyale, partij, daar de plaats van het lid onbezet blijft.
Beoogt men inderdaad de partij te treffen, dan bieden de artikelen 3 en 4
van de Wet op het recht van vereniging en vergadering, zoals deze thans
luiden, daartoe voldoende mogelijkheden.3 Aan de hand daarvan zou men,
indien men dit wilde, de Communistische Partij van Nederland door de
rechter tot een verboden vereniging kunnen doen verklaren.
Middellijk optreden tegen een partij, door haar representanten te weren uit
de vertegenwoordigende lichamen, komt spreker onlogisch en weinig
ruiterlijk voor.
Ook de heer Oud gevoelt niets voor de voorgestelde regeling. Hij acht haar
principieel in strijd met ons democratisch bestel. De vertegenwoordigende
lichamen behoren een zo zuiver mogelijke afspiegeling te zijn van de
politieke verhoudingen in het volk. Dit brengt mede, dat men ook de
vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen, die betreurenswaardige en
funeste politieke denkbeelden aanhangen, in het parlement en de andere
vertegenwoordigende lichamen moet toelaten. In geval van individuele
misdragingen komt het aan de rechter toe te beoordelen of de betrokkene uit
het passief kiesrecht dient te worden ontzet.
Ook het optreden tegen een partij in haar geheel vindt spreker zeer
bedenkelijk. Men zet aldus de eerste stap op de weg naar de totalitaire staat.
Bovendien is een dergelijk optreden allerminst opportuun; men bereikt er
alleen mede, dat de betrokken partij haar actie ondergronds gaat voeren en
daardoor nog veel gevaarlijker wordt.
Na een korte discussie over de zuivering van Kamerleden na de Tweede Wereldoorlog
komen Romme, Van den Bergh en voorzitter J.R.H. van Schaik terug op het door Oud
gemaakte bezwaar.
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Prof. Romme verschilt principieel van inzicht met Mr. Oud. Men moet, aldus
spreker, de democratische beginselen niet ad absurdum voeren.
Wel deelt hij de opvatting van prof. Van den Bergh, dat het onbezet laten
van de zetel er op wijst, dat men eigenlijk de partij wil treffen. Intussen is het
de vraag of het open laten van de plaats van het lid een essentieel bestanddeel
van de voorgestelde regeling uitmaakt.
Spreker ziet het optreden tegen individuele vertegenwoordigers in het
verlengde van - niet als een tegenstelling tot - het optreden tegen de partij.
Hij is het dan ook niet eens met de zienswijze van prof. Van den Bergh, die
onder alle omstandigheden wil volstaan met een optreden tegen de partij.
--Prof. Van den Bergh is het volkomen eens met de opvatting van prof. Romme,
dat de democratie zo nodig zichzelf moet beschermen en dus niet haar
belagers ongestoord hun gang mag laten gaan. Artikel 30 van de Algemene
Verklaring met de Menselijke Rechten - waar geen enkel land tegen heeft
durven stemmen - gaat ook van dit beginsel uit.4
Dit neemt niet weg, dat naar spreker's oordeel niet het parlement of een
college ad hoc, maar alleen de rechter het aangewezen orgaan is om op te
treden.
--De voorzitter merkt op, dat een verbod weinig zal uitrichten, als het volk zelf
niet de kracht heeft het kwaad uit zijn midden uit te scheiden.
Intussen gaat het hier niet om het verbieden van een partij, maar om
maatregelen tegen individuele afgevaardigden, ten aanzien van wie een
doeltreffend strafrechtelijk optreden niet mogelijk is. Er is wellicht veel voor
te zeggen het nemen van maatregelen niet aan het vertegenwoordigend
lichaam zelf, maar aan een speciaal college over te laten; enerzijds terwille
van de objectiviteit en anderzijds omdat het vertegenwoordigend lichaam er
misschien juist voor zal terugschrikken om krachtig op te treden.
Men behoeft volgens spreker niet bevreesd te zijn, dat de democratie in
gevaar zal worden gebracht. Stellig zal alleen in zeer aperte gevallen van de
bevoegdheid tot het vervallen verklaren gebruik worden gemaakt.
Uit een voorlopige stemming blijkt dat acht van de tien subcommissieleden met het
voorstel van subcommissie IV kunnen instemmen. Ook in de plenaire vergadering van 25
april vindt het voorstel voldoende steun, zodat het in het interimrapport van juli wordt
opgenomen.
1) Brief van J.R.H. van Schaik, voorzitter subcommissie IV aan subcommissie II,
11-12-1950. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1123.
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2) De door subcommissie IV geciteerde tekst luidde ‘Artikel 86 (Nu artikel 88)
wordt gelezen: "De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren. Zij
treden tegelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. Zij kunnen tussentijds door de
Tweede Kamer van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard indien zij een
streven tot uitdrukking brengen, gericht op verandering van de bestaande
rechtsorde met toepassing of bevordering van onwettige middelen; een voorstel
tot vervallenverklaring kan niet worden aangenomen dan met de stemmen van
twee derden van het aantal leden, waaruit de Kamer bestaat. De wet regelt de
rechtspleging en de gevolgen van vervallenverklaring; de gevolgen kunnen mede
het lidmaatschap betreffen van de andere vertegenwoordigende lichamen, in de
Grondwet genoemd. De plaats van het vervallenverklaarde lid blijft gedurende de
lopende periode onbezet."' Nota van het secretariaat aan subcommissie IV, 2111-1950. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1125. Deze tekst was
overeenkomstig het oorspronkelijke wetsontwerp uit 1936. HTK 1935-1936, Bijl.
477. 10 (01-08-1936). Dit wetsontwerp werd echter door amendement nummer
105.31 van D.J. de Geer in de door Van den Bergh aangegeven wijze gewijzigd.
HTK 1936-1937, Bijl. 105.31 (ingezonden 03-02-1937). Het wetsontwerp werd
uiteindelijk in tweede lezing door de Tweede Kamer afgewezen (60 stemmen
voor, 37 stemmen tegen). HTK 1937-1938, p. 62 (20-10-1937).
3) Wet van 22-04-1855 (Stbl. nr. 32) tot regeling en beperking der uitoefening
van het regt van vereeniging en vergadering. Aangevuld en gewijzigd bij wet van
14-09-1866 (Stbl. nr. 123), 15-04-1886 (Stbl. nr. 64), 02-07-1934 (Stbl. nr. 347),
13-05-1939 (Stbl. nr. 200) en 18-03-1948 (Stbl. nr. I 107). Artikel 3 van de
herziene wet van 18-03-1948 (Stbl. nr. I 107) luidt: 'Met de openbare orde wordt
strijdig geacht elke vereeniging, welke tot doel heeft of welker feitelijke
werkzaamheid is gericht op: 1. ongehoorzaamheid aan of overtreding van de wet
of eene wettelijke verordening; 2. aanranding of bederf der goede zeden; 3.
stoornis in de uitoefening der regten, van wie het ook zij.' Artikel 4 van de
herziene wet van 18-03-1948 (Stbl. nr. I 107) luidt: 'De burgerlijke rechter kan, op
vordering van het openbaar ministerie, verklaren, dat eene vereeniging verboden
is, als strijdig met de openbare orde' en vervolgt dan met een gedetailleerde
regeling van de rechtsgang.
4) Artikel 30 van de op 10-12-1948 door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties aangenomen Universele Verklaring voor de rechten van de
mens luidt: 'Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig worden uitgelegd, dat
welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets
te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging
van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben.'
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2-31. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 14 MAART 1951.

Tweekamerstelsel - Naast de twee takken van de
volksvertegenwoordiging, de Eerste en de Tweede Kamer, heeft zich in
zekere zin op dit gebied een derde tak ontwikkeld in de vorm van de pers.

De plenaire commissie bespreekt de aanbevelingen van subcommissie II over het
tweekamerstelsel. De subcommissie heeft, na een korte discussie over de eventuele
afschaffing van de Eerste Kamer (zie H2-28), voorgesteld om de taken van de Eerste
Kamer te beperken. Onder andere het begrotingsrecht zou de senaat moeten worden
ontnomen. Van den Bergh, die in de subcommissie stelde dat afschaffing van de Eerste
Kamer 'thans geen punt van practische politiek' kon zijn, opent de discussie over deze
voorstellen niettemin met een beschouwing over het bestaansrecht van de Eerste Kamer
waarin hij - naar later blijkt ten onrechte - ook zijn partijgenoot Kranenburg betrekt.
Het theoretische betoog van Van den Bergh ontlokt reactie aan A.M. Donner, maar ook
aan commissievoorzitter J.R.H. van Schaik.
Als eerste krijgt prof.Van den Bergh het woord. Spreker betoogt, dat het
bestaan van de Eerste Kamer theoretisch niet te verdedigen is. De twee
theorieën, waarnaar de toelichting van de subcommissie in dit verband
verwijst, zijn naar zijn oordeel niet houdbaar.1 De theorie van de "waan van
de dag" vond haar oorsprong in wantrouwen tegen de democratie. De sterke
secundaire functie van het Nederlandse volk blijkt echter voldoende
waarborg tegen de gevreesde overijling te bieden. De andere theorie gaat er
van uit, dat de Eerste Kamer moet nagaan, of de Tweede Kamer wel in
voldoende mate de rechtsovertuiging van het volk weerspiegelt. Deze theorie
faalt, omdat het niet mogelijk is de onzuiverheden in het beeld, dat het ene
vertegenwoordigend lichaam vertoont, door het andere vertegenwoordigend
lichaam te doen wegnemen.
Voor zover hem bekend, staat ook prof. Kranenburg nog steeds op dit
standpunt, aan een referendum de voorkeur gevend boven het instituut van
de Eerste Kamer. In afwachting van het invoeren van een referendum, acht
Kranenburg het echter wel gewenst de Eerste Kamer te behouden.2 Spreker
zelf zou ook de instelling van een referendum, mits beperkt tot zeer
bijzondere gevallen, voor onderwerpen, die het volk diep beroeren en op
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voorwaarde, dat er niet toe wordt overgegaan, dan op aanvrage van een zeer
groot aantal burgers, zeker op prijs stellen.
Spreker wijst er op, dat de Grondwet ook nu reeds enkele bevoegdheden
alleen aan de Tweede Kamer toekent, onder andere het maken van een
voordracht voor de vervulling van vacatures in de Hoge Raad (art. 170)3 en
voor de vervulling van vacatures in de Algemene Rekenkamer (art. 186)4.
Verder heeft het voor beide Kamers vrijwel gelijkluidend geschreven recht
zich in geheel verschillend gewoonterecht ontwikkeld: De ministers zijn
verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal, een motie van wantrouwen
van de Tweede Kamer heeft echter geheel andere gevolgen dan eenzelfde
motie van de Eerste Kamer. Bij de opdracht tot het vormen van een regering
wordt als voorwaarde gesteld, dat deze regering het vertrouwen geniet van
het parlement. Bedoeld is slechts het vertrouwen van de Tweede Kamer.
Een en ander doet bij spreker de wens opkomen - ook met betrekking tot
het geschreven recht - wijziging te brengen in de positie van de Eerste
Kamer. De taak van deze Kamer zal moeten worden tot een taak van revisie.
Impliciet ligt hierin opgesloten, dat zij zich zal hebben te beperken tot
medewetgeving. Het interpellatierecht, het enquêterecht en het budgetrecht
kunnen dan vervallen.
--Prof. Donner merkt op, dat prof. van den Bergh in zijn betoog voorbij is
gegaan aan de in het rapport aangevoerde motieven voor het behoud van de
Eerste Kamer, te weten het verschil in samenstelling, doordat een andere
categorie van personen zich voor het lidmaatschap van deze Kamer, dat
slechts een nevenfunctie is, kan beschikbaar stellen, dan voor het, de
volledige werkkracht vorderende lidmaatschap van de Tweede Kamer; en het
verschil in taak met die van de Tweede Kamer door het ontbreken van het
amendementsrecht.
In een tijd, waarin men het belang van de wetgevende taak van de StatenGeneraal ziet afnemen en de controlerende functie in betekenis wint, acht
spreker het niet juist de taak van de Eerste Kamer te beperken tot medewetgeving. Een steeds toenemend deel van de taak van de regering vindt geen
neerslag in de wetgeving - denk aan prestaties (subsidies), verleend aan
burgers - maar wel in de begroting. Met verschillende voorbeelden is aan te
tonen, dat de Eerste Kamer belangrijk werk heeft verricht als uitvloeisel van
de begrotingsbehandeling. Spreker memoreert voorts haar invloed voor de
oorlog op het buitenlands beleid en op het werkloosheidsprobleem.
De besparing van tijd, welke men van de door de subcommissie
voorgestelde beperking van de taak van de Eerste Kamer verwacht, zal zeker
niet groot zijn, aldus spreker. De Eerste Kamer zal immers bij andere
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gelegenheden datgene ter tafel brengen, wat nu bij de behandeling van de
begroting naar voren komt.
--De voorzitter wijst er op, dat de taak van de Staten-Generaal, als
volksvertegenwoordiging, bestaat in het vertolken van de rechtsovertuiging
van het volk, het bepleiten van de belangen van het volk bij de regering en het
kristalliseren van de rechtsovertuiging in de wetgeving. Naast de twee takken
van de volksvertegenwoordiging, de Eerste en de Tweede Kamer, heeft zich
in zekere zin op dit gebied een derde tak ontwikkeld in de vorm van de pers.
In de laatste jaren heeft de pers een zeer belangrijke plaats ingenomen. Het
komt veel voor, dat bij de behandeling in de Tweede Kamer wordt
teruggegrepen op perspublicaties. De betekenis van de Eerste Kamer is ook
daardoor verminderd.
De vraag, waar het op aankomt, is deze: is het blijven bestaan van de Eerste
Kamer doelmatig? Dit is alleen het geval, wanneer de debatten van de Eerste
Kamer nieuwe elementen naar voren brengen. De behandeling van de
verschillende onderwerpen, voordat ze aan het oordeel van de Eerste Kamer
worden onderworpen, blijkt zo geperfectionneerd te zijn, dat dit slechts
zelden het geval kan zijn. Speciaal bij de behandeling van de begrotingen valt
dit op, ook al heeft spreker meermalen in de Eerste Kamer geluisterd naar
voortreffelijke redevoeringen. Daarom is de subcommissie gekomen met het
voorstel, het budgetrecht aan de Eerste Kamer te ontnemen en haar
medewerking aan de verdere wetgeving te handhaven. De Eerste Kamer is
niet het lichaam dat invloed uitoefent op de algemene politiek der Regering.
Het debat over de Eerste Kamer wordt in april voortgezet met de behandeling van het
voorstel voor beperking van haar rol bij de begrotingsbehandeling. Dit voorstel zal de
commissie uiteindelijk in haar aanbevelingen overnemen.
1) Verslag subcommissie II 09-03-1951, p. 1-2.
2) Kranenburg had dit standpunt onder meer verdedigd tijdens een vergadering
van de Nederlandse Juristenvereniging in 1921 (Verslag vergadering 02-07-1921,
Handelingen NJV 51 (1921) 2, p. 77-78). Jonkman had Van den Bergh er al tijdens
een vergadering van subcommissie II op gewezen, dat Kranenburg dit standpunt
had verlaten (notulen subcommissie II 28-06-1950, p. 1). Kranenburg, die niet bij
de vergadering aanwezig was, bevestigde dit vervolgens in een brief aan de
plenaire commissie (nota-Kranenburg over beperking van de bevoegdheden van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 28-03-1951. NA, Kabinet MinisterPresident, 2.03.01, inv. nr. 1128).
3) Artikel 170 (Grondwet 1948):
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Van een voorgevallen vacature wordt door de Hoge Raad aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal kennis gegeven die, ter vervulling daarvan, een voordracht
van drie personen aan de Koning aanbiedt, ten einde daaruit een keuze te doen.
De koning benoemt de president en de vice-president uit de leden van de Hoge
Raad.
4) Artikel 186 (Grondwet 1948):
Er is een Algemene Rekenkamer, welker samenstelling en taak door de wet
worden geregeld.
Bij het openvallen eener plaats in deze Kamer zendt de Tweede Kamer der
Staten-Generaal een opgave van drie personen aan de Koning, die daaruit
benoemt.
De leden der Rekenkamer worden voor hun leven aangesteld.
Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 173 is op hen van toepassing.

2-32. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTA VAN A.M. DONNER AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 21 JUNI 1951.

Kiesrecht - .. nu (..) de opvatting, dat men maar aan de kiezers moet
overlaten te bepalen, of revolutionnaire persoonlijkheden in de verkozen
colleges thuis behoren, in principe is verlaten, schijnt de grond voor de
bewuste bepaling van artikel 87 Grondwet wel te zijn vervallen.

In een nota komt A.M. Donner terug op de kwestie van de revolutionaire
volksvertegenwoordigers. Nu na de subcommissie (H2-30) ook de plenaire commissie
heeft besloten dat het Kamerlidmaatschap van deze volksvertegenwoordigers vervallen
kan worden verklaard, ligt volgens Donner de weg ook open voor vereenvoudiging van
het grondwetsartikel over het passief kiesrecht. Donner denkt daarbij vooral aan de
ingewikkelde maar weinig betekenende formulering die in 1922 aan dit artikel is
toegevoegd. De bewuste formulering zorgde ervoor dat - bij wijze van uitzondering op de
regeling van het actief kiesrecht - gevangenen geen actief kiesrecht hadden, maar wel
passief kiesrecht, behalve wanneer zij waren veroordeeld wegens dronkenschap of
bedelarij. Donner betoogt dat het principe dat aan deze passage ten grondslag ligt,
namelijk dat de kiezer moet oordelen over de verkiesbaarheid van personen, botst met het
principe dat ten aanzien van de revolutionaire volksvertegenwoordigers is gekozen. In dit
laatste geval moet nu immers de Grondwet over de verkiesbaarheid oordelen.
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Nota inzake de artikelen 87, 130 en 145 der Grondwet.
De voorstellen ter zake van de vervallenverklaring van revolutionnaire
volksvertegenwoordigers (Kamerleden, statenleden en raadsleden)1 doen de
vraag rijzen of in verband daarmede ook artikel 87 Grondwet2 niet moet
worden herzien.
Men herinnere zich, dat het ingewikkelde slot van dit artikel: "met
uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberoving en veroordeling tot een
vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij of landloperij of wegens een feit,
waaruit openbare dronkenschap blijkt", in 1922 een plaats in de Grondwet
vond. De woorden werden bij amendement ingevoegd onder betoog, dat
anders mogelijkerwijs personen zouden worden uitgeschakeld, die een
vrijheidsstraf hadden ondergaan wegens revolutionnaire daden. Deze
uitschakeling wenste men niet, aangezien geoordeeld werd, dat de kiezers
zelf maar moesten beslissen of de betrokkene onwaardig was.3
De bepaling is niet elegant, niet alleen uit een oogpunt van formulering,
maar vooral ook omdat de uitzondering zich veel verder uitstrekt als wel met
de motivering overeen zou komen. De uitzondering-op-de-uitzondering voor
bedelarij en dronkenschap droeg bovendien het karakter van
gelegenheidswetgeving: zij was geïnspireerd door het geval Had-je-memaar.4
Daar nu blijkens de voorstellen inzake de vervallenverklaring van
revolutionnaire volksvertegenwoordigers de opvatting, dat men maar aan de
kiezers moet overlaten te bepalen, of revolutionnaire persoonlijkheden in de
verkozen colleges thuis behoren, in principe is verlaten, schijnt de grond
voor de bewuste bepaling van artikel 87 Grondwet wel te zijn vervallen. Laat
men de bepaling staan, dan komt men wellicht nog in de situatie, dat
personen, die krachtens het bestaande onelegante voorschrift hun passief
kiesrecht hebben behouden, toch moeten worden vervallen verklaard. Ligt
het dan niet voor de hand, althans ten aanzien van deze personen de
moeilijkheden uit de weg te gaan, door de uitzondering van artikel 87
Grondwet op te heffen?
Het wil mij voorkomen, dat tegen deze opheffing ook weinig bezwaar kan
worden gemaakt door hen, die tegen de mogelijkheid van vervallenverklaring
zijn. Zelfs wanneer men de vervallenverklaring afwijst, dan kan men nog
aanvaarden, dat toch althans degenen, die door hun revolutionnaire activiteit
een vrijheidsstraf van niet minder dan een jaar hebben opgelopen - zulk een
straf krijgt men niet spoedig - worden uitgesloten van het passief kiesrecht.
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De plenaire commissie wijst in haar vergadering van 27 juni de door Donner getrokken
parallel tussen passief kiesrecht en het vervallen verklaren van Kamerlidmaatschap af en
verwerpt het voorstel om artikel 87 te wijzigen.
1) Deze voorstellen voor de vervallenverklaring van het Kamerlidmaatschap van
subcommissie II en subcommissie IV gezamenlijk waren, overigens net als het
door Donner ter sprake gebrachte artikel 87, in de vorm van een nieuw artikel
88a vervat in het verslag van subcommissie II (verslag 14-04-1951, p. 5-7) en
besproken in de plenaire vergadering van 25 april 1951. Donner had bij die
gelegenheid tegen het nieuwe artikel 88a gestemd. In de vergadering van 20 juni
1951 was bovendien een rapport van subcommissie V besproken dat voorstelde
om een dergelijke vervallenverklaring ook voor de leden van Provinciale Staten en
gemeenteraden mogelijk te maken (verslag subcommissie V 18-06-1951).
2) Artikel 87 (Grondwet 1948):
Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt vereist, dat men Nederlander
of door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend zij, de ouderdom van dertig
jaren vervuld hebbe, niet van de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de
uitoefening van het kiesrecht zij uitgesloten krachtens de daaromtrent ingevolge
artikel 83, derde lid, getroffen regeling, met uitzondering van gerechtelijke
vrijheidsberooving en veroordeling tot een vrijheidsstraf anders dan wegens
bedelarij of landlooperij of wegens een feit, waaruit openbare dronkenschap
blijkt.
3) Het slot van het Grondwetsartikel waarnaar Donner verwijst, is een
samenvoeging van een amendement ingediend door H.P. Marchant cum suis op
13-10-1921 (HTK 1921-1922, Bijl. 90.6) en een nota van wijzigingen die de
regering bij brief van 05-12-1921 had ingezonden (HTK 1921-1922, Bijl. 90.44).
Het amendement luidde '§ 3quater. In artikel 84 der Grondwet wordt in plaats
van "Tweede Kamer" gelezen "Staten-Generaal" en worden de woorden: "niet
krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of
zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over zijne goederen
hebbe verloren", vervangen door: "niet van de uitoefening van het kiesrecht zij
uitgesloten krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 80, derde lid, getroffen
regeling, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberooving"'. In de nota van
wijzigingen werd voorgesteld: 'aan het slot van de voorgestelde wijzigingen in de
artikelen 84, 127, vierde lid, en 143, derde lid, der Grondwet vervalt de punt en
wordt het volgende toegevoegd: “en veroordeeling tot eene vrijheidsstraf anders
dan wegens bedelarij of landlooperij of wegens een feit waaruit openbare
dronkenschap blijkt.”’ De aanpassingen leidden tot een gewijzigd ontwerp van
wet (HTK 1921-1922, Bijl. 90.49).
4) 'Had-je-me-maar' was de bijnaam van de zwervende straatartiest Cornelis de
Gelder. Bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1921 was hij
benoemd tot lijsttrekker van de Rapaille Partij. Tot ontsteltenis van de gevestigde
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politieke orde won deze anarchistische partij twee zetels in de gemeenteraad.
Met een inderhaast genomen maatregel (de zogenaamde 'Lex Hadjememaar')
voorkwam het gemeentebestuur dat Had-je-me-maar zitting nam in de
gemeenteraad. Hij werd gearresteerd wegens openbare dronkenschap,
veroordeeld tot opname in een ontwenningskliniek en zijn passief kiesrecht
werd hem ontnomen.

2-33. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 10 DECEMBER
1951.

Stemoverdracht - Dit betekent zijns inziens een inbreuk op de essentiële
vrijheden van de volksvertegenwoordiger: zijn vrijheid van persoonlijke
beslissing na hoor en wederhoor.

De plenaire commissie bespreekt een voorstel van Romme voor de invoering van een
mogelijkheid van stemoverdracht voor de leden van Eerste en Tweede Kamer. Deze
tijdelijke overdracht van de stem aan een fractiegenoot moet een oplossing bieden voor de
toenemende afwezigheid van Kamerleden vanwege internationale verplichtingen. In een
eerder stadium heeft subcommissie II een dergelijk voorstel al eens afgewezen. Minister
van Binnenlandse Zaken J.H. van Maarseveen heeft echter per brief op heroverweging
van deze mogelijkheid aangedrongen.
De voorzitter1 is fel gekant tegen het gehele voorstel.2 Dit betekent zijns
inziens een inbreuk op de essentiële vrijheden van de
volksvertegenwoordiger: zijn vrijheid van persoonlijke beslissing na hoor en
wederhoor. Met stemoverdracht geeft men een medelid zijn stem cadeau.
Prof. Van der Grinten ziet de stemoverdracht als een van de essentialia voor de
functionnering van de Staten-Generaal, waarvan de regeling niet aan de
wetgever moet worden overgelaten. Wil men de mogelijkheid daartoe
openen, dan behoort deze regeling, evenals die betreffende de inrichting en
de werkwijze in de Grondwet te worden opgenomen.
Prof. Donner3 acht het stelsel in strijd met de geest van de bepaling, dat de
volksvertegenwoordiger stemt zonder last of ruggespraak.
Hij herinnert er aan, dat de commissie destijds de opvatting huldigde, dat
"zonder last of ruggespraak" de betekenis heeft van "naar eer en geweten".
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Zij gaf de voorkeur aan het behoud van de oude terminologie.4 "Naar eer en
geweten" eist, dat de stemmen persoonlijk worden uitgebracht. Spreker zou
liever plaatsvervangende leden zien optreden, dan aan een gewoon lid als het
ware twee of drie stemmen te geven in verband met de afwezigheid van
andere leden.
Spreker vreest bovendien, dat een bepaling, als nu wordt voorgesteld,
dankbaar als argument zal worden aangegrepen door hen, die beweren, dat
de aanwezigheid in de Kamer van de leden der Staten-Generaal niet
noodzakelijk is.
Prof. Hooykaas vraagt of men aan een gebonden dan wel aan een vrij
mandaat denkt. Naar zijn mening zou het laatste in strijd zijn met de opzet
van de Grondwet.
Een gebonden mandaat geeft echter moeilijkheden, wanneer een voorstel,
waarover gestemd moet worden, na de overdracht van de stem nog wordt
geamendeerd. In het gehele systeem ligt zijns inziens een declassering van
de openbare behandeling besloten.
Ook prof. Molenaar is van mening, dat de grondslag van de democratie bij
stemoverdracht in het gedrang komt. Dit leidt immers tot een stemming per
fractie. Hiervan zijn onverkwikkelijke consequenties te vrezen, omdat de
leden, bij vrije machtiging, zelf niet voor hun stem behoeven te staan. Voor
belangrijke onderwerpen zullen de afwezigen wel terugkomen, zodat de
vrees voor moeilijkheden niet zo groot behoeft te zijn, aldus de heer Tilanus.
--Prof. Romme merkt op, dat ook het scheeftrekken van het beeld van de
Kamer door de afwezigheid van vele leden de democratie in het hart treft.
Opdrachten, die elders moeten worden vervuld, stellen de leden voor
gewetensconflicten. Indien er thans geen regeling komt, om deze conflicten
te vermijden, dan zal ze zeker over enige jaren noodzakelijk blijken te zijn.
Spreker vreest niet de moeilijkheden, welke blijken uit de gegevens, door de
griffier van de Tweede Kamer verschaft. Deze vloeien zijns inziens geheel
voort uit de parlementaire sfeer, als in Frankrijk heerst.5 In Nederland zal het
stelsel ongetwijfeld beperkt worden toegepast. Hij heeft daarom geen
behoefte aan, maar anderzijds ook geen bezwaar tegen nadere clausulering
in de Grondwet.
François verwacht dat de noodzaak van stemoverdracht beperkt zal blijven wanneer een
ander voorstel van de commissie, dat door de regering is overgenomen, door het
parlement wordt aanvaard: de uitbreiding van het aantal Kamerleden.
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Prof. François wijst er op, dat de behoefte aan deze escape zich niet direct zal
voordoen, wanneer het voorstel tot uitbreiding van het aantal Kamerleden
wordt aanvaard.6 Dit voorstel is immers juist gedaan op grond van de
overweging, dat veel Kamerleden tot een taak buitenslands worden
geroepen.
De voorzitter, wijzende op het percentage leden, dat door persoonlijke
verplichtingen voor gewetensconflicten wordt gesteld, vreest, dat men zich
met de opening van de mogelijkheid van stemoverdracht voor een enkel
geval op een hellend vlak zal begeven.
Deze vrees deelt ook dr. Schouten. Er zijn gevallen waarin het
gewetensconflict even sterk spreekt als bij verplichting tot afwezigheid
buitenslands, bijvoorbeeld bij combinatie van het lidmaatschap van de
Kamer met dat van Gedeputeerde Staten.
De commissie wijst de mogelijkheid van stemoverdracht opnieuw af. De Tweede Kamer
besluit echter om deze mogelijkheid als amendement toe te voegen aan het aanhangige
wetsontwerp voor uitbreiding van het aantal Kamerleden. Als gevolg van dit
amendement strandt het gehele wetsontwerp. De Kameruitbreiding krijgt zo niet in
1953, maar pas in 1956 gestalte. Van stemoverdracht is dan geen sprake meer.
1) J.R.H. van Schaik.
2) 'Artikel 111a. De wet kan regels stellen, overeenkomstig welke een lid van een
der Kamers der Staten-Generaal zijn stem kan doen uitbrengen door een zijner
medeleden. Het lid dat van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt, bij
tegenwoordigheid van zijn bedoeld medelid gerekend eveneens te behoren tot de
tegenwoordige leden.' Brief van het secretariaat aan de plenaire commissie
betreffende 'concept voor een artikel betreffende stemoverdracht', ontworpen
door professor Romme, 06-12-1951. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01,
inv. nr. 1129. De brief van de minister van Binnenlandse Zaken is te vinden in het
eindrapport van de commissie (06-01-1954, p. 183). Deze kwam voort uit een
verzoek van de Tweede Kamer (HTK 1951-1952 B 2300 (Rijksbegroting) I, nr. 4,
p.13).
3) A.M. Donner.
4) De terminologie van het door Donner bedoelde artikel 89 Grondwet was in de
plenaire commissie besproken naar aanleiding van een voorstel om een
vergelijkbare bepaling in te voeren ten aanzien van de gemeenteraadsleden
(notulen plenaire commissie 29-12-1950 p. 8-9).
5) In het Franse parlement was stemoverdracht 'vrijwel onbeperkt' toegelaten, zo
meldde de commissie in haar eindrapport (06-01-1954, p. 54). Van de brief van
de griffier van de Tweede Kamer, die op 7 november met een begeleidend
schrijven aan de commissieleden werd doorgezonden, werd in het
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commissiearchief alleen het begeleidend schrijven aangetroffen: afschrift brief
van H.S. Bok aan subcommissie II (onderwerpen betreffende de StatenGeneraal), 07-11-1950. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1123.
6) Wetsontwerp ‘Verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van het
aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’ HTK 1951-1952, Bijl.
2700. 1- 2, 4.

2-34. COMMISSIE-VAN SCHAIK. NOTULEN PLENAIR, 18 FEBRUARI
1953.

Kiesrecht - Psychologisch zou hij het niet gelukkig vinden onderscheid te
maken tussen ambtenaren enerzijds en andere Nederlanders anderzijds.

De commissie vergadert over een eventuele uitbreiding van het kiesrecht tot Nederlandse
ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Beel
heeft, op verzoek van zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, per brief om een advies
hierover verzocht. Voorafgaand aan de vergadering hierover heeft Molenaar in een nota
zijn bezwaren tegen een dergelijke verruiming van het kiesrecht uiteengezet. Molenaar,
die niet bij de vergadering aanwezig kon zijn, vond dat in dat geval ook nietambtenaren die in het buitenland werken voor het kiesrecht in aanmerking moesten
komen. Daarnaast achtte hij deze kiezers als niet-ingezetenen minder goed op de hoogte
van de binnenlandse politiek. In de vergadering krijgt François als eerste het woord. Als
raadadviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bestrijdt hij de bezwaren van
Molenaar. Toch vinden deze bezwaren tegen de invoering van 'kwaliteitskiezers' bij de
andere commissieleden veel gehoor.
Prof. François bestrijdt de naar aanleiding van de brief van de minister van
Buitenlandse Zaken door prof. Molenaar ingediende nota.1 Het gaat te dezen
niet om politieke activiteit van de ambtenaren van de buitenlandse dienst,
maar om de uitoefening van het kiesrecht. Wat de opmerking betreft, dat
personen, in het buitenland gevestigd, niet op de hoogte zouden zijn van de
politieke verhoudingen in Nederland, merkt spreker op, dat ambtenaren in
buitenlandse dienst ten behoeve van hun werk zich juist terdege daarvan
rekenschap zullen moeten geven. Het standpunt van prof. Molenaar zou
misschien hout hebben gesneden ongeveer 50 jaar geleden, toen de
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binnenlandse politiek op het eerste plan stond. Verder is het zijns inziens
niet juist de ambtenaren in buitenlandse dienst te dezen gelijk te stellen met
personeel van handelsondernemingen, dat in het buitenland is
gestationneerd. Laatstgenoemd personeel is dikwijls slechts tijdelijk buiten
Nederland; de diplomatieke ambtenaren brengen hun gehele diensttijd in
het buitenland door. Bij de ambtenaren bestaat ongetwijfeld ook een veel
grotere belangstelling voor de politiek, dan bij de genoemde particulieren.
Prof. Logemann is van oordeel, dat prof. François over het doel heenschiet.
Hij pleit voor de invoering van kwaliteitskiezers. Tot deze instelling zou men
zeker niet willen terugkeren.
De vraag waar het op aankomt is, welke betekenis moet worden gehecht
aan het woord "ingezetenen" in artikel 83 van de Grondwet.2 Is het een
zuiver administratieve bepaling, dan is zij niet meer nodig. Of is zij
misschien opgenomen, omdat bij niet-ingezetenen niet voldoende inzicht,
dan wel weinig of geen belangstelling werd verondersteld? Vroeger hebben
de Nederlanders in Nederlands-Indië dikwijls gevraagd te worden toegelaten
tot de uitoefening van het kiesrecht.3
Afgewisseld door meer praktische opmerkingen over de mogelijke categorieën nietambtenaren die ook voor het kiesrecht in aanmerking zouden komen discussieert de
commissie verder over het verband tussen kiesrecht en ingezetenschap.
Het woord "ingezetenen" is in 1848 opgenomen, aldus Prof. Oud. Dit zal
hiermede verband hebben gehouden, dat men toen het districtenstelsel en
belastingkiezers kende. Spreker ziet geen bezwaar deze eis thans te laten
vervallen en Nederlanders in het buitenland mede te laten kiezen. Men zou
eventueel een beperking kunnen aanleggen naar de tijdsduur, die men in het
buitenland verblijft. Men moet er zeker niet toe overgaan alleen aan het
diplomatiek corps dit recht te verlenen.
--Prof. Hooykaas vestigt er de aandacht op, dat ook voor het kiesrecht voor de
Provinciale Staten en gemeenteraden het ingezetenschap respectievelijk van
provincie en gemeente als voorwaarde is gesteld.4 De ingezetenen alleen zijn
bij uitstek betrokken bij de gestie van provincie en gemeente. En daarom ook
is hun door middel van het kiesrecht invloed op het bestuur toegekend.
Dezelfde redenering moet men volgen met betrekking tot het kiesrecht voor
de Staten-Generaal.
---
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De heer Tilanus vraagt, of gezantschappen niet als Nederlands territoir
worden aangemerkt en of de toekenning van het kiesrecht daaraan niet kan
worden verbonden.
Prof. François antwoordt, dat dit algemeen wel wordt aangenomen, en dat de
rechtspositie van de betrokkenen wel is, als ware dit het geval, doch
volkenrechtelijk is de stelling niet juist. Toch meent spreker, dat hieruit
zozeer de bijzondere positie van deze ambtenaren blijkt, dat op grond
daarvan toekenning van het kiesrecht gerechtvaardigd zou zijn. Hij acht het
een te ver doorvoeren van het gelijkheidsprincipe, wanneer men aan deze
categorie het recht onthoudt, enkel op grond van de overweging, dat het niet
mogelijk is het aan alle Nederlanders in het buitenland toe te kennen en een
scheidslijn onmogelijk valt te trekken.
--Prof. Donner5 formuleert het onderscheid aldus: er is een categorie, die bij de
Nederlandse gemeenschap wil blijven behoren en een categorie, die zich
daarvan los wil maken. De buitenlandse ambtenaren horen ongetwijfeld tot
de eerste groep, de emigranten tot de tweede.
Spreker vraagt echter, welk verschil er is tussen ambtenaren in het
buitenland en in het buitenland geplaatst personeel van grote particuliere
maatschappijen. De laatsten vertegenwoordigen zeker een even groot
Nederlands belang als een groot deel van de buitenlandse ambtenaren.
Psychologisch zou hij het niet gelukkig vinden onderscheid te maken tussen
ambtenaren enerzijds en andere Nederlanders anderzijds.
De voorzitter6 concludeert, dat de commissie van oordeel is, dat het niet
wenselijk is aan ambtenaren in buitenlandse dienst het kiesrecht toe te
kennen.
De vergadering besluit deze conclusie op te nemen in het eindrapport.7
1) Nota-Molenaar ‘Mogelijkheid tot stemmen personeel buitenlandse dienst’, 1702-1953. NA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1130; Brief van
minister van Binnenlanse Zaken aan de voorzitter van de commissie-Van Schaik
betreffende de ‘mogelijkheid tot stemmen personeel Buitenlandse Dienst; art.
83, eerste lid, der Grondwet’, 29-01-1953. NA, BiZa/Wetgeving, 2.04.62, inv. nr.
116b, omslag IV. Bijlagen: afschrift brief van de minister van Buitenlandse Zaken
aan de minister van Binnenlandse Zaken betreffende 'mogelijkheid tot stemmen
personeel Buitenlandse Dienst', 11-06-1952, nr. 58346; afschrift brief van de
voorzitter van de Kiesraad aan de minister van Binnenlandse Zaken betreffende
idem, 22-01-1953, nr. 642; afschrift brief van de afdeling B.B. Bureau
Bestuurlijke Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de minister
van Buitenlandse Zaken betreffende 'kiesrecht ambtenaren van de Buitenlandse
Dienst', 12-10-1948, nr. 20190; afschrift brief van de chef van de directie
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Buitenlandse Dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de minister
van Binnenlandse Zaken betreffende 'kiesgerechtigheid personeel van de
Buitenlandse Dienst', 17-12-1952 nr. 11760/PE. Alle bijlagen in NA, Kabinet
Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 1130.
2) Artikel 83 (Grondwet 1948):
De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de
ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen
erkend, die de door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig
jaren mag zijn, hebben bereikt. Ieder kiezer brengt slechts ééne stem uit.
De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst
voor de militairen bij de zee- en de landmacht voor de tijd, gedurende welken zij
zich onder de wapenen bevinden.
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, wien dat recht bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; zij die rechtens van hunne
vrijheid zijn beroofd; zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak
wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, de beschikking of het
beheer over hunne goederen hebben verloren en zij die van de ouderlijke macht
of de voogdij over een of meer hunner kinderen ontzet zijn. Aan onherroepelijke
veroordeling tot een vrijheidsstraf van meer dan een jaar of wegens bedelarij of
landlooperij, zomede aan meer dan twee, binnen een door de wet te bepalen
tijdperk vallende, onherroepelijke rechterlijke uitspraken openbare
dronkenschap vaststellende, verbindt de wet tijdelijk of blijvend verlies van
kiesrecht.
3) Nederlanders in Nederlands-Indië waren niet gerechtigd tot het uitoefenen
van hun kiesrecht voor het Nederlandse parlement. Om bij kiezers in Nederland
aandacht te vragen voor de positie van Nederlands-Indië binnen het staatsbestel
werd in maart 1933 - aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen - door
notabelen uit de kolonie een manifest uitgebracht: zie Het nieuws van den dag voor
Nederlandsch-Indië, 04-03-1933.
4) Artikel 130 (Grondwet 1948):
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 de door de wet te bepalen leeftijd, welke
niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. De verkiezing
geschiedt op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de
wet te stellen grenzen.
De laatste zinsnede van het eerste lid, het tweede, en het derde lid van artikel 83
zijn van toepassing.
Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.
Om lid der Provinciale Staten te kunnen zijn wordt vereist, dat men
Nederlander of door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend en ingezeten
der provincie zij, de ouderdom van vijf en twintig jaren vervuld hebbe, niet van de
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verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de uitoefening van het kiesrecht zij
uitgesloten krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 83, derde lid, getroffen
regeling, met uitzondering van gerechtelijke vrijheidsberooving en veroordeling
tot een vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij of landlooperij of wegens een
feit, waaruit openbare dronkenschap blijkt.
De verkiezing van de leden der Provinciale Staten heeft plaats op de wijze door
de wet te regelen.
Artikel 145 (Grondwet 1948):
Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welks leden rechtstreeks voor een
bepaald aantal jaren worden gekozen door de ingezetenen der gemeente, tevens
Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die de door
de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn,
hebben bereikt. De verkiezing geschiedt op de grondslag van evenredige
vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
De laatste zinsnede van het eerste lid, het tweede en derde lid van artikel 83 zijn
van toepassing.
Om lid van de raad te kunnen zijn, wordt vereist dat men Nederlander of door
de wet als Nederlandsch onderdaan erkend en ingezeten der gemeente zij, de
ouderdom van drie en twintig jaren vervuld hebbe, niet van de verkiesbaarheid
ontzet zij, noch van de uitoefening van het kiesrecht zij uitgesloten krachtens de
daaromtrent ingevolge artikel 83, derde lid, getroffen regeling, met uitzondering
van gerechtelijke vrijheidsberooving en veroordeling tot een vrijheidsstraf anders
dan wegens bedelarij of landlooperij of wegens een feit, waaruit openbare
dronkenschap blijkt.
De verkiezing van de raad heeft plaats op de wijze door de wet te regelen.
De Voorzitter wordt door de Koning, ook buiten de leden van de raad,
benoemd en door hem ontslagen.
5) A.M. Donner.
6) J.R.H. van Schaik.
7) Verslag 06-01-1954, p. 58. Ook de commissie-Cals/Donner zou zich, naar
aanleiding van een in de Eerste Kamer aanhangig wetsontwerp tot wijziging van
de Kieswet, over deze kwestie buigen en achtte, anders dan de commissie-Van
Schaik, de toekenning van het kiesrecht aan ambtenaren in Nederlandse dienst
wel toelaatbaar (verslag plenaire commissie 19-09-1969, p. 241-246).
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2-35. COMMISSIE-J. DONNER. NOTULEN PLENAIR, 7 OKTOBER 1953.

Kiesstelsel - Prof. Duynstee wenst uit te gaan van de malaise, waarin de
politieke belangstelling der bevolking zich bevindt.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de staatscommissie voor het kiesstelsel en de politieke
partijen richt de commissie zich op het kiesstelsel. Aan de hand van enkele vooraf
rondgestuurde vraagpunten bezint de commissie zich op haar aanpak: moet zij haar
besprekingen organiseren rond aspecten van het bestaande kiesstelsel of toch eerst de
problemen die zij wil oplossen in kaart brengen, bijvoorbeeld met behulp van een
opinieonderzoek? Oud, die de discussie opent, begint zijn uitgebreide beschouwing bij het
bestaande kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging en vergelijkt dit met het
districtenstelsel. Andere commissieleden plaatsen kanttekeningen bij deze benadering en
bij de door Oud gepresenteerde oplossing.
Bij de behandeling van de vragen zelf1 zegt prof. Oud, enkele korte
opmerkingen ter opening van de discussie te willen maken, welke hij als
terloops en onvolledig aanmerkt. Hij wijst er op, dat hij van het oude
districtenstelsel nog een goede herinnering heeft, daar hij zelf voor een
district is gekozen. Het is allerminst zijn bedoeling, naar het oude stelsel
terug te keren, maar wel vindt hij het waardevol, het oude stelsel met het
tegenwoordige te vergelijken. Bij het districtenstelsel was de belangstelling
groter dan thans. Er speelde een sportief element mee. Men wist, dat van de
3 à 4 candidaten er maar één kon worden gekozen. Thans, nu de evenredige
vertegenwoordiging ingeburgerd is, kennen de kiezers nog slechts de naam
boven aan de lijst. De andere namen zijn hun onbekend. Alle partijen,
behalve de Katholieke Volkspartij, hadden bij de laatste verkiezingen slechts
één lijstaanvoerder in het gehele land. Bij het districtenstelsel kenden de
kiezers wel de candidaat van hun eigen district, alhoewel zij ook de andere
gekozen candidaten niet kenden.
Wanneer wij er van uitgaan, dat de evenredige vertegenwoordiging op de
tegenwoordige basis behouden moet blijven, rijst de vraag, hoe wij in dit
stelsel de persoon van alle candidaten meer in de belangstelling kunnen
plaatsen en hoe de locale band versterkt kan worden. De wijziging in 1917
gaf door het vernuftige systeem der kieskringen alle vrijheid aan de partijen
om te doen zoals zij wilden. In de ontwikkeling van 30 jaar hebben de
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partijen elkaar beïnvloed, zodat zij nagenoeg allen zijn overgegaan tot de
benoeming van één lijstaanvoerder, daarmede profiterende van de goodwill
van deze persoon, zoals bijvoorbeeld dr. Drees.2 De partijen dienen weer
enigermate terug te keren tot het locale, althans regionale element,
bijvoorbeeld door middel van een landsverdeling in vijf grote districten,
waarbij een candidaat slechts in één district gesteld kan worden.
Oud vervolgt met een uitwerking van deze verdeling in vijf districten. Hij sluit zijn
betoog af met een opsomming van argumenten tegen het bestaande stelsel.
De nadruk ligt bij dit systeem op de te verwachten grotere belangstelling.
Bij de vergelijking van de oude toestand en de tegenwoordige constateert
spreker, dat de tegenwoordige Staat niet op een lager peil staat dan vroeger.
Evenmin is het peil van het parlement gedaald, alhoewel men over het
algemeen een andere indruk heeft, aangezien men vergeet, dat ook vroeger
de Kamer niet uit 100 Thorbeckes bestond.3 Wel is de belangstelling van de
kiezers gedaald en daartoe dient men de kennis omtrent de politiek bij de
mensen te vergroten.
--De evenredige vertegenwoordiging, die moet blijven bestaan, heeft de
kabinetsvorming bemoeilijkt. Het oude stelsel dwong tot samenwerking
voor de verkiezingen. Onder het oude stelsel was er gedwongen concentratie.
De evenredige vertegenwoordiging is ingesteld om dit bezwaar te
voorkomen.
Aan beide stelsels kleven nadelen en voordelen, doch het nadeel wordt
steeds het sterkst gevoeld. Bij het oude stelsel moest men zich rekenschap
geven van de richting van het tot stand te komen kabinet. Thans is er geen
vooroverleg meer en iedere partij werkt voor zichzelf. Na de verkiezingen zit
men dan met het probleem, een kabinet te vormen. Derhalve werkt de
evenredige vertegenwoordiging minder bevredigend voor de vorming, maar
wel gunstig voor de stabiliteit van het kabinet. Vroeger was de samenstelling
een districtsprobleem, thans zijn de partijen ten gevolge van het nieuwe
stelsel aan dat stelsel aangepast en gewijzigd.
Voorzitter Teulings, die later om gezondheidsredenen de voorzittershamer aan J. Donner
zou overdragen, bedankt Oud voor zijn uitgebreide betoog. Vervolgens krijgt Van der
Goes van Naters het woord. Deze stelt voor om de discussie vanuit een andere
tegenstelling te beginnen: niet de tegenstelling tussen twee kiesstelsels, maar die tussen
persoon- en partijkeuze.
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Mr. Van der Goes van Naters merkt op, dat uit het betoog van prof. Oud enige
vragen naar voren komen. De belangrijkste punten zijn het medeleven en de
locale band. Voordat echter deze punten in beschouwing worden genomen,
zal moeten worden vastgesteld, of de persoon van de candidaat, dan wel het
door de partij vertegenwoordigde beginsel het object van verkiezingen moet
zijn. Hijzelf is voorstander van het stemmen op een partij of beginsel.
Spreker wijst er hen, die een "beginsel" te abstract vinden, op, dat in het
kerkelijk leven van dit bezwaar beslist niet blijkt. Bij het stemmen op de partij
vervallen beide genoemde bezwaren, daar vanuit de partij geregeld kan
worden, dat de kiezers meer in contact komen met de mannen van hun
beginsel.
Mr. Nijpels wijst er op, dat bij de laatste Kamerverkiezingen door de partij
van de heer Van der Goes van Naters uitsluitend propaganda gevoerd is op de
persoon van de heer Drees.4
Prof. Oud vestigt de aandacht op het zeer sterk op de voorgrond brengen van
de persoon van de heer Colijn in 1937.5
Mr. Van der Goes van Naters oordeelt het districtenstelsel verdoemelijk en
antiselectief. Een districtenstelsel leidt onherroepelijk tot kleine politiek. In
Frankrijk zijn de politieke moeilijkheden ontstaan tengevolge van de
nadelen, verbonden aan het naar voren schuiven van kleine belangen en de
invloed der partijbesturen.6 Het voorstel van prof. Oud kan hem niet
bevredigen, daar door de indeling in de vijf grote hoofddistricten de door de
heer Oud genoemde voordelen, zoals onder andere de persoonlijke band,
weer verdwijnen, terwijl tevens het systeem van candidaten in plaats van
lijsten hem geen verbetering toelijkt. Hij wil allereerst ter sprake brengen wat
het beginsel moet zijn, partij of persoon. Pas wanneer men besluit persoon te
nemen, komt vraag II aan de orde.7
Spreker merkt tenslotte op, dat ook in het systeem, waarbij de partij op de
voorgrond staat, in de fractie enkele leden zitting hebben, die zich speciaal
bemoeien met locale belangen.
Verwey-Jonker vraagt zich naar aanleiding van de vorige sprekers af of de belangstelling
van de kiezer wel echt is afgenomen. Zij spreekt daarbij haar steun uit voor het eerder
voorgestelde opinieonderzoek:
Het medeleven van thans en vroeger is niet te vergelijken, daar ten tijde van
het districtenstelsel geen algemeen kiesrecht bestond. De algemene
belangstelling is zeker niet merkbaar afgenomen. Zij is onder de vrouwen
zelfs stijgend.
De cijfers van het niet opkomen, blanco stemmen etcetera, geven geen
recht tot de conclusie van geringe belangstelling. Ook al zou het medeleven
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geringer worden, dan is het gevaarlijk dit vast te knopen aan het kiesstelsel.
Langzamerhand gaan wij over van een personenstelsel naar een
beginselenstelsel, maar de persoon telt nog steeds mee. Wij zijn in een
overgangsperiode. Ook in dit opzicht bestaat er een groot verschil tussen
parlement en gemeenteraad. Spreekster stelt voor, bij het opinie-onderzoek
twee hoofdpunten te onderzoeken namelijk; wat is de affiniteit burger - partij
en wat is de verhouding burger - volksvertegenwoordiging. Zij ondersteunt
het plan tot opinie-onderzoek sterk, doch hierbij moet niet te veel naar
kennis gevraagd worden.
Nadat ook Barents voor dit plan zijn steun heeft uitgesproken krijgt Duynstee het woord.
Deze lijkt voor een analyse van de problematiek geen onderzoek nodig te hebben:
Prof. Duynstee wenst uit te gaan van de malaise, waarin de politieke
belangstelling der bevolking zich bevindt. De politieke betekenis der
verkiezingen is geëffaceerd.8 De kiezers krijgen geen attractieve beslissingen
meer te nemen. Hij vraagt zich af, hoe een juiste belangstelling kan worden
opgewekt, wanneer het aan de mensen niet duidelijk is te maken, waarvoor
zij deze belangstelling dienen te hebben.
Als voordeel van het districtenstelsel noemt hij, dat het gunstig is coalities
te maken. Dit voordeel zou op de een of andere wijze in het bestaande stelsel
moeten worden ingevoegd. In samenhang met hetgeen hij als tweede punt
zal opmerken meent spreker, dat een dergelijke oplossing zou kunnen
bestaan in het toekennen van een zekere geprivilegeerde positie aan een
lijstencombinatie, die de landelijke overwinning behaalt, bij de
restzetelverdeling.
Wat betreft de vraag, partijen of personen lijkt het hem niet meer mogelijk,
terug te keren naar een volledig personenstelsel. Hij acht dit ook niet van
overwegend belang voor de kiezers, daar in ons land een dominerende
invloed van personen als zodanig bij de kiezers als regel weinig bij de
volksaard past. Vereist is, dat men te onzent zowel kan kiezen op een politiek
beginsel als op personen, die de kracht en de wijsheid hebben de principiële
maatstaven in het beleid tot gestalte te brengen.
Een meerderheid van de commissie steunt het plan om een opinieonderzoek te organiseren
alvorens de beschouwingen over het kiesstelsel worden voortgezet. De resultaten van dit
onderzoek worden afzonderlijk gepubliceerd (verslag 06-04-1955).
1) ‘Agenda voor de op woensdag 7 october 1953 te houden plenaire vergadering
van de Staatscommissie van Advies inzake het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling
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der Politieke Partijen.’ Deze agenda met voorgestelde vraagpunten is
rondgestuurd op 25-09-1953. NA, Kiesraad, 2.04.113, inv. nr. 779 (omslag 18).
2) W. Drees, in 1954 minister-president van het kabinet-Drees III.
3) J.R. Thorbecke, tussen 1848 en 1871 afwisselend lid van de Tweede Kamer en
minister.
4) Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 behaalde de PvdA met
minister-president Drees als lijsttrekker 30 zetels en werd zij in stemmenaantal
de grootste partij.
5) Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1937 behaalde de ARP
onder leiding van minister-president H. Colijn drie zetels winst.
6) Frankrijk kende na 1946 een systeem van evenredige vertegenwoordiging
binnen grote districten (de departementen). Dit was bedoeld om de
partijbesturen meer macht te geven over de samenstelling van de
vertegenwoordiging dan in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, toen er een
meerderheidsstelsel bestond op basis van kleine kiesdistricten dat veelal tot
versnippering en 'kleine politiek' leidde. In 1951 besloot men echter naar (een
variant op) dit meerderheidsstelsel terug te keren omdat het moeilijk bleek om
onder het systeem van 1946 tot stabiele meerderheden te komen en vanwege de
grote macht die politieke partijen in dit systeem hadden. Beide problemen
werden door het nieuwe stelsel echter niet werkelijk opgelost.
7) ‘Vraag II’ heeft betrekking op de ‘Wettelijke Regeling Politieke Partijen’
waarover de volgende vraagpunten zijn geformuleerd: ‘1. Oefenen de politieke
partijen een wezenlijke functie bij de politieke wilsvorming uit? 2. Ware een
richtige uitoefening van die functie te bevorderen door een wettelijke regeling
met betrekking tot de politieke partijen? 3. Welke doeleinden moeten bij een
onderzoek van voorgaand vraagpunt worden geacht tot een object van wettelijke
regeling aanleiding te kunnen geven?’ ‘Agenda voor de op woensdag 7 october
1953 te houden plenaire vergadering van de Staatscommissie van Advies inzake
het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling der Politieke Partijen.’ Datum van
rondzending 25-09-1953. NA, Kiesraad, 2.04.113, inv. nr. 779 (omslag 18).
8) uitgewist.

2-36. COMMISSIE-J. DONNER. NOTULEN SUBCOMMISSIE
(WETTELIJKE REGELING POLITIEKE PARTIJEN), 10 MAART 1954.

II

Partijen - Gegeven de ontwikkeling tot massa-democratie en de essentiële
positie der politieke partijen daarin is een regeling van de
candidaatstelling dan ook feitelijk noodzakelijk.
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De subcommissie voor de politieke partijen komt voor het eerst bijeen. De vergadering
begint met de voorlezing van een nota door voorzitter Teulings. Deze herinnert de
subcommissie er aan dat zowel de plenaire vergadering als eerder de commissie-Van
Schaik zich voor een (grond)wettelijke regeling van politieke partijen hebben uitgesproken
(voor de commissie-Van Schaik zie H1-43). Schlichting vraagt of een dergelijke regeling
bedoeld kan zijn om partijen als machtsfactor te erkennen. Albrecht beschouwt een
eventuele regeling van de partijen vooral als middel om de kiezers tegen ondemocratische
praktijken te kunnen beschermen.
Prof. Schlichting werpt de vraag op of erkenning der politieke partijen in de
Grondwet tevens erkenning van een zekere macht inhoudt. Iedere
regeringsmacht toch moet zorgvuldig worden geregeld. In deze
gedachtengang is de consequentie van erkenning een zekere regeling.
Hierbij te onderscheiden: de regeling van de status der Kamerfracties (onder
andere geschied in Frankrijk, Italië, West-Duitsland en sinds juli 1953 ook
Nederland1) en de regeling van de partijorganisatie als zodanig, gelijk een
ontwerp van F. Gogud2 dit voor Frankrijk beproefde door het toekennen van
een monopolie aan de partijen inzake de candidaatstelling voor
vertegenwoordigende lichamen, alsmede het geven van andere voorrechten.
Grote terughoudendheid moet echter juist op dit ogenblik worden betracht
ten aanzien van het fixeren van de politieke situatie, daar de politieke partijen
zich min of meer ontwikkelen tot federaties van nationale belangengroepen.
Met als gevolg, dat de politieke vertegenwoordiging zich vervormt tot een
facet van de sociaal-economische groeperingen. Een wettelijke regeling van
de politieke partijen zou misschien achter de feiten aanlopen.
De heer Albrecht3 heeft de neiging de eerste van de deze subcommissie ter
bespreking voorgelegde vragen4 bevestigend te beantwoorden; de politieke
partijen zijn vrijwel de enige, die dit doen. Bepaalde behoefte aan erkenning
bestaat er niet, gezien het feit, dat het ontbreken van deze geen voelbare
belemmeringen meebrengt.
Hier staat evenwel tegenover, dat de huidige wettelijke situatie de realiteit
miskent. Het vraagstuk moet niet alleen van de partijen uit worden bezien,
maar ook uit algemeen democratisch oogpunt en in verband met de rechten
der kiezers. Gegeven de ontwikkeling tot massa-democratie en de essentiële
positie der politieke partijen daarin is een regeling van de candidaatstelling
dan ook feitelijk noodzakelijk, teneinde een goede rechtsgang te
waarborgen. De niet-democratische partijen late de wetgever vrij;
openbaarheid der partij-financiën worde met kracht bevorderd, maar een
controle op de handelingen der politieke partijen zal niet effectief blijken.
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Na deze algemene beschouwingen richt de subcommissie zich op de praktische uitwerking
van een eventuele wettelijke regeling van de politieke partijen. Over de conclusies daarvan
ontstaat aan het slot van de commissiewerkzaamheden nog discussie (zie H1-56).
1) Als gevolg van het op 29-03-1950 ingediende en op 12-07-1950 gewijzigde
voorstel-Van der Goes van Naters cum suis tot wijziging van het Reglement van
Orde (HTK 1949-1950, Bijl. 1605, nrs. 1 en 4) vermeldde het Reglement van Orde
van de Tweede Kamer vanaf 9 juli 1953 in artikel 18 het bestaan van 'politieke
groepen' binnen deze Kamer (HTK 1952-53 (08-07-1953 en 09-07-1953), p. 826867, definitieve tekst in HTK 1952-1953, Bijl. 1605, nr. 10). Het Duitse Grundgesetz
van 23 mei 1949 verwijst naar partijen in artikel 21 en naar Kamerfracties in
artikel 53. De Franse Constitution van 27 oktober 1946 erkende in artikel 11 het
bestaan van fracties. De Italiaanse Costituzione van 22 december 1947 erkent het
bestaan van partijen in artikel 49 en van fracties in de artikelen 14, 72 en 82. Zie
ook H1-43.
2) Vermoedelijk verwijzen de notulen hier naar de Franse politicoloog en
kiesrechtdeskundige François Goguel. Het door Van der Goes van Naters
bedoelde voorstel voor regeling van de partijorganisatie is in Goguels
voornaamste publicaties echter niet aangetroffen.
3) E.F. Albrecht.
4) 'Oefenen de politieke partijen een wezenlijke functie bij de politieke
wilsvorming uit?'
‘Agenda voor de op woensdag 7 october 1953 te houden plenaire vergadering van
de Staatscommissie van Advies inzake het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling der
Politieke Partijen.’ Datum van rondzending 25-09-1953. NA, Kiesraad, 2.04.113,
inv. nr. 779 (omslag 18).

2-37. WERKGROEP-PROEVE. NOTULEN PLENAIR, 20 EN 21 APRIL 1965.

Kiesstelsel - Er moet een stelsel komen dat ertoe meewerkt dat er bepaalde
tegenstellingen ontstaan tussen de doelen van de partijen.

Tijdens de vergadering van 2 april heeft de werkgroep gesproken over de mogelijkheid om
de bepaling over het kiesstelsel uit de Grondwet te schrappen (zie H1-61). De discussie
hierover wordt nu vervolgd met een bespreking waarin ook de merites van het
districtenstelsel en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging aan de orde komen.
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Artikel 3.4.
De bespreking van 2 april jongstleden over het vermelden van het
kiesstelsel in de Grondwet wordt voortgezet.
Opgemerkt wordt dat de tekst van de huidige Grondwet zich niet verzet
tegen de invoering van een districtenstelsel.1 De woorden "binnen door de
wet te stellen grenzen" zijn alleen opgenomen om te kunnen voorschrijven
dat een partij méér dan de kiesdeler moet behalen om in de Kamer een zetel
te verwerven. Men kan het aan een toeval toeschrijven dat in 1917 voor de
Tweede Kamer gekozen is voor één kiesdistrict. Opmerkelijk is dat de
Grondwet voor de wijze van verkiezing van Eerste en Tweede Kamer dezelfde
woorden gebruikt; de Eerste Kamer wordt echter steeds in 4 districten
gekozen.2
Anderzijds wordt betoogd dat de meerderheid van de commissie-Donner3
meende dat de huidige Grondwet geen districtenstelsel toelaat. In hoeverre
dit standpunt juist is behoeft niet te worden besproken; duidelijk is in elk
geval dat bij invoering van bijvoorbeeld 10 districten veel discussies over
schending van de Grondwet zullen ontstaan. Dit moet vermeden worden.
Wel moet de mogelijkheid van een districtenstelsel worden geopend, want
het huidige systeem heeft een slechte invloed op de werking van het
parlementair stelsel, omdat de kiezers bij de stembus geen enkele invloed
hebben op de keuze van een regering. Vóór 1917 bestond die keuze wel
tengevolge van stembus-afspraken; Lohman sprak destijds wel over
"onzedelijke afspraken" maar het huidige stelsel is wellicht te hygiënisch.4
Hiertegenover wordt opgemerkt dat er vóór 1917 belangen waren die
bepaalde partijen aan elkaar bonden (schoolstrijd); thans is de situatie
anders en zien we zelfs in diverse partijen twee vleugels ontstaan.5 Het is ook
de vraag of sedert de invoering van het algemeen kiesrecht nog wel dezelfde
discipline onder de kiezers te verwachten is die destijds onder de
censuskiezers bestond.
Toegegeven wordt dat die discipline waarschijnlijk minder sterk zal zijn.
Dit neemt niet weg dat gesteld kan worden dat een meerderheidsstelsel
bevordert dat er een keuze gemaakt kan worden; evenredige
vertegenwoordiging bevordert die mogelijkheid niet. Het ontstaan van
vleugels in partijen is ook een gevolg van het huidige kiesstelsel. Er moet een
stelsel komen dat ertoe meewerkt dat er bepaalde tegenstellingen ontstaan
tussen de doelen van de partijen. Het kiesstelsel is van invloed op de
verhouding tussen de partijen.
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De werkgroep adviseert om de bepaling over het kiesstelsel te behouden, onder toevoeging
van een zinsnede die de mogelijkheid opent om de verkiezingen in 'ten hoogste dertig
districten' te laten plaatsvinden. Deze extra zinsnede is echter niet in de Proeve terug te
6
vinden.
1) Artikel 91 (Grondwet 1963):
De Tweede Kamer bestaat uit honderd en vijftig leden, gekozen op de
grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen
grenzen.
Alles wat verder het kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft, wordt door de
wet geregeld.
Artikel 92 (Grondwet 1963):
De Eerste Kamer bestaat uit vijf en zeventig leden.
Zij worden verkozen door de leden van de Staten der provinciën op de
grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen
grenzen.
2) Bij de verkiezing van de Eerste Kamer werd tussen 1923 en 1983 een beperkt
districtenstelsel toegepast. Er waren daarvoor vier uit groepen provincies
bestaande districten geformeerd, waarbinnen volgens het beginsel van
evenredige vertegenwoordiging werd gestemd: groep I bestond uit NoordBrabant,Zeeland, Utrecht en Limburg, groep II uit Gelderland, Overijssel,
Groningen en Drenthe, groep III uit Noord-Holland en Friesland en groep IV
werd gevormd door Zuid-Holland.
3) Noch in de notulen van deze commissie-J. Donner, noch in haar eindrapport
is een dergelijke meerderheidsuitspraak teruggevonden.
4) De uitspraak van A.F. de Savornin Lohman kon niet worden teruggevonden.
5) De schoolstrijd bond tot 1917 vooral de confessionele partijen samen, zie H16, H1-22 en H1-26. De vleugels die begin jaren zestig vooral in de ARP en in de
KVP ontstonden plaatsten voorstanders van een radicale of progressieve koers
tegenover de verdedigers van een meer conservatieve richting. De eersten zouden
zich in 1967 van ARP en KVP afscheiden en, na overleg in een werkgroep
Christen-Radicalen, in 1968 de Politieke Partij Radicalen (PPR) vormen.
6) Een verklaring voor het 'verdwijnen' van deze zinsnede is te vinden in Donner,
Iets over kiesstelsels, 147-165. Diens lezing werd overigens betwist door H.Th.J.F.
van Maarseveen, zie correspondentie Van Maarseveen - Donner (1967) in archief
A.M. Donner (privé-archief).

Vertegenwoordiging van de burger 347

2-38. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 24 NOVEMBER
1967.

Regeringsvorming - Het bezwaar tegen een directe verkiezing van de
minister-president ligt hierin, dat de invloed van het parlement wordt
verzwakt: de minister-president wordt verantwoordelijk tegenover het
volk.

De commissie-Cals/Donner is haar vergaderingen begonnen met algemene
beschouwingen over de actuele problematiek op het terrein van regering en StatenGeneraal - meer in het bijzonder het zogenaamde 'onbehagen' over het functioneren van
deze twee organen. Onder andere de plannen van de nieuwe partij D'66 voor een gekozen
minister-president zijn daarbij uitgebreid doorgenomen. Daarnaast hebben verschillende
commissieleden zelf per nota mogelijke oplossingen voorgelegd. In de derde vergadering
die aan het 'onbehagen' gewijd is begint A.M. Donner met een terugblik op de vorige
vergadering en op deze nota's, waaronder zijn eigen suggestie (volgnummer 32) om
kabinetten voortaan net als de colleges van gemeenten en provincies een afspiegeling te
doen zijn van het parlement.
De heer Donner is van oordeel, dat tot uitgangspunt van de beschouwingen
moet dienen de vraag, wat de oorzaak is van het bestaande onbehagen.
Spreker is van mening, dat dit onbehagen is voortgekomen uit de
omstandigheid, dat in één parlementaire periode drie kabinetten zijn
opgetreden.1 Door dit tekort aan stabiliteit heeft het vertrouwen een deuk
gekregen. Het streven dient er dan ook primair op gericht te zijn stabiele
verhoudingen te scheppen. Ook is stabiliteit van belang in verband met het
door de heer Verbrugh gesignaleerde gevaar van opdringende technocratie:
een stabiele regering kan het technocratisch element binnen de juiste
grenzen houden.2
Het is mogelijk, dat meer gepolariseerde staatkundige verhoudingen, zoals
wij deze in onze parlementaire geschiedenis hebben gekend, zal bijdragen
tot een vergroting van de stabiliteit. Uit dit gezichtspunt kan aanleiding
bestaan een polarisatie te bevorderen. Argumenten ten voordele van een
polarisatie, welke zijn ontleend aan democratische beginselen, zou spreker
echter niet zwaar willen laten wegen. Uit het Engelse voorbeeld blijkt, dat de
keuze van het electoraat voor een bepaald regeringsbeleid niet altijd
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gerealiseerd wordt, zoals onlangs weer is gebleken bij de devaluatie van het
pond sterling; de meerderheid van de Labour-aanhang is het met deze
monetaire politiek eigenlijk niet eens, terwijl de oppositie in feite wél een
devaluatie voorstaat.3
Wil men een vergroting van de invloed van het electoraat, dan moet het
middel daartoe gezocht worden in een versterking van het parlement. De
kiezers kunnen niet rechtstreeks beslissen hoe zij geregeerd willen worden
zonder dat dit op teleurstellingen uitloopt; zij kunnen hun zienswijze beter
effectueren door vertegenwoordigers te kiezen, die op het regeringsbeleid
voortdurend invloed uitoefenen.
Men dient het parlement derhalve te versterken, terwijl een polarisatie als
hulpmiddel hiertoe kan fungeren. Men kan in het constitutioneel bestel
stimulansen inbouwen, welke een polarisatie bevorderen. Het
constitutionele bestel kan dit echter niet afdwingen. Rekening dient derhalve
te worden gehouden met de mogelijkheid, dat in de praktijk een polarisatie
niet slaagt. In dit licht dient de nota inzake de regeringsvorming (volgnr. 32)
te worden gezien; lukt de polarisatie niet, dan zou overwogen kunnen
worden de in deze nota weergegeven richting in te slaan.4
Spreker wijst tenslotte op het beginsel van homogeniteit binnen het
kabinet: in de praktijk van de laatste decennia is dit beginsel overtrokken. De
homogeniteit vond niet haar basis in de noodzaak van een eendrachtig
optreden, maar in de wens te voorkomen dat men uiteen zou vallen. Dit is
een ontwikkeling, welke niet in alle opzichten beantwoordt aan de
staatkundige behoeften. Bij een vergroting van de regeringsstabiliteit zou
deze overdrijving kunnen wegvallen; een kabinet is dan in staat eventuele
mutaties en nederlagen te doorstaan.
Voorzitter Cals dringt er met het oog op de voortgang van de werkzaamheden op aan dat
de leden zich zo concreet mogelijk uitspreken over hun standpunt. Vervolgens krijgt J.M.
Kan het woord.
De heer Kan heeft zijn standpunt neergelegd in nota volgnr. 425 en beperkt
zich tot enkele opmerkingen. Spreker kan zich vinden bij de analyse van de
heer Donner, waar deze het tekort aan regeringsstabiliteit aanmerkt als
oorzaak van het bestaande onbehagen. Het is juist, dat in dit verband een
versterking van het parlement wordt benadrukt. Men kan niet de beslissing
over het regeringsbeleid aan de kiezers toespelen. Deze last kan niet door het
electoraat worden gedragen; de hieruit voortvloeiende teleurstellingen zullen
wederom tot frustratie en onbehagen leiden. Het accent moet dan ook liggen
op de positie van het parlement. Een versterking van het parlement moet
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echter niet in de andere richting doorslaan; hierdoor zou het regeren al te
zeer worden bemoeilijkt. In dit verband wijst spreker er op, dat op de positie
van het parlement ook het ledental van invloed is; de beslissing het aantal
leden van de Tweede Kamer tot 150 te verhogen heeft niet tot een versterking
van de daadkracht van het parlement bijgedragen.6
In het kader van een verdere democratisering dient tenslotte tevens gedacht
te worden aan de interne democratisering van de partijen. Op dit terrein zou
een taak kunnen liggen voor de wetgever; spreker wijst hierbij op artikel 21
van de Duitse grondwet.7
Volgens de heer Daudt is de kernvraag: is het gewenst, dat de kiezer directe
invloed uitoefent op de regeringsvorming. De argumenten, welke hiertegen
zijn aangevoerd, hebben spreker niet overtuigd. Zo ontbreekt te dezer zake
een hechte argumentering in de nota-Kan (punt 6)8, terwijl anderzijds ook de
door de heer Donner aangevoerde devaluatie-problematiek in Engeland geen
gewichtig argument oplevert. Het is niet juist een bepaald moment uit een
regeringsperiode te isoleren en maatgevend te stellen; bovendien spreken in
het Engelse stelsel de kiezers zich niet alleen uit over de inhoud van het
regeringsbeleid, maar ook over de personen, die dit beleid zullen uitvoeren.
Voorts heeft de kiezer aan het eind van de regeerperiode de gelegenheid zich
uit te spreken over de voortzetting van het beleid.
Spreker meent voorts, dat de analyse van de heer Donner uitsluitend steunt
op de ontwikkelingen van de laatste jaren. Het onbehagen is echter van
oudere datum; reeds lang wordt als bezwaar aangevoerd, dat de kiezer wel
stemt, maar niet kiest. In feite zal in de gedachtengang van de heer Donner
alles bij het oude blijven; de heer Donner geeft geen methode aan waardoor
het electoraat bij de verkiezing weet waar het aan aan toe is. Dit moet echter
de doelstelling zijn. Naar een formulering van Schumpeter bestaat
democratie fundamenteel in een concurrentie van de politieke leiders om de
macht.9 Op het ogenblik bestaat de ideale situatie om aan deze gedachte
gestalte te geven; het politiek engagement is groot, terwijl het politieke
zwaartepunt in het midden ligt.
De heer Donner betwijfelt, of de opvatting van Schumpeter, welke is
afgestemd op de angelsaksische verhoudingen, ook voor Nederland
bruikbaar is. Het bezwaar tegen een directe verkiezing van de ministerpresident ligt hierin, dat de invloed van het parlement wordt verzwakt: de
minister-president wordt verantwoordelijk tegenover het volk. Is de
minister-president voorman van een groepering, die in het parlement de
meerderheid heeft, dan krijgt men de Engelse situatie: de minister-president
is in de praktijk onafhankelijk van deze meerderheid, terwijl kritiek op hem
betrekkelijk ineffectief is. Spreker acht het kunstmatig in zo sterke mate de
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nadruk te leggen op een beslissing bij de stembus. Werkelijke invloed op het
regeringsbeleid wordt goeddeels geëffectueerd als dagelijkse invloed, welke
door het parlement wordt uitgeoefend. Spreker is niet gekant tegen een
electorale meerderheidsvorming. Er bestaat echter geen garantie, dat een
dergelijke meerderheidsvorming in de praktijk slaagt. Daarom verdient het
geen aanbeveling een noodzaak tot concentratie in het constitutionele stelsel
in te bouwen; veeleer dient gedacht te worden aan het stellen van een bonus
op samenwerking.
Deze opvatting wordt door de heer Daudt bestreden. Uitgangspunt behoort te
zijn, dat het electoraat moet kunnen beslissen over de regeringsvorming.
Zulks behoeft niet ten koste te gaan van een krachtig parlement: komt een
meerderheidscombinatie tot stand, welke een aanvoerder presenteert, dan
zal deze door de parlementaire meerderheid worden gedragen. Een
stimulans hiertoe moet in het constitutionele stelsel worden ingebouwd. De
vraag is slechts welk technisch middel kan worden gevonden om deze opzet
te realiseren. Spreker is van oordeel, dat het door hem voorgestelde systeem
hierin voorziet. Het systeem impliceert, dat men zich vóór de verkiezingen
op een bepaalde kandidaat verenigt, zodat reeds in dit stadium
samenwerking tot stand komt. Hiermee wordt de kiezer geconfronteerd.
Voert men als bezwaar aan, dat het systeem niet de garantie geeft in alle
gevallen te werken, dan worden daarmee niet de uitgangspunten van het
systeem weerlegd, maar zal gezocht moeten worden naar een modificatie,
welke deze opzet waterdicht maakt.
De harde eis van Daudt voor invloed van de kiezer op de regeringsvorming en de nadruk
die Kan legt op de zelfstandige positie van parlement en regering blijken in het vervolg
van de vergadering min of meer de uitersten waartussen de standpunten van de overige
commissieleden zich bevinden. Met deze constatering en de verkenning van andere
oplossingen voor het 'onbehagen' sluit de plenaire commissie haar verkenning van dit
onderwerp af. De discussie over de regeringsvorming wordt vervolgens in februari 1968
voortgezet bij de bespreking van het rapport van de werkgroep-Kieswet (zie H2-39).
1) Bedoeld zijn het kabinet-Marijnen (1963-1965), -Cals (1965-1966) en -Zijlstra
(1966-1967).
2) Een verwijzing naar het door Verbrugh 'gesignaleerde gevaar van opdringende
technocratie' is niet teruggevonden in zijn politieke geschriften.
3) Bedoeld is de devaluatie van 18 november 1967 door het Labour-kabinet onder
leiding van Harold Wilson (1964-1970).
4) Nota-A.M. Donner (volgnummer 32), 30-10-1967. NA, Savornin Lohman
Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 101.
Vertegenwoordiging van de burger 351

5) Nota-Kan ‘inzake de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal’
(volgnummer 42), 16-11-1967. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv.
nr. 101.
6) Met de grondwetsherziening van 1956 was het aantal leden van de Tweede
Kamer verhoogd van 100 tot 150. Zie ook H2-44.
7) De notulist plaatste hier een noot: 'Artikel 21 van het Grundgesetz luidt:
1. Die Partijen wirken bei der politischen Willensbilung des Volkes mit. Ihre
Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen
entsprechen. Sie müssen über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft
geben.
2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger
darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu
beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu
gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der erfassungswidrigkeit
enscheidet das Bundesverfassungsgericht.
3. Das Nähere regeln Bundesgesetze.'
8) In punt 6 van zijn nota stelde Kan slechts vast dat tegen de in de eerdere
vergaderingen besproken suggesties van Gruijters en Daudt voor verkiezing van
de minister-president 'grote bezwaren van staatkundige aard' bestonden. Enige
uitwerking van dit punt volgt overigens nog wel onder punt 7: 'Aangezien onder
de huidige politieke verhoudingen verschillende bezwaren zijn verbonden aan
twee politieke concentraties (of stembusakkoorden), die elkaar bij de
verkiezingen het bepalen van de meerderheid in de Tweede Kamer betwisten,
dient niet te worden overgegaan tot een nieuw kiesstelsel voor welks goede
werking stembusakkoorden conditio sine qua non zijn.' Nota-Kan ‘inzake de
verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal’ (volgnummer 42), 16-111967. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 101.
9) De Oostenrijks-Amerikaanse econoom en politicoloog J.A. Schumpeter had
deze gedachte gepresenteerd in zijn boek Capitalism, socialism and democracy.

2-39. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN J.P.A. GRUIJTERS AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, FEBRUARI 1968.

Regeringsvorming - In dit stadium dient duidelijk gesteld te worden, dat
de vraag naar de volksinvloed op de regeringsvorming geen gradueel
antwoord verdraagt.
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In een nota uit Gruijters zijn ongenoegen over de wijze waarop in de vergadering van 9
februari 1968 een begin is gemaakt met de bespreking van het verslag van de werkgroepKieswet. De opdracht van deze werkgroep was beperkt tot die wijzigingen, die snel en
zonder grondwetswijziging gerealiseerd kunnen worden. Volgens Gruijters kunnen
dergelijke wijzigingen echter geen antwoord bieden op de bestaande behoeften van het
electoraat. Hij bepleit daarom dat de commissie de eerdere, plenaire beschouwingen over
het vraagstuk van de regeringsvorming (zie H2-38) voortzet. Gruijters betoogt daarbij
dat hervorming van de regeringsvorming het sluitstuk zou vormen op de ontwikkeling
van ministeriële verantwoordelijkheid en kiezersinvloed die in 1848 is begonnen.
Wil een wijziging van de Kieswet zinvol zijn, dan zal zij het gevolg moeten
zijn van een poging om tegemoet te komen aan werkelijk door het electoraat
gevoelde behoeften. Aan de gedachte, dat op dit moment bij een eventuele
wijziging van de Kieswet in de eerste plaats de vraag aan de orde is, of de
"regeringsvorming inzet dient te zijn van de verkiezingen", ligt de opvatting
ten grondslag, dat in het electoraat inderdaad het gevoelen leeft, dat aan de
kiezers meer toekomt dan de keuze van hun volksvertegenwoordiging.
Dat gevoelen kan gezien worden als de belangrijkst concretisering van een
algemene wens tot verdieping van de democratie, dat wil zeggen tot het
toekennen van een grotere invloed aan individuele burgers in het politiek
proces. Het is zeker niet de enige wijze, waarop dit verlangen zich in de vorm
van voorstellen tot veranderingen in het staatsbestel kenbaar maakt.
Aanwijzing daarvoor moge het feit zijn, dat bij een voorlopige inventarisatie zoals die op 9 februari in de staatscommissie plaats vond - twee andere
"kernvragen" naar voren kwamen, die eveneens onder die noemer te brengen
zijn.1 Zowel het voorstel om een versterkte werking te geven aan de
"voorkeurstem" als de gedachte van het referendum kunnen beschouwd
worden als concrete toepassingen van een algemeen verlangen tot verdere
democratisering van ons politiek bestel door het toekennen van grotere
invloed aan de burgers als kiezers.
Beperk ik mij tot de eerder genoemde invloed van de kiezers op de
regeringsvorming, dan laat zich het verlangen daarnaar vooral herkennen in
de kritiek op een bestel, dat het mogelijk maakt zonder raadpleging van het
electoraat de regering volkomen van politieke kleur te doen veranderen; een
regering, die in eerste instantie wordt gevormd op een wijze, die bij de
kiezers verdacht is geworden, omdat het resultaat aan de hand van de
uitkomsten van de voorafgaande volksraadpleging nauwelijks te voorspellen
valt. Juist waar het besef groeit, dat in een samenleving, die - als gevolg van
een betrekkelijk recente en snelle ontwikkeling - van overheidsinvloed
doortrokken is geraakt, de vraag "wie regeert ons" minstens even belangrijk
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is geworden als "wie vertegenwoordigt ons", moet zulk een kritiek wel het
verlangen naar hervormingen oproepen.
Neemt een van die hervormingen het karakter aan van een beslissende
volksuitspraak over de regeringsvorming, dan ligt zulks geheel in de lijn van
de ontwikkeling van ons staatsbestel sedert de Napoleontische oorlogen. De
invloed immers, die via de volksvertegenwoordiging werd toegekend aan het
electoraat, heeft het oorspronkelijk nagenoeg volledig autonome - en
daarom autocratische - proces van regeringsvorming stap voor stap van zijn
autonomie ontdaan. De ministeriële verantwoordelijkheid van 1848 en het
"parlementaire stelsel"2 zijn de meest markante stappen op een weg, die nu
ten einde dient te worden gegaan door het opheffen van de laatste - zich aan
de volksinvloed onttrekkende - resten van autonomie in het proces van
regeringsvorming.
--In dit stadium dient duidelijk gesteld te worden, dat de vraag naar de
volksinvloed op de regeringsvorming geen gradueel antwoord verdraagt. Een
kiesrecht, dat op grond van een en dezelfde verkiezingsuitslag de vorming
blijft mogelijk maken van meerdere, politiek verschillend gerichte
regeringen, betekent geen wezenlijke verandering ten opzichte van de
huidige situatie. Tenzij men werkelijk van mening zou zijn, dat een
kiesstelsel, dat het de kleinere partijen moeilijker maakt dan nu het geval is
om zetels in de volksvertegenwoordiging te verkrijgen, een versterkte
volksinvloed op de regeringsvorming betekent. Van een dergelijke invloed is
immers pas werkelijk - dat wil zeggen: beslissend sprake - als in het
verkiezingsproces zelf de beslissing valt over de vraag "wie regeert ons". Elk
stelsel, dat minder biedt, houdt geen bevestigend antwoord in op de vraag, of
"de kabinetsformatie inzet moet zijn van de verkiezingen"; het laat een ten
opzichte van de volksinvloed autonoom moment in het proces van
regeringsvorming bestaan.
Gruijters vervolgt met een voorstel van orde: de plenaire commissie moet haar
besprekingen over het verslag van de werkgroep-Kieswet doen voorafgaan door een
bespreking van de vraag, of de kabinetsformatie inzet van de verkiezingen zou moeten
zijn. Nog voordat de commissie dit voorstel heeft besproken reageren de voorzitters Cals
en Donner per nota op de door Gruijters opgeworpen vraag (zie H2-40 en H2-41).
1) Vermoedelijk doelt Gruijters op de door Meuwissen aan de orde gestelde vraag
'of het kiesstelsel een middel moet zijn om de politieke meningsvorming te
polariseren' en op de door Simons ingebrachte kwestie 'of een referendum moet
worden ingevoerd en of dit binnen het geldende stelsel mogelijk is' (notulen 09-
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02-1968 p. 7). Deze twee vragen keerden, naast de vraag van Gruijters of de
kabinetsformatie ook inzet van de verkiezingen dient te zijn, namelijk ook terug
op de agenda (volgnr. 123) die het secretariaat naar aanleiding van deze
bespreking voor de vergadering van 23 februari opstelde (NA, Savornin Lohman
Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 102).
2) Gruijters voegde hier een noot toe: 'Waar sprake is van het "parlementaire
stelsel" is de term steeds gebruikt in de zin van de Nederlandse variant in het
huidige stadium van zijn ontwikkeling.'

2-40. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN J. CALS AAN DE PLENAIRE
COMMISSIE, 21 FEBRUARI 1968

Regeringsvorming - .. een onjuiste vernauwing van de probleemstelling,
wanneer men (..) als eerste vraag aan de orde stelt of de
"regeringsvorming inzet dient te zijn van de verkiezingen".

De nota van Cals vormt diens eerste reactie op de nota van Gruijters over het vraagstuk
van de kabinetsformatie (zie H2-39). Cals presenteert de nota als een reactie op het
rapport van de werkgroep-Kieswet en op de discussie die hierover in de vergadering van 9
februari is gevoerd en die is samengevat in volgnummer 123. Hij tracht daarbij een brug
te slaan tussen de centrale vragen over representatie van de werkgroep-Kieswet en vraag
van Gruijters naar de invloed van de kiezer.
In de agenda (volgnummer 123) worden twee kernvragen ter behandeling
aan ons voorgelegd.1 De formulering daarvan is wat de eerste helft van elk
dezer vragen betreft, ietwat opmerkelijk. Immers zowel de eerste hoofdvraag
of "het kiesstelsel een representatieve volksvertegenwoordiging dient op te
leveren" als de tweede vraag of dat stelsel "een voor haar taak berekende
volksvertegenwoordiging dient op te leveren" kunnen moeilijk anders dan
positief worden beantwoord. Terecht vangt de nota van de werkgroep
(volgnummer 77) dan ook aan met deze twee punten als eisen voorop te
stellen.2
Het antwoord wordt heel wat moeilijker als - zoals in de ons toegezonden
omschrijving terecht is gebeurd - wordt toegevoegd: hoe ver moet de
representatie zich uitstrekken? en: wat is die taak? Met het stellen van deze
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nadere vragen is echter tegelijkertijd duidelijk, dat het hier niet om twee te
scheiden vraagstukken gaat, maar hoogstens om duidelijk te onderscheiden
aspecten van één vraagstelling. Immers het is allerminst denkbeeldig, dat
door een extreme representatie, waarbij de volksvertegenwoordiging als het
ware een fotografische reproductie zou opleveren van de vele divergerende
opvattingen, die in het kiezerscorps (en het volk) leven, het parlement niet of slechts zeer gebrekkig - in staat zou zijn om zijn taken te vervullen.
Daarmede zou dan juist het tegendeel bereikt worden van hetgeen men door
de representatie beoogde, omdat de al te veelvormige samenstelling van het
parlement dit machteloos zou maken en de invloed van de kiezers daarmede
zou doen verzanden.
Het komt mij voor, dat de beide in de agenda gestelde vragen daarom
samenkomen in één hoofdvraag: hoe kan de invloed van de kiezer op ons
staatsbestel zo effectief mogelijk zijn? (Mede naar aanleiding van het betoog
van drs. Gruijters - zie zijn nota, volgnummer 124, blz. 2/3 - teken ik hierbij
aan, dat ik nadrukkelijk ervan uitga, dat ons parlementair stelsel wordt
gehandhaafd.)3 Deze vraag geeft mijns inziens tevens weer hetgeen in de
ontwikkeling der laatste jaren steeds meer als een kernpunt naar voren is
gekomen. In het rapport van de jhr. A.F. de Savornin Lohmanstichting
(volgnummer 88) wordt terecht erop gewezen, dat de geestelijke, politieke
en verstandelijke ontwikkeling der bevolking sprongsgewijze toeneemt.
"Men wil het hoe en waarom van het landsbestuur begrijpen. Duidelijk is, dat
hierdoor zich steeds wijder verbreidende gevoelens van onbehagen en
geïrriteerdheid doen gevoelen" (blz. 20/21).4 Ik onderschrijf dit volkomen,
maar ik voeg eraan toe: die frustratie is er niet alleen omdat men het hoe en
waarom van het landbestuur niet begrijpt, maar vooral omdat men daar geen
invloed op heeft, omdat men zich machteloos voelt óók tegenover het
parlement, dat dan in naam "volksvertegenwoordiging" mag heten, maar in
feite - hoe de verkiezingen ook uitvallen - blijkbaar alle kanten op kan en kan
doen en laten wat het wil. Men wil komen tot een volksvertegenwoordiging,
die niet slechts "image de l'opinion" maar veeleer "expression d'une volonté" is. Dit
probleem wordt niet opgelost door een "continue en objectieve
voorlichting", hoe belangrijk die ook zij, maar alleen door maatregelen, die
de kiezer binnen ons parlementair stelsel inderdaad zoveel mogelijk reëele
invloed geven.
Daarbij sluit ik invloed op de kabinetsformatie (agendapunt 4, onder 2a)
bepaald niet uit. Met de nota-Gruijters (blz. 1) ben ik van mening, dat in onze
steeds meer door overheidsinvloed doortrokken samenleving de vraag "wie
regeert ons" minstens even belangrijk is geworden als de vraag "wie
vertegenwoordigt ons?" Glastra van Loon wijst in zijn artikel "Demokratie in
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Nederland" (volgnummer 89, blz. 1) erop, dat hierover "een groeiende
overeenstemming bestaat".5 Ik ben het daarmede eens: de reactie op de
vorming van een nieuw kabinet in 1965 zonder raadpleging der kiezers is
hiervoor illustratief.6 Maar ook vroeger werd door de partijen zelf het beleid
van een bepaald kabinet als inzet der verkiezingen naar voren gebracht: zo
ging het in 1963 om "voortzetting van het beleid de Quay".7 (Deze leuze werd
óók door Christelijk-Historische Unie-voormannen aangeheven. Ik zie
daarin dan ook allerminst een "tendens tot directe kiezerswetgeving en bestuur", vergelijk volgnummer 88, blz. 10)8 Maar men verzuimde, mijns
ziens mede door de gebreken van ons huidige kiesstelsel, de kiezers ook
werkelijk de gelegenheid te geven zich hierover duidelijk uit te spreken.
Het lijkt mij echter een onjuiste vernauwing van de probleemstelling,
wanneer men - zoals in de nota Gruijters gebeurt - als eerste vraag aan de
orde stelt of de "regeringsvorming inzet dient te zijn van de verkiezingen".
Of dat het geval dient te zijn moeten de kiezers (casu quo de partijen) mijns
inziens zelf uitmaken. Wel moeten door het kiesstelsel (en/of door een
aantal conventies) de mogelijkheden daartoe worden geschapen. Die
mogelijkheden moeten mijns inziens echter niet alléén betrekking hebben
op de invloed van de kiezers op de regeringsvorming, maar in het algemeen
op een beter en meer efficiënt tot zijn recht komen van de invloed van de
kiezers in ons staatsbestel.
Cals stuurt zijn nota pas op 18 maart rond. Zijn suggestie om invloed van de kiezer op de
regeringsvorming niet af te dwingen maar wel mogelijk te maken is dan ook door
Donner al ingebracht (zie H2-41).
1) Agenda voor de vergadering van 23 februari (NA, Savornin Lohman Stichting,
2.19.046.02, inv. nr. 102).
2) Verslag werkgroep-Kieswet 12-01-1968, p.1.
3) In een niet in het fragment H2-39 opgenomen passage van deze nota had
Gruijters in twijfel getrokken of 'er onder alle omstandigheden een
vertrouwensband dient te zijn tussen een meerderheid in de
volksvertegenwoordiging en de regering.'
Nota-Gruijters (volgnummer 12), februari 1968. NA, Savornin Lohman Stichting,
2.19.046.02, inv. nr. 102.
4) Bedoeld is het advies over de Proeve van een nieuwe Grondwet (1966), dat in de
commissie werd verspreid onder volgnummer 88. 'Interimrapport I van de
commissie ter bestudering van de grondwetsherziening van de jhr. mr. A.F. de
Savornin Lohmanstichting' (Den Haag 1969), 156-174, aldaar: 170. De Savornin
Lohmanstichting zelf verbond aan deze observatie overigens alleen een
aanbeveling voor verbetering van de voorlichting over het optreden van regering
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en parlement. De Savornin Lohmanstichting was het wetenschappelijk bureau
van de Christelijk-Historische Unie.
5) J.F. Glastra van Loon, 'Demokratie in Nederland', 185-213, aldaar 185. In de
commissie werd dit artikel verspreid onder volgnummer 89.
6) Cals zou als minister-president zelf de verantwoordelijkheid voor dit kabinetCals (1965-1966) dragen.
7) Kabinet-J.E. de Quay (1959-1963).
8) 'Interimrapport I van de commissie ter bestudering van de
grondwetsherziening van de jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting' (Den
Haag 1969), 156-174, aldaar: 163.

2-41. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN A.M. DONNER AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 7 MAART 1968.

Regeringsvorming - De nota van de heer Gruijters beroept zich voor en
na op de democratie. Hij is zich blijkbaar niet bewust, dat zijn
redenering een aantal elementen bevat van twijfelachtig democratisch
gehalte.

Evenals Cals (zie H2-40) presenteert ook A.M. Donner zijn reactie op de nota van
Gruijters (zie H2-39) in de vorm van een nota. Donner bestrijdt vooral de
uitgangspunten van Gruijters met een beroep op de democratie die Gruijters zegt te
verdedigen. Vervolgens presenteert hij een eigen antwoord op de problematiek van de
kabinetsformatie dat grote gelijkenis met de oplossing van Cals vertoont: hervormingen
mogen er volgens Donner niet op gericht zijn om de invloed van de kiezer op de
kabinetsformatie af te dwingen, maar zouden een dergelijke kiezersuitspraak wel
mogelijk moeten maken.
De nota van de heer Gruijters beroept zich voor en na op de democratie. Hij
is zich blijkbaar niet bewust, dat zijn redenering een aantal elementen bevat
van twijfelachtig democratisch gehalte. Doordat een aantal verhoudingen en
zaken te zeer worden vereenvoudigd, ontstaan pure abstracties, die als 't
ware een eigen leven gaan leiden, los van de werkelijkheid. Zo wordt de
veelheid van verschijnselen en aspecten, die de politieke samenleving
oplevert, gereduceerd tot het enkele probleem der verhouding tussen "het
volk" en "de regering". Dan is het inderdaad eenvoudig om te stellen, dat de
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"volkswil" natuurlijk maatgevend moet zijn voor de regering en dat niet is in
te zien, waarom het anders zou wezen. Het geeft in dit verband te denken dat
sinds meer dan een eeuw alle anti-democratische regimes zich van zulke
simpele schema's hebben bediend om de wil van een kleinere of grotere
groep (dat kan ook een zogenaamde meerderheid wezen), als "volkswil"
vermomd, aan het geheel op te leggen en in naam van "het volk" de lakens
uit te delen en elke tegenstander in het "onnationale", "reactionaire" of
"individualistische" hoekje te duwen.
Tegen die verzelfstandiging van "het volk" bestaan eindeloos veel
bezwaren. Ik noem er twee.
a. Al is het gevaarlijk om zich in discussies te begeven over de vraag, wat
onder democratie moet worden verstaan, zo zou ik toch durven stellen, dat
democratie nog wel iets meer omvat, dan dat "het volk regeert" of "de
volkswil" beslissend is. De gedachte van de democratie hangt nauw samen
met de ideeën van vrijheid en gelijkheid en zij berust dan ook in wezen op de
erkenning, dat elke samenleving, elk "volk" uit een veelheid van
verschillende personen, belangen en denkbeelden bestaat, die ieder een
gelijk recht van bestaan hebben en dus niet aan de denkbeelden of belangen
van een groep, zelfs al zou dat de machtigste zijn, ondergeschikt mogen
worden gemaakt. Tegen die achtergrond geplaatst blijken de begrippen
"volk" en "volkwil" van een zeer betrekkelijke soliditeit. Het probleem is
juist, dat zich in die verscheidenheid inderdaad ook een eenheid verbergt,
maar dat het nimmer eenvoudig is om vast te stellen, hoever die eenheid
reikt. Het meest beproefde middel om iets meer van het volk te weten is:
laten stemmen; maar ieder weet hoe moeilijk het is om ook uit de
duidelijkste stembusuitslagen af te leiden, wat "het volk wil". Bovendien eist
de democratie niet alleen dat de meerderheid beslist, maar ook dat de
minderheid tegen de meerderheid wordt beschermd en daarom blijft ook een
meerderheid, al "vertegenwoordigt" zij "de volkswil", bij haar beleid aan hele
reeksen geschreven en ongeschreven regels van constitutioneel recht en van
algemene menselijkheid gebonden.
Kortom: wij gebruiken, wanneer wij het democratisch proces beschrijven,
de term volk ter aanduiding van een in wezen ongrijpbare grootheid en de
term "volkswil" ter aanduiding van een bepaald met (geoorloofde en zelfs
noodzakelijke) foefjes bereikt resultaat. Dat mag best, maar wij zouden de
democratie de nek omdraaien, wanneer wij deze chiffres voor de zaak zelf
zouden nemen en daaruit conclusies gingen trekken.
b. Onder een andere hoek stuit men op dezelfde bezwaren, wanneer men
ziet, dat in de nota-Gruijters praktisch volk en Staat worden vereenzelvigd.
De idee der democratie heeft historisch gediend, en dient bij de heer
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Gruijters blijkbaar nog, om te verklaren, waarom wij verplicht zijn ons aan
de staatsinstellingen en de daarvan uitgaande wet en orde te onderwerpen.
De redenering is immers, dat in de democratie het volk zichzelf regeert en
zich dus aan eigen wil onderwerpt. Voor een kritische beschouwing houdt
die redenering geen stand (zie boven). Welke invloed de volkswil soms op de
staatsgeschiedenis moge hebben gehad, de Staat berust niet op een zodanige
wil, maar op de noodzaak om in vrede met elkaar samen te leven en een
gemeenschappelijke orde van samenleving te hebben. De ontwikkeling
hangt niet af van wat het volk wil of wenst; dat is wel een vaak belangrijke en
soms beslissende factor, maar daarnaast wordt die ontwikkeling bepaald
door omstandigheden en gebeurtenissen, die men soms helemaal niet heeft
voorzien, laat staan gewild. De Staat is een vredesorganisatie, bestemd om de
chaotische krachten, die de samenleving van binnen en van buiten
bedreigen, in toom, althans onder het kookpunt, te houden. Wij schijnen in
dat opzicht heel wat vooruitgang te hebben gemaakt, maar men vergisse zich
niet, een scepticus zou kunnen zeggen, dat de staat alleen maar is
medegegroeid met de grootte, de veelheid en de verwoestende kracht van de
problemen. Wij behoeven niet eens naar de Verenigde Staten te kijken om te
zien, dat de chaos nog slechts op een korte afstand van ons ligt - maar om
even bij de Verenigde Staten te blijven: wat de meerderheid daar eind 1968
ook zal beslissen, het rassenvraagstuk en de oorlog in Vietnam stellen hun
eigen eisen, waar geen volkswil veel aan verandert.
Kortom, wat het volk ook wil, het blijft gebonden aan de Staat en aan zijn
taak als vredesorganisatie. Die vredesorganisatie is voor de samenleving
noodzakelijk en het is democratisch, dat de samenleving onder de naam
"volk" zich in die organisatie kan laten horen, maar dat het daar eenvoudig
"de baas" zou moeten zijn, is een voorstelling, die doet denken aan het
verhaal van de baron van Münchhausen, die zich aan zijn pruik uit het
moeras trekt.
Mijn conclusie is, dat de nota-Gruijters wel erg makkelijk heenloopt over
wat daar wordt genoemd "het autonoom moment". Dat autonoom moment
vindt, dunkt mij, zijn rechtvaardiging in de omstandigheid, dat de regering,
die steunt op een meerderheid (van de kiezers of van de Kamers) het geheel
moet regeren en nét zo goed op de vrijheden en belangen van de
minderheden als op die van de meerderheid moet letten. Er wordt veel
gesproken over het vertrouwen in de regering en in de partijen, dat achteruit
zou gaan en dat versterkt zou moeten worden, maar laten wij goed zien, dat
zulk vertrouwen stoelt op en functioneert binnen een veel fundamenteler
vertrouwen, namelijk dat in de Nederlandse Staat en zijn instellingen, die
waarborgen, dat, al doen die regering en partijen nog zo gek, niemand zo
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maar uit zijn bed zal worden gehaald en er gelegenheid te over is om zijn
misnoegen te tonen en invloed te oefenen. De narigheid is onder andere, dat
vooral de partijen het, in hun voorlichting, teveel hebben voorgesteld alsof
alles van hen afhangt en van de verkiezingsuitslag en dat, mede dank zij de
nieuwe "communicatie"1-middelen, een aantal eenvoudige zielen dat nog
geloven ook.
Op de eerste bladzijde van de nota-Gruijters wordt gesproken over de wens
tot het toekennen van een grotere invloed aan de individuele kiezer en daarin
wordt het uitgangspunt genomen voor een betoog dat de regering door de
volkswil moet worden aangewezen. Dat de spanning tussen die twee
desiderata niet is gevoeld, verwondert. De individuele kiezer, ruimer: de
individuele burger, zou in zijn positie verzwakt worden, wanneer men de
regering zo direct op de volkswil schakelt. Het is moeilijk om te zeggen, wat
"de Nederlandse kiezer" wenst of wil, maar men is er waarschijnlijk niet ver
vanaf, wanneer men aanneemt, dat hij een staatsinrichting wenst, die zo is,
dat, wanneer hij bij de verkiezingen in de minderheid blijft, er nog geen man
over boord is. Het is nu ontegenzeggelijk, dat men door het invoeren van een
systeem, waarbij de kabinetsformatie inzet van de verkiezingen moet
worden, de positie van de regering versterkt. Dat is trouwens, naar mijn
indruk, de wens van de meesten, die voor deze gedachte voelen: er moet nu
maar eens krachtig, voor de volle vier jaar geregeerd kunnen worden. Het is
tevens duidelijk, dat men die regering aan een duidelijk mandaat vanwege de
meerderheid wil binden. Dat alles lijkt mij van twijfelachtig democratisch
gehalte. Het lijkt mij daarenboven uit een oogpunt van goed staatsbestuur
ongewenst, want het stelt aan de te benoemen ministers en vooral de
minister-president de eis, dat zij naast alle andere bekwaamheden ook nog
de gave hebben om hun zaak te kunnen "verkopen" aan een televisiepubliek.
De eis, dat zij hun zaken "verkopen" aan het kleinere, maar veel kritischer,
ook zelf-kritischer, publiek van de Kamers, is mij voldoende.
Wil men die kant uit, dan zal men alle democratische waarborgen moeten
scheppen, zoals die in het Amerikaanse systeem bestaan, namelijk het
opwegen van de volkswil, blijkend uit de verkiezing van de president, door de
volkswil, zoals die blijkt uit de samenstelling van het Congres, en een
controle op beiden vanwege een onafhankelijke rechterlijke macht. De
zogenaamde democratische winst die daarin zou zitten, is op zijn best
miniem en weegt zeker niet op tegen de evidente nadelen voor de hele
staatsorganisatie.
Iets anders, veel bescheidener, is dat ons kiesstelsel het praktisch
onmogelijk schijnt te maken, dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer
de kabinetsformatie inzet van de verkiezingen kan worden. Het is een
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gebrek, dat ons kiesstelsel er als 't ware een premie op stelt, dat bepaalde
partijen de kiezer in het duister laten omtrent de consequenties, die zij uit de
verkiezingen zullen trekken. Velen hebben daar vrede mee, maar vele
anderen niet. Daarom dient er naar gestreefd te worden, dat bij de
verkiezingen de kabinetsformatie tot inzet van de verkiezingen kan worden
voor die kiezers, die dat wensen. Daartoe is het niet nodig om het hele
staatsbestel overhoop te halen en het kabinet, direct of indirect, door de
kiezer te laten aanwijzen. Het is voldoende om stimulansen te scheppen, dat
de partijen zich met groter duidelijkheid opstellen. Hoe eerder dat gebeurt,
hoe beter. Daarbij zou ik echter nooit zover willen gaan, dat men het
evenredigheidselement in ons kiesstelsel, geheel of grotendeels over boord
zet. Daarvoor is het teveel aan de eigenaardige samenstelling van ons volk,
dat in wezen een samenleving van minderheden is, aangepast.
Mijn antwoord op de kernvraag van de heer Gruijters is dus, dat de
hervorming van het kiesstelsel erop gericht moet zijn, dat de
kabinetsformatie inzet van de verkiezingen kan worden. Zijn eis, dat het
kiesstelsel zo moet worden ingericht, dat de kabinetsformatie de inzet (en
dan wel de voornaamste) van de verkiezingen moet worden, wijs ik als in ons
stelsel weinig democratisch af.
De drie nota's worden besproken in de vergadering van 22 maart. Daarbij schaart een
meerderheid van de commissie zich achter de suggestie van beide voorzitters om de
mogelijkheid te openen dat kiezers zich uitspreken over de kabinetsformatie. Daarnaast
besluit de commissie om zich voorlopig alleen te richten op voorstellen die geen
grondwetswijziging behoeven. De discussie over een gekozen kabinetsformateur wordt in
handen gegeven van subcommissie II (zie H2-42).
1) Donner merkte hier in een noot bij op: 'Een zeer ondemocratische
communicatie, want je kunt niets terugzeggen.'

2-42. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN SUBCOMMISSIE
(REGERING EN STATEN-GENERAAL), 6 DECEMBER 1968.

Regeringsvorming - Er moet een "tweede ronde" worden ingevoerd, die
de kiezers de gelegenheid geeft zich duidelijk uit te spreken over de
samenstelling van het kabinet.

362

II

Subcommissie II, verantwoordelijk voor de Proeve-hoofdstukken over Regering en
Staten-Generaal, is haar werkzaamheden begonnen met de bespreking van voorstellen
voor een gekozen minister-president. Deze voorstellen stuiten echter op veel tegenstand
van commissieleden die hierin een bedreiging van het parlementaire stelsel of van de rol
van de Koning bij de kabinetsformatie zien. Fortanier-de Wit presenteert daarom een
alternatief. Zij stelt voor om een raadplegend referendum in te voeren waarin de kiezers
na de verkiezingen hun voorkeur voor een mogelijke regeringscoalitie uitspreken.
Ondanks het vrijblijvende karakter van dit referendum stuit het - behalve op praktische
bezwaren - op vrijwel dezelfde reacties als het voorstel voor een gekozen ministerpresident.
Mevrouw Fortanier-de Wit stelt bij de toelichting van haar voorstel1 voorop,
dat het huidige kiesstelsel in zoverre bevredigend is, dat het de politieke
meningen zeer zuiver weerspiegelt. Het voldoet aan de eerste eis omtrent het
kiesstelsel (§ 2 Eerste rapport, pagina 24).2 Onder het huidige stelsel komt
het kiezerskorps echter niet tot een uitspraak over het kabinet. Er moet een
"tweede ronde" worden ingevoerd, die de kiezers de gelegenheid geeft zich
duidelijk uit te spreken over de samenstelling van het kabinet. Deze tweede
ronde mag echter niet het in de eerste ronde gewonnen beeld van de onder
het volk levende politieke opvattingen vertekenen. De voorstellen van de
nota-Gruijters3 en van het artikel van Glastra van Loon4 leiden tot
kunstmatige meerderheden. Het voorgestelde consultatieve referendum
betreffende de kabinetsformatie laat de op grond van de verkiezingen (eerste
ronde) tot stand gekomen zetelverdeling ongerept, maar het kabinet wordt
als het ware "op straat gevormd"5; de kiezer wordt bij de kabinetsformatie
betrokken, hij zal zich met de vragen betreffende de samenstelling van het
kabinet en betreffende de meerderheidsvorming bezig moeten houden.
Een consultatief referendum verbindt geen zetelpremie aan samenwerking
vóór de verkiezingen, maar het dringt de factoren die de betrokken politieke
partijen zouden kunnen weerhouden het kabinet tot inzet van de
verkiezingen te maken, wel sterk terug. Anders dan in spelregel 2 van
Kuypers' "Het politieke spel in Nederland"6, waar alle nadruk wordt gelegd
op het continueringsbesluit van het kabinet, zijn het in het voorstel
betreffende het consultatief referendum de betrokken politieke partijen die
moeten besluiten de bestaande politieke samenwerking tot inzet van de
verkiezingen te maken. Wel veronderstelt punt II van de notitie7 inzake een
consultatief referendum dat de conventie, dat de regering aan de vooravond
van de verkiezingen ontslag neemt, wordt verlaten.
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Mevrouw Fortanier wijst er voorts op dat het referendum hoogst
waarschijnlijk het gedrag van de politieke partijen vóór de verkiezingen zal
beïnvloeden. De partijen zullen zich veel meer dan nu met de samenwerking
bezighouden. Door zijn schaduwen vooruit te werpen zal het referendum in
vele gevallen zichzelf overbodig maken.
--De heer Jeukens heeft bezwaar tegen institutionalisering van een referendum,
waarin bovendien bepaalde vragen betreffende de kabinetsformatie reeds bij
voorbaat worden vastgesteld. Het referendum wordt wel aangeduid als
consultatief, maar als het een duidelijke uitslag oplevert, kan men die uitslag
niet meer wegcijferen. De regeringsvorming wordt dan aan de Tweede
Kamer opgelegd. Voor spreker bestaat er een duidelijke cesuur tussen punt
6B en punt 6C van stuk 2878 (andere vormen van referendum ten behoeve
van aanwijzing minister-president en voordracht casu quo, aanbeveling door
de Tweede Kamer). De voordracht of de aanbeveling zijn nog wel te
verenigen met het parlementair stelsel, de referenda ten behoeve van
aanwijzing minister-president niet.
--De heer Gruijters deelt de opvatting dat de verhouding regering en parlement
sterk van karakter zal veranderen, wanneer het referendum een duidelijke
uitspraak oplevert en constateert dat wat dit aangaat mevrouw Fortanier
onderweg lijkt te zijn naar het voorstel van de gekozen minister-president.
De heer Verbrugh kan tot op zekere hoogte meegaan met het voorstel van
mevrouw Fortanier. Het voorstel zou echter geamendeerd moeten worden in
die zin, dat er eerst een referendum gehouden zou moeten worden wanneer
er na dertig dagen nog geen kabinet is. Bij dit referendum zouden stemmen
waarbij combinaties die minder dan 76 zetels hebben, niet meegeteld mogen
worden. Dit referendum zou moeten worden uitgeschreven door de Koning,
die immers ook nu een zekere leiding ten aanzien van de kabinetsformatie
uitoefent.
De voorzitter9 verklaart akkoord te gaan met de aan het voorstel van mevrouw
Fortanier ten grondslag liggende gedachte dat aan de kiezers een uitspraak
wordt gevraagd over de samenstelling van het kabinet. Spreker acht de
bezwaren van de heer Jeukens tegen een referendum ten behoeve van de
aanwijzing van de minister-president niet van doorslaggevend gewicht. Als
daarbij van bestaande beginselen wordt afgeweken, dan moet men nagaan
wat naar de huidige verhoudingen en opvattingen de voorkeur verdient. Maar
de vraag blijft of het stelsel kan werken.
---
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De heer Jeukens werpt de vraag op of het juist is dat de kiezer een uitspraak
doet over het te voeren beleid. De functie van de kiezer is een algemeen
mandaat te geven.
De rationele afweging van het beleid moet geschieden door de
volksvertegenwoordigers die in algemene zin het vertrouwen van de kiezers
hebben.
Mevrouw Fortanier ziet een wezenlijk verschil tussen haar voorstel en de
gekozen minister-president. In het referendum wordt niet een bepaalde
persoon gekozen, maar opteren de kiezers voor samenwerking van bepaalde
partijen.
--De principiële argumenten van prof. Jeukens tegen het referendum
aanvaardt spreekster niet. Het is voor de Kamerleden van belang te weten wat
de kiezers willen. De kiezers kiezen niet het kabinet. Het kabinet wordt niet
buiten de Kamer om gevormd; het moet steunen op het vertrouwen van de
Kamer.
--Spreekster kan niet instemmen met de amendementen, door de heer
Verbrugh op haar voorstel ingediend; de heer Verbrugh ziet de tweede ronde
als een pressiemiddel; spreekster wil echter een nieuwe manier van inspraak
van de kiezers invoeren.
De subcommissie besluit om het voorstel van Fortanier-de Wit met voor- en
tegenargumenten in haar verslag van 14 februari 1969 te verwerken teneinde de plenaire
vergadering hierover te laten beslissen. Deze wijst het voorstel in meerderheid af, maar
verwerkt de suggestie wel in haar Tweede rapport van 19 september 1969, p.192-199.
1) Fortanier-de Wit had haar voorstel al in de vergadering van 25 oktober 1968
aan de subcommissie voorgelegd en vervolgens verder uitgewerkt in een nota.
Nota-Fortanier-De Wit 'inzake een consultatief-referendum ten aanzien van de
kabinetsformatie bij wijze van tweede ronde' (volgnummer 309), 12-11-1968. NA,
Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103.
2) In het eerste rapport had de commissie twee eisen geformuleerd: 'Enerzijds
zal het stelsel een zo zuiver mogelijk beeld dienen te geven van de meningen en
gevoelens der kiezers. Anderzijds zal het een volksvertegenwoordiging moeten
opleveren die krachtens gevormde meerderheid grondslag kan zijn voor de
kabinetsformatie en die in staat is de uit het staatsbestel voortvloeiende taken
goed te vervullen.' Verslag 08-07-1968 p. 24-25.
3) Gruijters had zijn in H2-39 neergelegde suggestie voor een gekozen ministerpresident aanvankelijk voor subcommissie II uitgewerkt in een nota. NotaGruijters 'inzake de verschillende mogelijkheden van een regeling van de
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verhouding regering-parlement' (volgnummer 140), 04-03-1968. NA, Savornin
Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103. Na het verschijnen van het eerste
rapport van de commissie had Gruijters zijn voorstel aangepast - onder meer aan
aan de daarin geformuleerde wens tot invoering van een districtenstelsel en de
eis van het behoud van het parlementair stelsel (nota-Gruijters (volgnummer
256), z.d. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103). Dit laatste
voorstel, waarin Gruijters de invoering van kiesdistricten wilde combineren met
een premiestelsel en - wanneer nodig - een tweede ronde, zou in de
overwegingen van subcommissie II centraal staan.
4) Glastra van Loon, ’Demokratie in Nederland', 185-213, aldaar 209-210 (in de
commissie werd dit artikel verspreid onder volgnummer 89). Glastra van Loon
stelde voor om bij de Tweede Kamerverkiezingen, wanneer er niet vanzelf een
absolute meerderheid werd gevormd, een tweede ronde te organiseren waaraan
slechts de twee grootste partijblokken mochten deelnemen. De winnaar van deze
tweede ronde verkreeg automatisch de absolute meerderheid, de verliezer moest
dan samen met de niet aan de tweede ronde deelnemende partijen de
overgebleven zetels naar rato verdelen.
5) De formulering verwijst naar een suggestie van Daudt om bij de Tweede
Kamerverkiezingen tegelijk ook een stem te laten uitbrengen op één van twee,
door de grootste partijblokken te 'leveren', kandidaat-premiers. Daudt, 'Vorm
het kabinet op straat', De Groene (11-02-1967) 1.
6) In Het politieke spel in Nederland stelde de politicoloog G. Kuypers voor dat een
kabinet voorafgaand aan de verkiezingen moest laten weten of en zo ja met welk
program en met welke personen het na de verkiezingen wilde aanblijven
(spelregel 1). Wanneer de in dit kabinet vertegenwoordigde partijen tijdens de
verkiezingen dan een gelijk aantal of meer zetels behaalden, zou het kabinet
aanblijven (spelregel 2).
7) Nota-Fortanier-De Wit 'inzake een consultatief-referendum ten aanzien van
de kabinetsformatie bij wijze van tweede ronde' (volgnummer 309), 12-11-1968.
NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103.
8) 'Schema voor een interimrapport van subcommissie II over kiesstelsel en
parlementair stelsel' (volgnummer 287), 30-10-1968. NA, Savornin Lohman
Stichting, 2.19.046.02, inv. nr. 103.
9) J.M.L.Th. Cals.
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2-43. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTA VAN J. BOESJES AAN
SUBCOMMISSIE II (REGERING EN STATEN-GENERAAL), 5 MAART 1969.

Kiesrecht - Een vraag, bij de beantwoording waarvan de subjectiviteit
vooralsnog de overhand schijnt te hebben, luidt of de gemiddelde
Nederlander op 18 of 20-jarige leeftijd voldoende politieke rijpheid bezit
om op verantwoorde wijze bij de verkiezingen een stem uit te brengen.

Ter voorbereiding van de beraadslagingen in de subcommissie presenteert adjunctsecretaris J. Boesjes een nota over de eventuele verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. De
nota bevat gedetailleerde overzichten van de leeftijd van meerderjarigheid in andere
Nederlandse wetten en van de kiesgerechtigde leeftijd in het buitenland. Vervolgens geeft
Boesjes een eigen afweging over de 'rijpheid' van de jonge kiezers en het gevaar van
(weder)invoering van een 'examenkiesrecht'.
Een vraag, bij de beantwoording waarvan de subjectiviteit vooralsnog de
overhand schijnt te hebben, luidt of de gemiddelde Nederlander op 18 of 20jarige leeftijd voldoende politieke rijpheid bezit om op verantwoorde wijze bij
de verkiezingen een stem uit te brengen. In deze notitie moge een poging tot
regelrechte beantwoording van deze meer psychologische dan juridische
vraag achterwege blijven en worden volstaan met enkele kanttekeningen.
Allereerst zij er op gewezen, dat verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd
tot bijvoorbeeld 18 jaar niet inhoudt, dat de gemiddelde leeftijd waarop de
Nederlander voor de eerste maal als kiezer aan de verkiezingen voor
bijvoorbeeld de Tweede Kamer deelneemt, van 21 tot 18 jaar daalt. De leeftijd
van hen, die voor het eerst aan de Kamerverkiezingen deelnemen, bedraagt
voor slechts een klein gedeelte van deze groep 21 jaar en varieert van 21 tot 25
jaar. Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 21 tot 18 jaar betekent dus
een leeftijdsverlaging van de groep voor-het-eerst-stemmers van 21-25 jaar
tot 18-22 jaar, of anders gezegd; een verlaging van de gemiddelde leeftijd der
voor-het-eerst-stemmers van circa 23 tot circa 20 jaar. Voor de verkiezingen
voor de provinciale staten en de gemeenteraden geldt uiteraard hetzelfde.
Vervolgens is het de vraag of met betrekking tot de keuze tussen
kiesgerechtigde leeftijd 23 jaar en kiesgerechtigde leeftijd 18 jaar de
"politieke rijpheid" een bruikbaar criterium oplevert. Ten aanzien van die
rijpheid worden vele en uiteenlopende motiveringen naar voren gebracht. De
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jongeren, zo luidt één der argumenten, zijn door verlengde opleiding langer
afhankelijk van de ouders en doen pas op latere leeftijd de maatschappelijke
ervaring op, die voor een politieke keuze gewenst is; de tegenstander van dit
argument wijst er dan op, dat een langere algemene opleiding tot een eerder
en beter politiek inzicht kan leiden. Wie rijp genoeg is zijn land als militair te
verdedigen, zo luidt een ander betoog, is ook rijp genoeg
volksvertegenwoordigers te kiezen; waarbij dan meestal niet wordt vermeld,
dat voor de vervulling van de militaire dienstplicht geheel andere
eigenschappen centraal staan dan voor de vervulling van het actief kiesrecht.
Een weer iets anders gestemd geluid valt te beluisteren in het pleidooi de
onrust onder de jongeren in te dammen door deze jongeren meer
verantwoordelijkheden - waaronder het actief kiesrecht - te geven. Deze en
dergelijke argumenten bevatten echter feitelijkheden en causaliteiten,
waaromtrent weinig vaststaat. Meer zekerheid lijkt te bestaan met betrekking
tot de opvatting, dat blijkens opinieonderzoeken de politieke kennis en
interesse bij de bevolking, dus de politieke rijpheid, tamelijk gering zijn en
bovendien in slechts geringe mate afhankelijk van de leeftijd. Met name met
betrekking tot de leeftijdsgroepen van 21-25 jaar en 18-22 jaar bestaan,
voorzover ons inzicht thans reikt, weinig aanwijzingen voor een correlatie
tussen (lagere) leeftijd en (geringere) politieke rijpheid.
Overigens verdient de aandacht, dat bij het hanteren van het begrip
"politieke rijpheid" enige voorzichtigheid past. Het beginsel van het
algemeen kiesrecht immers sluit een "examenkiesrecht" uit en brengt tot op
zekere hoogte de aanwezigheid van actief kiesrecht zonder al te grote
politieke rijpheid mede.
Boesjes concludeert dat er geen 'zwaarwegende factoren' voor of tegen verlaging van de
kiesgerechtigde leeftijd pleiten. De subcommissie, die in haar vergaderingen van 15
maart en 19 april nog wel stilstaat bij de vermeende 'grilligheid' van jonge kiezers,
besluit dan ook om de kiesgerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van de wettelijke
meerderjarigheid, mits deze niet lager komt te liggen dan 18 jaar. De plenaire commissie
neemt deze conclusie in haar vergadering van 23 mei over en legt daarbij een verband
met de nieuwe positie van het kiesrecht in de Grondwet (zie H1-70).
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2-44. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN SUBCOMMISSIE
(REGERING EN STATEN-GENERAAL), 9 JANUARI 1970.

II

Vertegenwoordiging - De taak van de Kamerleden ontwikkelt zich en
wordt uitgebreider. Er is meer contact met de bevolking. Er worden meer
hearings gehouden. Men gaat meer de boer op in eigen kring.

Wanneer de grote discussies over de eventuele invoering van een gekozen ministerpresident (zie H2-42) zijn afgerond richt subcommissie II zich op de andere Proevebepalingen over regering en Staten-Generaal. Bij de bespreking van het aantal
Kamerleden staat zij kort stil bij de mogelijkheid om dit aantal, dat in 1956 nog is
uitgebreid, weer te verkleinen. Overwegingen over onder andere het contact tussen kiezers
en gekozenen, de specialisatie binnen fracties, de belasting van kleinere fracties en
internationale verplichtingen passeren de revue.
De avondvergadering vangt aan met een discussie over het aantal leden,
waaruit de Eerste en de Tweede Kamer dienen te bestaan.
Mevrouw Fortanier-De Wit herinnert aan de brief van de minister van
Financiën (volgnummer 14), waarin deze een beperking van het aantal
Kamerleden bepleit.1 Zij sluit zich daarbij aan. Door een verlaging van het
aantal Kamerleden zou de gemiddelde kwaliteit toenemen. Het
tegenargument, dat de toeneming van het buitenlandse werk het huidige
aantal Kamerleden noodzakelijk maakt, zou vervallen, indien men de Eerste
Kamerleden meer bij dit werk betrok. Spreekster merkt op, dat verscheidene
partijen dankbaar zouden zijn, als ze minder kandidaten behoefden te
stellen. Bij het grote aantal Kamerleden zijn er verscheidene, waarvan men
nooit iets hoort.
De voorzitter2 is eveneens voorstander van een kleiner parlement. Met name
in de grotere fracties is door de uitbreiding van het aantal Kamerleden een te
vergaande specialisatie ingetreden. Goede Kamerleden moeten all round zijn,
in staat de desiderata op de verschillende beleidsterreinen tegen elkaar af te
wegen.
De heer Jeukens meent, dat de in 1956 gerealiseerde uitbreiding van het aantal
Kamerleden moeilijk is terug te schroeven. Hij wijst erop, dat het
Nederlandse parlement, gelet op de relatie tussen aantal leden en
bevolkingscijfer, naar Europese verhoudingen klein is te noemen. Hoe groter
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een parlement is, des te efficiënter is de werkwijze geregeld. Als voorbeeld
noemt spreker het Engelse parlement met 630 leden. Het is beter naar
mogelijkheden tot een doelmatiger werkwijze te zoeken dan het aantal leden
van ons parlement te verlagen.
De heer Scholten acht de onbekendheid van Kamerleden geen argument voor
verlaging. Dat ligt aan de mensen zelf. De taak van de Kamerleden
ontwikkelt zich en wordt uitgebreider. Er is meer contact met de bevolking.
Er worden meer hearings gehouden. Men gaat meer de boer op in eigen kring.
De Tweede Kamer kan het wetgevingsprogramma van de regering soms
moeilijk bijhouden. Spreker ziet dan ook geen reden om tot vermindering
over te gaan. Hij ontkent, dat er een verband is tussen het aantal en de
kwaliteit van de Kamerleden.
De heer Daudt is voor terugkeer naar 100 respectievelijk 50 Kamerleden. Dat
kleinere fracties daardoor overbelast zouden worden, acht hij geen
argument. De wezenlijke oorzaak daarvan ligt in de partijversplintering.
Spreker meent overigens wel, dat een veel betere outillage van de individuele
Kamerleden noodzakelijk is.
De voorzitter meent, dat de taakvervulling van de Kamerleden te weinig
beïnvloed is door de maatschappelijke veranderingen. De inschakeling van
adviescolleges bij de voorbereiding van wetgeving zou ertoe moeten leiden,
dat de Kamerleden veel details aan de deskundigen buiten het parlement
overlaten. Alleen met betrekkelijk kleine fracties, waarbinnen men het geheel
overziet, kan de Kamer een goede tegenspeler van de regering zijn. De
outillage van de Kamerleden is inderdaad erbarmelijk.
De heer Scholten is het met dit laatste eens. Maar hij gelooft niet, dat een
betere outillage een verlaging van het aantal Kamerleden mogelijk zou maken.
Het vele werk blijft, alleen kan men het dan beter doen. De suggestie om de
Tweede Kamer minder en de Eerste Kamer meer bij de buitenlandse politiek
te betrekken, acht hij moeilijk verkoopbaar aan de Tweede Kamer.
De heer Prins vindt met name met het oog op de positie van de middelgrote
fracties een vermindering ongewenst. Een zekere specialisatie binnen een
fractie is onmisbaar. Het contact met de kiezers eist veel tijd. Evenzo het
buitenlandse werk. Spreker zou dit niet aan de Tweede-Kamerleden willen
ontnemen. Het geeft hun een blikverruiming.
De heer Daudt merkt op, dat men geen Kamerlid dient te worden om zijn blik
te verruimen. Een ruime blik is voorwaarde voor het Kamerlidmaatschap.
De subcommissie besluit ten slotte niet tot verkleining van het aantal Kamerleden te
adviseren, omdat zij een dergelijk voorstel niet haalbaar acht. De plenaire commissie
sluit zich in haar vergadering van 30 oktober bij deze overweging aan.
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1) Het schrijven van minister van Financiën R.J. Nelissen aan minister van
Binnenlandse Zaken W.J. Geertsema d.d. 31-05-1967, nr. 103 wordt aangehaald
in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de plenaire commissie
(volgnummer 14), 22-09-1967. NA, Savornin Lohman Stichting, 2.19.046.02,
inv. nr. 101.
2) J.M.L.Th. Cals.

2-45. COMMISSIE CALS/DONNER. NOTA VAN A.M. DONNER AAN DE
PLENAIRE COMMISSIE, 12 OKTOBER 1970.

Openbaarheid / participatie - Wel beschouwd komt het streven naar
participatie voort uit de overtuiging, dat contrôle niet genoeg is, maar
dat (..) telkens overleg moet plaatsvinden met de betrokken en
belangstellende staatsburger.

Wanneer de commissie-Cals/Donner haar werk bijna heeft afgerond verschijnt het
rapport van de in 1968 ingestelde 'commissie heroriëntatie overheidsvoorlichting'. Deze
commissie-Biesheuvel bepleit onder andere een recht op openbaarheid van
overheidsinformatie. De commissie-Cals/Donner heeft in haar discussies over een dergelijk
recht het rapport van de commissie-Biesheuvel afgewacht en nu het is verschenen heeft
A.M. Donner hierover voor de plenaire commissie alvast een nota voorbereid. Hij heeft
deze gegoten in de vorm van een passage van het eindrapport. De nota verbindt het
vraagstuk van de openbaarheid van overheidsinformatie aan kwesties als de rol van de
burger bij de beleidsvorming en de organisatie van democratische controle daarop.
Reeds in de aanvang van haar rapport1 (bladzijde 6) merkt de commissieBiesheuvel op, dat over de haar voorgelegde materie eerst zinvol valt te
spreken, wanneer van meet af twee aspecten van de voorlichting (en van de
openbaarheid) worden onderscheiden: de burgers - én de overheid - hebben
namelijk in twee opzichten belang bij het verkrijgen en verstrekken van
informatie, te weten als staatsburger en als onderdaan. Immers als
staatsburger behoeft men de gegevens waarop een goed- of afkeuring van het
regeringsbeleid kan worden gebaseerd. Als onderdaan is men onderworpen
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aan tal van regels en besluiten, die van wezenlijk belang zijn voor het
dagelijks leven en bedrijf van de betrokkenen.
De staatscommissie acht deze onderscheiding juist en verhelderend. Zij zou
er bij willen aanknopen en opmerken, dat het verlangen naar meer
openbaarheid van het bestuur in tweëerlei opzicht in een breder kader dient
te worden gesteld om op de juiste wijze te kunnen worden beoordeeld.
Enerzijds komt dat verlangen naar voren in verband met het streven naar
groter en intensiever participatie van de staatsburger in de politieke
beleidsvorming. Anderzijds staat het in verband met de eis naar een
effectiever inspraak van de justitiabelen bij de totstandkoming van hen
betreffende regels en besluiten. In traditionele begrippen uitgedrukt: het
streven naar meer openbaarheid is gericht zowel op versterking van de
democratie als op die van de rechtsstaat.
--Het aspect der participatie wordt in het rapport "Openbaarheid, openheid"
aanstonds (bladzijde 3) aan de orde gesteld, waar dit de historische
ontwikkeling van de politieke democratie beschrijft als een, soms geleidelijk,
soms schoksgewijs verlopend proces óf van het betrekken van nieuwe
groeperingen bij de vorming van het overheidsbeleid óf van het sterker
betrekken van groeperingen bij het overheidsbeleid of bepaalde sectoren
daarvan. Terecht wijst het rapport erop, dat het, hoewel men soms heeft
gemeend een eindtoestand te hebben bereikt, om een doorgaand proces gaat
waarbij de eenmaal aanvaarde uitgangspunten in verband met inmiddels
opgetreden verschuivingen in het politieke krachtenveld, opnieuw moeten
worden bezien dan wel om nieuwe toepassing vragen.
Ook in de staatscommissie is uiteraard telkens de vraag aan de orde
geweest of de huidige inrichting en werkwijze van het overheidsbestel nog
wel ruimte laten voor de vereiste participatie van de burger en vooral van de
vertegenwoordigende colleges in de vorming en vaststelling van het
overheidsbeleid. De door de commissie-Biesheuvel uitgesproken twijfel, of
de steeds verdergaande overdracht van beslissende bevoegdheden en taken
aan de "uitvoerende macht" en aan de daaraan ondergeschikte ambtelijke
instanties het de vertegenwoordigende colleges nog wel mogelijk maakt op
een en ander de hun toekomende invloed te behouden en of, bij de centrale
overheid, de ministeriële verantwoordelijkheid nog wel een even deugdelijk
middel van controle is, als in het verleden werd gedacht, is voor de
staatscommissie dan ook noch nieuw noch onverwacht.
Intussen gaan de wegen van de commissie-heroriëntatie
overheidsvoorlichting en de staatscommissie enigszins uit elkaar, wanneer
het er op aankomt om de zoëven aangeduide tekorten en gevaren te keer te
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gaan. Het rapport "Openbaarheid, openheid" moet wel de indruk wekken,
dat het als enige remedie voorstelt de toediening van een grote portie
openbaarheid en openheid. Hier is echter een optisch bedrog in het spel:
reeds de Raad van State heeft erop gewezen, dat de commissie door de
grenzen van haar opdracht is belemmerd in een alzijdiger behandeling van
de door haar gesignaleerde problemen en een adequater voorstel omtrent de
daarvoor passende oplossingen.2 Nauwlettende bestudering van het rapport
leert, dat de commissie zich de betrekkelijke eenzijdigheid van haar
voorstellen niet onbewust is geweest.3
De staatscommissie, die soortgelijke belemmering niet kent, heeft in het
centrum van haar overwegingen de vraag gesteld, hoe kan worden
bevorderd, dat de zeker gewenste grotere openbaarheid ook een nuttig effect
verkrijgt en aan een grotere participatie in de vorming van het politiek beleid
kan worden dienstig gemaakt. De betere en vollediger informatie van de zijde
van het bestuur moet immers, zo mogelijk, een klankbord vinden bij de
staatsburger en bij degenen, die hem vertegenwoordigen. Is dat niet het
geval, dan wordt het uiteindelijk doel, een versterking van het democratisch
gehalte der beleidsvorming, niet bereikt en zelfs niet bevorderd.
De informatie wordt gegeven, niet opdat men wat wordt voorbereid en
gedaan kan controleren. Wel beschouwd komt het streven naar participatie
voort uit de overtuiging, dat contrôle niet genoeg is, maar dat in de hele
kolom vooral van de voorbereiding der wetgeving, maar ook van de
voorbereiding van andere belangrijke besluiten telkens overleg moet
plaatsvinden met de betrokken en belangstellende staatsburger. Wij kennen
zulk overleg bij de voorbereiding reeds in de vorm van vaste colleges van
advies en bijstand en van commissies ad hoc. Maar dit overleg heeft, zoals
alles wat georganiseerd wordt, de neiging te verambtelijken en in een vast
gareel te geraken. Het verlangen naar meer informatie is dan ook, als de
staatscommissie zich niet vergist, een vrucht van het verlangen tijdig bij de
zaken betrokken te raken.
Hoeveel bezwaren dit verlangen op korte termijn ook moge opleveren, er
moet royaal aan worden tegemoetgekomen, want in die weg opent zich de
gelegenheid om de burgerzin van velen te steunen en te versterken. Zou het
gelukken om op die wijze de belangstellende burger meer bij de
beleidsvorming te betrekken, dan is dit een stap in de richting van
staatsburgerlijke opvoeding en dan zal daardoor niet de kracht van het
bestuur gefnuikt, maar het gezag, waarmede de regering haar beleid
voordraagt, versterkt worden.
Zo bezien is het echter een eerste eis, dat de te geven informatie een adres
vindt en op een reactie stuit. Het is niet genoeg aan ieder, die het vraagt,
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documentatie of informatie te verschaffen. Getracht moet worden daardoor
ook overleg en reacties uit te lokken. Het bestuur mag zeker trachten zulk
overleg te organiseren, maar het zal ook dankbaar moeten reageren op
groepsvorming onder de belangstellende staatsburgers zelf en daarbij aan
moeten knopen.
Toch, en dit is een eerste opmerking, moet zulk vooroverleg dienstbaar
worden gemaakt aan de uiteindelijke confrontatie in het parlement. De daar
telkens weer plaats vindende strijd der meningen en alternatieven moet
worden gevoed door het overleg dat eraan is voorafgegaan. Zulks heeft met
een primeur4 der Staten-Generaal weinig te maken. Waar het op aankomt is
vast te houden aan de grondregel van ons staatsbestel, dat de definitieve en
beslissende confrontatie plaats vindt tussen de regering en de haar
steunende fracties en de oppositie. Ook tegenstellingen rondom andere
besluiten dan de wetgeving, dienen uiteindelijk bij het parlement terecht te
komen, daar te kunnen worden uitgesproken en daar te worden beslist.
Donner vervolgt met aanbevelingen voor een betere bewerktuiging van parlement en
bestuur met het oog op meer openheid. Ook stelt hij voor in grondwetsartikelen over
bijvoorbeeld de Raad van State te eisen dat zijn adviezen openbaar worden gemaakt. De
commissie besluit in haar vergadering van 13 november om deze suggesties over te nemen
en daarnaast ook een afzonderlijke bepaling aan de openbaarheid te wijden.
1) Openheid, openbaarheid. Rapport van de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting.
2) HTK 1970-1971, Bijl. 10946, Openheid openbaarheid, nr. 3 Advies van de Raad
van State, p. 12.
3) Blijkens haar rapport zag de commissie-Biesheuvel haar opdracht ‘in de eerste
plaats als een probleem van politieke democratisering.’ De commissie gaf echter
toe dat het buiten haar mogelijkheden lag om het gehele proces van
besluitvorming te onderzoeken. Openheid, openbaarheid, 2-5.
4) Vermoedelijk is hier bedoeld: primaat.

2-46. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 30 OKTOBER
1970.

Vertegenwoordiging - Spreker acht het niet ondienstig duidelijk vast te
stellen, dat hier het representatieve stelsel gevolgd wordt, nu er stemmen
opgaan voor de invoering van het stelsel van de directe democratie.

374

De commissie bespreekt het uit de Proeve overgenomen voorstel van subcommissie II om
uit het artikel 'De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk'
(artikel 88, Proeve artikel STG 1) het woord 'gehele' te schrappen. Dit voorstel leidt tot
bespiegelingen over de aard van de term 'vertegenwoordigen' en over de mogelijkheden
om naast deze vertegenwoordiging ook elementen van directe democratie in te voeren.
De heer Meuwissen vraagt uitleg over de bedoeling van de term
"vertegenwoordigen". Wordt dit begrip in privaatrechtelijke zin opgevat, dan
is er sprake van een fictie, aldus spreker. Hij vraagt, wat de publiekrechtelijke
betekenis van het begrip kan zijn. Evenmin als bepaald wordt, dat het
parlement de controle uitoefent op het centrale bestuur, evenzo is de
bepaling van artikel STG 1 overbodig. Bovendien gelooft spreker, dat deze
bepaling schadelijke gevolgen zal krijgen. Gezegd gaat worden, dat volgens
deze bepaling het parlement het vertegenwoordigend lichaam bij uitstek is,
zodat buiten-parlementaire acties ongrondwettig zijn. Hoewel een dergelijk
beroep op deze bepaling zeker misplaatst is, dient toch de mogelijkheid
hiertoe vermeden te worden.
De heer Van der Hoeven merkt op, dat in het huidige grondwetsartikel 88, dat
zijn grond vindt in de historie, het met name ging om de term "gehele".
Spreker acht de bepaling overbodig, nu "gehele" geschrapt wordt. Het door
de heer Meuwissen genoemd misplaatst beroep op de bepaling van artikel
STG 1 acht spreker geen sterk argument tegen deze bepaling, aangezien
genoemde opvatting evident onjuist is.
De heer Simons heeft geen behoefte aan de bepaling. Spreker vraagt zich af,
of er niet een dualistisch element in deze bepaling aanwezig is. Hij wijst er
op, dat ook de regering het Nederlandse volk vertegenwoordigt.
--De heer De Pous voelt er wel voor het woord "gehele" in de bepaling te
handhaven, aangezien de Staten-Generaal daarmede een kenmerk dragen,
dat hen onderscheidt van andere organisaties, welke bepaalde groeperingen
en belangen vertegenwoordigen, terwijl de Staten-Generaal alle
groeperingen en belangen vertegenwoordigen. Spreker acht de bepaling van
artikel STG 1 wel zinvol.
De heer Cramer acht de bepaling wel van betekenis, aangezien deze het
representatieve stelsel aangeeft. Spreker acht het niet ondienstig duidelijk
vast te stellen, dat hier het representatieve stelsel gevolgd wordt, nu er
stemmen opgaan voor de invoering van het stelsel van de directe democratie.
De voorzitter1 acht, zich aansluitend bij het betoog van de heer Cramer,
artikel STG 1 wel een zinvolle bepaling. Bovendien is hij van mening, dat de
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term "gehele" gehandhaafd dient te blijven. Voorts wijst spreker op het
verband met de bepaling, dat leden stemmen zonder last.2 De bepaling geeft
aan, dat hier sprake is van representatie van het gehele volk, hetgeen niet
inhoudt, dat ieder lid het gehele volk moet vertegenwoordigen, maar dat alle
verschillende groeperingen in de Staten-Generaal tezamen het volk
representeren.
De commissie besluit om het artikel, met toevoeging van het woord 'gehele', in de
Grondwet te handhaven.
1) A.M. Donner.
2) Artikel 96 (Grondwet 1963) luidde:'De leden stemmen zonder last van of
ruggespraak met hen, die benoemen.' Subcommissie II stelde voor dit artikel in
te korten tot 'De leden stemmen zonder last.' (verslag 15-10-1970, p.31).

2-47. COMMISSIE-CALS/DONNER. NOTULEN PLENAIR, 30 OKTOBER
1970.

Tweekamerstelsel - Het is duidelijk (..) dat (..) de publieke opinie in een
veel eerder stadium zich kan laten gelden. Deze feitelijke ontwikkeling
maakt een tweede instantie in de Staten-Generaal, met een ander soort
mensen, overbodig.

Het rapport van subcommissie II over de Staten-Generaal geeft de plenaire commissie
aanleiding voor een discussie over het tweekamerstelsel. Simons betoogt dat de historische
redenen voor behoud van de Eerste Kamer weliswaar hebben afgedaan, maar dat de
revisiefunctie nog altijd van belang is. In dat geval kan de Eerste Kamer volgens Simons
echter ook worden verkozen volgens het in de subcommissie besproken Bataafs-Noorse
stelsel, het in de Bataafse Staatsregeling van 1798 en in de Noorse grondwet opgenomen
stelsel waarbij de Eerste Kamer door en uit de Tweede Kamer gekozen wordt. Dit stelsel,
dat ook door de Eerste Kamer zelf in een memorandum aan de commissie aan de orde is
gesteld, wordt vervolgens door voorzitter A.M. Donner verder uitgewerkt.
De heer Simons noemt verschillende redenen welke zijn aangevoerd voor een
tweekamerstelsel. In federale staten heeft het tweekamerstelsel geen

376

natuurlijke functie. Historisch bezien is (met name in Engeland) het
tweekamerstelsel gericht op bescherming van een geprivilegieerde klasse.
Later werd de gedachte geopperd, dat een tweekamerstelsel een bolwerk voor
de troon verschafte. Een andere opvatting zag in het stelsel een waarborg
tegen de waan van de dag. Dit alles klinkt nu niet meer geloofwaardig. Er
blijft thans nog een aanvaardbare reden over: de mogelijkheid van revisie.
Het kan nuttig zijn, als de zaken nog eens extra bezien worden. Voorts kan
de publieke opinie, die pas tijdens of na de behandeling in de Tweede Kamer
zich is gaan roeren, zich nu richten op de behandeling in de Eerste Kamer.
Spreker noemt als gevallen waarin de Eerste Kamer een door de Tweede
Kamer aangenomen voorstel afstemde: het Belgisch-Nederlands Verdrag1,
de kwestie terzake van de zomertijd2, de voetbaltoto3 en de Archiefwet4.
Tegen het argument van de revisie wordt wel ingebracht, dat hier sprake is
van een verkapt gebruik maken van een recht van amendement. Spreker wijst
erop, dat in Denemarken, bij de afschaffing van de revisie-kamer, de
mogelijkheid van een referendum is geschapen om de publieke opinie
gelegenheid te geven invloed uit te oefenen, hetgeen ook een
revisiemogelijkheid inhoudt.5 Ten aanzien van de wijze van samenstelling
merkt spreker op, dat de huidige samenstellingswijze in 1848 een trouvaille
was van d'Engelbronner, ambtenaar bij het Departement van Binnenlandse
Zaken.6 Spreker ziet geen enkele reden voor een gewestelijke
vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. Wordt een referendum als
revisiemogelijkheid verworpen, dan kan spreker zich handhaving van de
Eerste Kamer indenken. Wel dienen in dat geval de bevoegdheden en de
wijze van samenstelling ervan bezien te worden. Spreker voelt wel voor het
Noorse stelsel, zoals dat geschetst is in de bijlage bij volgnummer 969.7
Spreker zoekt naar een systeem, waarbij de kiezers zich éénmaal uitspreken,
en waarbij veel zaken alleen in één Kamer worden behandeld. Een
revisiemogelijkheid voor bepaalde gevallen acht spreker nuttig.
Donner wil de representatie in twee Kamers behouden omdat hierdoor verschillende typen
mensen in de volksvertegenwoordiging kunnen plaatsnemen:
Teneinde dit te bereiken zijn getrapte verkiezingen - dat wil zeggen
verkiezing door een kleine groep kiezers, die de te kiezen personen goed
kunnen beoordelen - dienstig. Deze argumentatie is echter verzwakt door de
invoering van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging, aangezien
het voor partijbesturen niet zo moeilijk is om ook deze mensen in de Kamer
te krijgen. Aangenomen dat er behoefte bestaat aan revisie rijst de vraag of
dit beter kan geschieden hetzij door een Kamer van Revisie, hetzij via een
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Noors stelsel. Het Bataafs-Noorse stelsel houdt onder meer in, dat twee
derden van de gekozenen het meeste werk doen en dat een derde deel daar
wat verder vanaf staat. Spreker meent, dat naast beroepspolitici ook
volksvertegenwoordigers met contacten in andere sectoren van de
maatschappij in het parlement zitting moeten hebben. Spreker neemt aan,
dat het in het Bataafs-Noorse stelsel mogelijk is bepaalde stukken naar de
plenaire vergadering terug te zenden. Het Bataafs-Noorse stelsel dient, naar
zijn oordeel, goed besproken te worden in het rapport.
Cals betwijfelt of er naast de vele adviesinstanties nog wel een tweede instantie nodig is
en komt daarmee terug op zijn voorstel uit 1964 voor een corporatieve Kamer.
De heer Cals neemt als uitgangspunt het memorandum van de Eerste Kamer
(bijlage bij volgnummer 969). Daarin worden drie argumenten genoemd ten
gunste van de Eerste Kamer: 1) revisie, 2) andere personen en 3)
evenwichtsfunctie. De revisiefunctie wenst spreker te behouden, waar deze
nodig is. Overbodige revisie dient achterwege te worden gelaten. De
revisiefunctie kan gerealiseerd worden hetzij in een Bataafs-Noors stelsel
waarbij de commissie zelf de nodige variant kan voorstellen, hetzij in een
heroverweging binnen de Tweede Kamer. Het laatste komt tegemoet aan de
eis, dat aan snelle maatschappelijke ontwikkelingen aandacht geschonken
kan worden. Tegen obstructie door een minderheid van de Tweede Kamer
zal deze wel de middelen kunnen vinden. Spreker is van mening, dat de
wenselijkheid van een revisie-mogelijkheid niet leidt tot handhaving van de
Eerste Kamer. Blijft de Eerste Kamer gehandhaafd, dan dient wel de
verouderde wijze van samenstelling bezien te worden. Spreker erkent, dat in
de Eerste Kamer een ander type personen zitting hebben. Anderzijds is er een
ontwikkeling gaande, waarbij zeer veel buitenparlementaire instanties
ingeschakeld worden, zoals vaste colleges van advies. Bovendien is er een
tendens aanwezig om de adviezen van deze instanties openbaar te maken.
Het is duidelijk, aldus spreker, dat daardoor de publieke opinie in een veel
eerder stadium zich kan laten gelden. Deze feitelijke ontwikkeling maakt een
tweede instantie in de Staten-Generaal, met een ander soort mensen,
overbodig.
Spreker was destijds wel voorstander van een corporatieve Kamer, omdat
de strijd in een dergelijke Kamer openlijk gestreden zou worden.8 Thans
hebben allerlei maatschappelijke organisaties hun mensen in de Eerste
Kamer (vakverenigingen, omroep). Het bezwaar van de Eerste Kamer vormt
de vermenging van functies welke daar plaatsvindt, terwijl in feite de strijd
elders al is uitgestreden (conflict Kloos-Roolvink en het "groene front"9).
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Spreker acht derhalve het argument inzake een ander soort mensen niet
overtuigend. Het argument van de evenwichtige staatsstructuur maakt op
spreker weinig indruk. Het feit, dat een onderwerp ook in de Eerste Kamer
behandeld zal worden, heeft geen reële invloed op de behandeling in de
Tweede Kamer.
Het betoog van Cals roept kritiek op van SER-voorzitter De Pous.
De heer De Pous acht de stelling, dat de vele adviescolleges de Eerste Kamer
overbodig maken, onjuist. De huidige vraagstukken zijn dermate
gecompliceerd (sociale verzekering, onderwijs), dat experts niet gemist
kunnen worden. Spreker wijst erop, dat de Sociaal-Economische Raad geen
kant en klare voor-ontwerpen van wet aflevert. De vennootschapsstructuur is
bijvoorbeeld in één morgen in de Sociaal-Economische Raad beklonken.10
Spreker acht het juist, dat middels de Eerste Kamer andere mensen, zoals
vakbondsbestuurders, die geen tijd hebben voor een full-time parlementaire
functie, zitting hebben in het parlement, aangezien op deze wijze de
vervreemding tussen parlement en volk voorkomen wordt.
Een meerderheid van de commissie stemt voor het behoud van een Eerste Kamer. Ook het
Bataafs-Noorse stelsel zal in het vervolg van de vergadering geen steun vinden. Wel
bepleit de commissie in haar eindverslag directe verkiezing van de Eerste Kamer evenals
een beperking van haar bevoegdheden.
1) Het Belgisch-Nederlands Verdrag is het verdrag tussen beide landen van 0304-1925 waarin werd voorzien in een herziening van een aantal bepalingen uit
het scheidingsverdrag van 1839, waarin het neutraliteitsstatuut van België en
bepalingen over het Scheldebeheer en de tussenwateren tussen Rijn en Schelde
waren vastgelegd. Het ontwerp van wet tot goedkeuring van het op 03-04-1925
gesloten verdrag werd op 11-11-1926 door de Tweede Kamer aangenomen (HTK
1926-1927, p. 482-508, aldaar 508), maar op 24-03-1927 door de Eerste Kamer
vanwege politieke bezwaren verworpen. HEK 1926-1927, p. 499.
2) De invoering en het behoud van de zomertijd kent al jaren voor- en
tegenstanders, die in het publieke debat enerzijds het economische profijt en
anderzijds de nadelige aspecten voor de gezondheid opvoeren. Een wetsontwerp
tot afschaffing van de zomertijd, dat door de Tweede Kamer was aangenomen
(HTK 1924-1925, p. 1695-1716, aldaar 1715-1716 (10-03-1925)), werd tijdens de
behandeling in de Eerste Kamer verworpen. HEK 1924-1925, p. 763-779, aldaar
779 (02-04-1925).
3) Een voorstel tot legalisering van de voetbaltoto lag ten grondslag aan het
ontwerp van wet ‘Wijziging loterijwet’. Het wetsontwerp werd op 07-07-1960
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door de Tweede Kamer aangenomen (HTK 1959-1960, p. 2753-2787, aldaar
2787), maar op 13-09-1960 door de Eerste Kamer verworpen (HEK 1959-1960, p.
2371-2400, aldaar 2400).
4) Het wetsontwerp houdende een nieuwe regeling van het archiefwezen was
door de Tweede Kamer op 22-10-1959 aangenomen (HTK 1959-1960, p. 2035),
maar op 21-06-1960 door de Eerste Kamer verworpen. HEK 1959-1960, p. 23092323, aldaar 2323.
5) Deze wijziging van de Deense grondwet (Riges grundlov) vond plaats op 5 juni
1953.
6) C.C.E. d'Engelbronner was ten tijde van de grondwetsherziening van 1848
geen referendaris bij Binnenlandse Zaken, maar bij het departement van Justitie.
7) Volgnummer 969 betreft een op 28-10-1970 vertrouwelijk aan de
staatscommissie toegestuurd memorandum van de op 17-10-1967 ingestelde
Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening van de Eerste Kamer
(commissie-Mazure). Vijf dagen later kreeg de plenaire commissie de bijlagen
behorende bij dit memorandum toegestuurd. Aanbiedingsbrieven met bijlagen
van secretaris H. Gritter aan de plenaire commissie met bijlagen (volgnummers
969 en 969-I), 28-10-1970 en 02-11-1970. NA, Savornin Lohman Stichting,
2.19.046.02, inv. nr. 108.
8) Cals had zich hierover uitgesproken in de redes ‘Nieuwe tijden, nieuwe
vormen’ (gehouden 9 maart 1964) voor de St. Jacobskring te Den Haag en
‘Sociale democratie’ (gehouden 14 maart 1964) voor het juridisch dispuut
‘Contardo Ferrini’ te Nijmegen. KDC, Archief Cals 605, inv. nr. 111.
9) In 1968 had A.H. Kloos zich als voorzitter van het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen verzet tegen het ontwerp van wet op de Loonvorming van
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B. Roolvink. Toen het
wetsontwerp in 1970 desondanks in de Eerste Kamer terechtkwam vond
Roolvink opnieuw Kloos op zijn weg, nu in diens hoedanigheid als Eerste
Kamerlid voor de PvdA. Met het 'groene front' verwijst Cals naar de
landbouworganisaties, wier voormannen veelal net als Kloos tevens lid van de
Tweede of Eerste Kamer waren.
10) De vennootschapstructuur is onderwerp in het Advies inzake de herziening van
het ondernemingsrecht uitgebracht aan de minister van Justitie. (Den Haag 1969).
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English summary

This second part of this thesis presents an edition of documents selected
from seventeen committees for constitutional reform that existed in the
Netherlands between 1883 and 1983. Entitled Grondwetscommissies in het
spoor van Thorbecke. Honderd jaar debat over de grondwet en over de
vertegenwoordiging van de burger 1883-1983, this selection of 124 documents
centres around two themes: (1) the nature and function of the
constitution and (2) the representation of the citizen on state level. This
results in a rather broad selection, which varies from short fragments
from committee minutes dealing with matters such as an anti-slavery
provision or the immunity of MP’s to extensive memoranda on for
example the role of the Senate in the Dutch political system or on the
relation between constitutional and international law.
Together with an archival research guide published in 2010, the
documentary edition – which in its definitive shape also will comprise
documents on (3) identity and nationality in the Netherlands, (4) gender
and (5) religion – aims at disclosing the archival sources of these
constitutional committees for (historical) research. For researchers of
(political) history or (constitutional) law and for a general audience
interested in the history of constitutional reform, the selected documents
serve as a first introduction to the variety of these sources, which until
now often have gone unnoticed in academic debate. As the thematic
introductions in this thesis underline, the selections themselves
moreover reveal interesting continuities that have not been discerned in
historiography in such a convincing way before. For example, in both
themes studied in this thesis, a strong tendency towards democratization
can be discerned. Remarkably, this tendency did not only influence the
discussions on political representation under scrutiny in chapter 2, but
also coloured the debates on the way the constitution should function
presented in chapter 1.
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Bijlage: overzichten van de commissies en hun
leden
Commissie-J. Heemskerk Azn. (1883-1884)
Staatscommissie tot Onderzoek der vraag, van welke bepalingen der Grondwet herziening
noodzakelijk en thans raadzaam is
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke kleur

Heemskerk Azn., J. (voorzitter)

minister van Binnenlandse Zaken

Conservatief

Buys, J.T. (vice-voorzitter)

hoogleraar Leiden

Liberaal

Asser, T.M.C.

Liberaal

Binkes, J.W.

hoogleraar GU Amsterdam;
raadadviseur ministerie van
Buitenlandse Zaken
lid Tweede Kamer; gezant van ZuidAfrika
marine-officier

Cremers, E.J.J.B.

lid Tweede Kamer

Liberaal

Farncombe Sanders, A.J.W.

Liberaal

Geer van Jutphaas, B.J.L. de

oud-inspecteur van het Lager
Onderwijs
hoogleraar Utrecht

Naamen van Eemnes, A. van

lid Eerste Kamer

Liberaal

Nispen tot Sevenaer, C.J.C.H. van

lid Tweede Kamer

Röell, J.

lid Tweede Kamer

Roomskatholiek
Liberaal

Savornin Lohman, A.F. de

ARP

Tellegen, B.H.D.

hoogleraar VU Amsterdam; lid
Tweede Kamer
generaal-majoor; chef van de
Generale Staf
hoogleraar Groningen

Verheyen, J.B.A.J.M.

lid Eerste Kamer

Vries Azn., G. de

lid Raad van State

Roomskatholiek
Liberaal

Secretariaat
Arntzenius, A.R. (secretaris)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Randwijck, A.J. van (secretaris)

ambtenaar Raad van State

Beelaerts van Blokland, G.J.Th.

Star, J.M. van der

ARP
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Commissie-De Beaufort (1905-1907)
Staatscommissie tot het onderzoek der vraag, welke andere wijzigingen dan die van de
artikelen 80, 127 en 143 nog in de Grondwet moeten worden gebracht
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Beaufort, W.H. de (voorzitter)

lid Tweede Kamer

Fokker, E.
Louter, J. de

voorzitter Centrale Raad van
Beroep
hoogleraar Utrecht

Bond v. Vrije
Liberalen
VDB

Oppenheim, J.

hoogleraar Leiden

Ruijs de Beerenbrouck, G.L.M.H.

Roomskatholiek

Savornin Lohman, W.H. de

commissaris van de koningin in
Limburg
raadsheer Hoge Raad

Willinge, J.J.

lid Eerste Kamer

Liberale Unie

Secretariaat
Romeijn, H.J. (secretaris)

commies-griffier der Eerste Kamer
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Commissie-Th. Heemskerk (1910-1912)
Staatscommissie tot Onderzoek van de vraag, welke wijzigingen in de Grondwet behoren te
worden aangebracht
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Heemskerk, Th. (voorzitter)

minister van Binnenlandse Zaken en
kabinetsleider
lid Eerste Kamer

ARP

Röell, J. (vice-voorzitter)

Bond v. Vrije
Liberalen
ARP

Cort van der Linden, P.W.A.

commissaris van de Koningin in
Gelderland
lid Raad van State

Doorn, W.Th.C. van

lid Tweede Kamer

Liberale Unie

Drucker, H.L.

lid Tweede Kamer

VDB

Feltz, G.W. van der
Idsinga, J.W.H.M. van

griffier Provinciale Staten
Drenthe; lid Eerste Kamer
lid Tweede Kamer

Kuyper, A.

lid Tweede Kamer

ARP

Loeff, J.A.

lid Tweede Kamer

Lynden van Sandenburg, F.A.C.
van
Nispen tot Sevenaer, O.F.A.M. van

lid Tweede Kamer; gedeputeerde
Utrecht
lid Tweede Kamer

Roomskatholiek
ARP

Nolens; W.H.
Oppenheim, J.

lid Tweede Kamer; buitengewoon
hoogleraar GU Amsterdam
lid Raad van State

Reekers, F.J.M.A.

lid Eerste Kamer

Savornin Lohman, A.F. de

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

Roomskatholiek
CHU

Troelstra, P.J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

SDAP

Tydeman jr., M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

Velde, H.A. van de

lid Tweede Kamer; gedeputeerde
Zuid-Holland

Bond v. Vrije
Liberalen
ARP

Citters, S. van

Secretariaat
Kan, J.B. (secretaris)
Thorbecke,
J.R.
(adjunctsecretaris)
W.D. de Jonge (adjunct-secretaris)

van

VDB
CHU

Roomskatholiek
Roomskatholiek

secr.-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken
vice-president van de rechtbank te Den Haag
ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken
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Commissie-Oppenheim (1913-1917)
Staatscommissie tot onderzoek van de vraag, welk stelsel van evenredig kiesrecht voor
onze vertegenwoordigende lichamen het verkieslijkst is
Naam (functie in commissie)

Functie

Oppenheim, J. (voorzitter)

lid Raad van State

Loeff, J.A. (vice-voorzitter)

lid Tweede Kamer

Geer, D.J. de

lid Tweede Kamer

Gilse, J.A. van

oud-journalist; oud-lid Tweede
Kamer
lid Tweede Kamer

Koolen, D.A.P.N.

Rink, P.

gedeputeerde en vanaf 1914
commissaris van de Koningin in
Utrecht
lid Tweede Kamer

Vliegen, W.H.

lid Tweede Kamer

Lynden van Sandenburg, F.A.C.
van

Secretariaat
Gelein Vitringa, J.J. van (secretarislid)
Nijpels, L.A. (adjunct-secretaris)
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rechter te Tiel en te 's-Gravenhage
advocaat

Politieke partij
Roomskatholiek
CHU
Liberale Unie
Roomskatholiek
ARP
Liberale Unie
SDAP

Commissie-Bos (1913-1916)
Staatscommissie voor het Onderwijs
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Bos, D. (voorzitter)

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

VDB

Beaufort, W.H. de

lid Tweede Kamer

Ketelaar, Th.M.

lid Tweede Kamer

Bond v. Vrije
Liberalen
VDB

Laan, K. ter

lid Tweede Kamer

SDAP

Meester, Th. de

lid Tweede Kamer

Liberale Unie

Molen Tzn., J. van der

lid Tweede Kamer

ARP

Nolens, W.H.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

RK Kamerclub

Roodhuyzen, A.

lid Tweede Kamer

Liberale Unie

Savorin Lohman, A.F. de

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

CHU

Troelstra, P.J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

SDAP

Tydeman jr., M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

Veen, R. van

lid Tweede Kamer

Bond v. Vrije
Liberalen
CHU

Voort van Zijp, C. van der

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

ARP

Wijnbergen, A.I.M.J. van

lid Tweede Kamer

RK Kamerclub

Secretariaat
Feith, C. (secr. en lid)

hoofdambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken

Jonge, W.D. de (adj. secr.)

ambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Commissie-Ruijs de Beerenbrouck (1918-1920)
Staatscommissie aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de
grondwet
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Ruijs de Beerenbrouck, Ch.J.M.
(voorzitter)
Anema, A.

minister van Binnenlandse Zaken en
kabinetsleider
hoogleraar VU Amsterdam

RK Kamerclub

Geer, D.J. de

lid Tweede Kamer

CHU

Kappeyne van de Coppello, J.

lid Eerste Kamer

Liberale Unie

Limburg, J.

gedeputeerde Zuid-Holland

VDB

Rink, P.

lid Tweede Kamer

Liberale Unie

Schaper, J.H.A.

lid Tweede Kamer

SDAP

Struycken, A.A.H.

hoogleraar GU Amsterdam; lid
Raad van State

RK Kamerclub

Secretariaat
Kan, J.B. (secr. met adviserende
stem)
Oever, D.J.I. van den (adjunctsecretaris)
Bloem, I.J. (adjunct-secretaris)
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ARP

secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse
Zaken
ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken
jurist

Commissie-De Wilde (1936)
Staatscommissie, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene partieele herziening
van de Grondwet
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Wilde, J.A. de (voorzitter)

minister van Binnenlandse Zaken

ARP

Schaik, J.R.H. van (vice-voorzitter)

minister van Justitie

RKSP

Aalberse, P.J.M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

RKSP

Albarda, J.W.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

SDAP

Anema, A.

ARP

Bierema, S.E.B.

hoogleraar VU Amsterdam; lid
Eerste Kamer
hoogleraar GU Amsterdam; lid
Centraal Stembureau
lid Tweede Kamer

Geer, D.J. de

lid Tweede Kamer

LSP 'De
Vrijheidsbond'
CHU

Heijden, E.J.J. van der

hoogleraar Nijmegen

RKSP

Joekes, A.M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

VDB

Kranenburg, R.

hoogleraar Leiden; lid Eerste Kamer

VDB

Savornin Lohman, B.C. de

hoogleraar Utrecht; lid Eerste Kamer

CHU

Schouten, J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

ARP

Vos van Steenwijk, R.H. de

commissaris van de Koningin in
Drenthe

LSP 'De
Vrijheidsbond'

Bergh, G. van den

Secretariaat
Fruin, W.F. (secr. met adviserende
stem)
Frederiks, K.J. (secr. met
adviserende stem)
Rosman, A.J. (adjunct-secretaris)
Hooykaas, J.P. (adjunct-secretaris)

SDAP

ambtenaar ministerie van Justitie
secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken
ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken
ambtenaar ministerie van Justitie
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Commissie-Beel I (1946)
Staatscommissie voor onderzoek naar de wenselijkheid van een wijziging van de Grondwet
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Beel, L.J.M. (voorzitter)

minister van Binnenlandse Zaken

KVP

Logemann, J.H.A. (vicevoorzitter)
Kolfschoten, H.A.M.T. (vicevoorzitter)
Bierema, S.E.B.

minister van Overzeese
gebiedsdelen
minister van Justitie

PvdA

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

Deckers, L.N.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

LSP 'De
Vrijheidsbond'
KVP

Goes van Naters, M. van der

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

PvdA

Joekes, A.M.

lid Tweede Kamer

PvdA

Mortel, J.Ch.A.M. van de

lid Eerste Kamer (fractievoorzitter)

KVP

Reinalda, M.A.

lid Eerste Kamer (fractievoorzitter)

PvdA

Schouten, J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

ARP

Tilanus, H.W.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

CHU

Wagenaar, G.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

CPN

Secretariaat
Prinsen, M.J. (secr. met
adviserende stem)
Kazemier, B.H. (adjunctsecretaris)

secretaris-generaal ministerie van
Binnenlandse Zaken
ambtenaar ministerie van Justitie
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KVP

Commissie-Van Walsum (1946-1967)
Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten
Naam (functie in commissie,
periode lid)
Walsum, G.E. van (voorzitter 19591967)
s' Jacob, H.L. (voorzitter 19461958)
Bakker, J. (1946-1958)
Berkum, P.P. van (1946-1959)

hoogleraar Tilburg

Donner, J.

president van de Hoge Raad

ARP

Gravemeijer, K.H.E. (1946-1953)

secretaris Algemene Synodale
Commissie N.H. Kerk
lid Eerste Kamer

CHU

Lichtenauer, W.F. (1963-1967)
Loeff, J.J.
Vos, O.W. (1958-1967)
Vries, F. de (1946-1958)
Wagenaar, H.M.J. (1958-1967)
Wesseldijk, H.J.F. (1953-1967)
Westerouen van Meeteren, F.M.
(1946-1963)
Secretariaat
Hotke, R. (secretaris 1946-1958)
Verschoor, H. (secretaris 19581963)
Wijk, J.H. van (secretaris 19631967)

Functie

Politieke partij

burgemeester van Rotterdam

PvdA

o.a. secretaris-generaal ministerie
van Financiën
ambtenaar ministerie van Financiën

CHU

secretaris van het R.K.
Kerkgenootschap in Nederland
ambtenaar ministerie van Financiën
o.a. hoogleraar GU Amsterdam,
voorzitter SER
directeur Raad voor
Predikantstraktementen, N.H. Kerk
secretaris Generale Financiële Raad
N.H. Kerk
raadsheer Hoge Raad; voorzitter
Commissie tot de Zaken der
Remonstrantse Broederschap

ambtenaar ministerie van Financiën
ambtenaar ministerie van Financiën
ambtenaar ministerie van Financiën
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Commissie-Beel II (1947-1948)
Staatscommissie, aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in hoeverre ter
voorbereiding van de hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk,
verandering in de Grondwet gewenst is
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Beel, L.J.M. (voorzitter)

Minister van Binnenlandse Zaken,
kabinetsleider
Minister van Justitie

KVP

PvdA

's Jacob, E.H.

Minister van Overzeese
gebiedsdelen
hoogleraar Utrecht

Bierema, S.E.B.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

PvdV

Duynstee, F.J.F.M.

hoogleraar staatsrecht Nijmegen

KVP

Goes van Naters, M. van der

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

PvdA

Helsdingen, W.H. van
Logemann, J.H.A.

raadadviseur ministerie van
Overzeese gebiedsdelen
lid Tweede Kamer

PvdA

Romme, C.P.M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

KVP

Schouten, J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

ARP

Stokvis, B.J.

lid Tweede Kamer

CPN

Tilanus, H.W.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

CHU

Maarseveen, J.H. van (vicevoorzitter)
Jonkman, J.A. (vice-voorzitter)

Secretariaat
Prinsen, M.J. (secretaris-lid)
Huart-Engelsman, H.A. (adjunctsecretaris)
Riphagen, W. (adjunct-secretaris)
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KVP

secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse
Zaken
ambtenaar ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Commissie-Van Schaik (1950-1954)
Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17-4-1950
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Schaik, J.R.H. van (voorzitter)

minister zonder portefeuille, viceminister-president
voorzitter Eerste Kamer

KVP

hoogleraar Nijmegen; vanaf 1951
minister van Binnenlandse Zaken
minister van Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen; minister van
Binnenlandse Zaken
hoogleraar GU Amsterdam

KVP

PvdA

gevolmachtigd minister van de
Nederlandse Antillen
hoogleraar VU Amsterdam

ARP

Kranenburg, R. (vice-voorzitter)
Beel, L.J.M. (vice-voorzitter)
Maarseveen, J.H. van (vicevoorzitter)
Bergh, G. van den
Debrot, N. (1952-1954)
Donner, A.M.

PvdA

KVP

Hooykaas, J.P.

raadadviseur ministerie van
Buitenlandse Zaken
lid Tweede Kamer (fractievoorzitter
1950-1951)
gevolmachtigd minister van de
Nederlandse Antillen
hoogleraar Utrecht

Jonkman, J.A.

lid, later voorzitter Eerste Kamer

PvdA

Kernkamp, W.J.A.

CHU

Logemann, J.H.A.

hoogleraar; vanaf 1952 minister van
Overzeese Rijksdelen
hoogleraar Leiden

PvdA

Molenaar, A.N.

lid Eerste Kamer (fractievoorzitter)

VVD

Oud, P.J.

VVD

Romme, C.P.M.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter);
burgemeester van Rotterdam
algemeen vertegenwoordiger van
Suriname in Nederland
adjunct-directeur Vereniging
Nederlandse Gemeenten
lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

KVP

Rutgers, A.A.L

lid Raad van State

ARP

Schouten, J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

ARP

Tilanus, H.W.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

CHU

Witteman, P.J.

lid Eerste Kamer

KVP

François, J.P.A.
Goes van Naters, M. van der
Gorsira, M.P. (1950-1952)

Pos, R.H.
Revers, H.J.D.

PvdA

PvdA
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Secretariaat
Kan, J.M. (secretaris-lid)
Grinten, W.C.L. van der (secretarislid)
Nispen tot Pannerden, A.J.M. van
(adjunct-secretaris)
Harinxma thoe Slooten, M.J.P.D.
(adjunct-secretaris)
Bok, H.S. (Adjunct-secretaris)
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raadadviseur ministerie van Binnenlandse Zaken
staatssecretaris van Economische Zaken; hoogleraar
Katholieke Economische Hogeschool Tilburg
ambtenaar ministerie van Algemene Zaken
ambtenaar ministerie van Oorlog
ambtenaar ministerie van Algemene Zaken

Commissie-Van Eysinga (1950-1951)
Commissie nopens de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal inzake het
buitenlandse beleid
Naam (functie in commissie)
Functie
Politieke partij
Eysinga, W.J.M. van (voorzitter)

emeritus hoogleraar Leiden

Beaufort, L.J.C.

lid Tweede Kamer

KVP

Block, A.L. de

griffier Eerste Kamer

KVP

Bruins Slot, J.A.H.J.S.

lid Tweede Kamer

ARP

Burger, J.A.W.

lid Tweede Kamer

PvdA

Fortanier-de Wit, A.

lid Tweede Kamer

VVD

François, J.P.A.

raadadviseur ministerie van
Buitenlandse Zaken
lid Eerste Kamer, vanaf 1951 Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen
bij de VN
ambtenaar ministerie van
Economische Zaken
lid Tweede Kamer

Heuven Goedhart, G.J. van
Kleffens, A. van
Klompé, M.A.M.
Kluyver, C.A.
Kolff, G.

ambtenaar ministerie van
Buitenlandse Zaken
lid Eerste Kamer (fractievoorzitter)

PvdA

KVP

CHU
PvdA

Poelje, G.A. van

ambtenaar ministerie van
Buitenlandse Zaken
lid Raad van State

Pot, C.W. van der

emeritus hoogleraar Groningen

Vries, C.W. de

hoogleraar Rotterdam

Secretariaat
Panhuys, H.F. van (secretaris)

ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken

Patijn, C.L.

Vermeulen, W.H. (adjunctsecretaris)

PvdA

wetenschappelijk assistent Rotterdam
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Commissie-J. Donner (1953-1958)
Staatscommissie van advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke
partijen
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Teulings, F.G.C.J.M. (voorzitter
1953-1954)
Donner, J. (voorzitter 1954-1958)

lid Eerste Kamer

KVP

president van de Hoge Raad

ARP

Bergh, G. van den (vice-voorzitter)

hoogleraar staatsrecht; lid Kiesraad

PvdA

Albering, L.A.H.

partijsecretaris

KVP

Albrecht, E.F.

partijsecretaris

PvdA

Barents, J.

hoogleraar GU Amsterdam

PvdA

Beernink, H.K.J.

lid Tweede Kamer

CHU

Donner, A.M.

hoogleraar VU Amsterdam

ARP

Duynstee, F.J.F.M.

hoogleraar Nijmegen

KVP

Goes van Naters, M. van der

lid Tweede Kamer

PvdA

Heuvel, Ch. van den

lid Tweede Kamer

ARP

Jong, J.J. de

hoogleraar VU Amsterdam

Kazemier, B.H.

ambtenaar ministerie van Justitie

Nijpels, L.A.

vice-president van de Hoge Raad

Oud, P.J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

VVD

Prinsen, M.J.

secretaris-generaal ministerie van
Binnenlandse Zaken
hoogleraar Leiden

VVD

Rijpperda Wierdsma, J.V.
Ruyter, A.C. de

commies-griffier van de Tweede
Kamer

Schaik, R.H. van
Schlichting, L.G.A.

hoogleraar Nijmegen

KVP

Verwey-Jonker, H.

lid Eerste Kamer

PvdA

Vlekke, B.H.M.
Wttewaall van Stoetwegen, C.W.J.

secretaris-generaal van het Ned.
Genootschap voor Internationale
Zaken
lid Tweede Kamer

CHU

Secretariaat
Kan, J.M. (secretaris-lid)

secr.-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken

Ommen Kloeke, W.K.J.J. van
(adjunct-secretaris)
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secretaris van de Kiesraad

Commissie-Kranenburg (1954-1955)
Commissie van Advies inzake nadere Grondwetswijziging betreffende de buitenlandse
betrekkingen
Naam (functie in commissie)
Functie
Politieke partij
Kranenburg, R. (voorzitter)

lid Raad van State

PvdA

Burger, J.A.W.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

PvdA

Diepenhorst, I.A.

ARP

Donner, A.M.

hoogleraar VU Amsterdam; lid
Eerste Kamer
hoogleraar VU Amsterdam

Duynstee, F.J.F.M.

hoogleraar Nijmegen

KVP

Grinten, W.C.L. van der

hoogleraar Tilburg

KVP

Kan, J.M.
Kazemier, B.H.

secretaris-generaal ministerie van
Binnenlandse Zaken
ambtenaar ministerie van Justitie

Kolff, G.

lid Eerste Kamer (fractievoorzitter)

CHU

Oud, P.J.

lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

VVD

Riphagen, J.

ambtenaar ministerie van
Binnenlandse Zaken
lid Tweede Kamer (fractievoorzitter)

KVP

Romme, C.P.M.
Stuyt, A.M.

ARP

ambtenaar ministerie van
Buitenlandse Zaken

Secretariaat
Panhuys, H.F. van (secretaris-lid)

ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken

Kramer, J.H. (adjunct-secretaris)

ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken
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Werkgroep-Proeve (1963-1966)
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Donner, A.M.

ARP

Hoeven, J. van der

lid Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
hoogleraar GU Amsterdam

Jeukens, H.J.M.

hoogleraar Tilburg

KVP

Oud, P.J.

voormalig partijleider

VVD

Rijpperda Wierdsma, J.V.

hoogleraar Leiden

VVD
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PvdA

Commissie-Cals/Donner (1967-1971)
Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Donner, A.M. (voorzitter)

ARP

Cals, J.M.L.Th. (voorzitter)

lid Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
voormalig minister-president

Albrecht, M.

ondernemer

PvdA

Cramer, N.

parlementair journalist

PvdA

Daudt, H.

hoogleraar GU Amsterdam

PvdA

Fortanier-de Wit, A.

lid Tweede Kamer

VVD

Gruijters, J.P.A.

lid gemeenteraad Amsterdam

D'66

Hoeven, J. van der

hoogleraar GU Amsterdam

PvdA

Jeukens, H.J.M.

hoogleraar Tilburg

KVP

Kan, J.M.

lid Raad van State

Meuwissen, D.H.M.

KVP

Ommen Kloeke, W.K.J.J. van

wetenschappelijk medewerker
Groningen
secretaris van de Kiesraad

Pous, J.W. de

voorzitter SER

CHU

Prins, J.H.

directeur wetenschappelijk bureau

ARP

Scholten, Y.

voormalig minister van Justitie

CHU

Simons, D.

hoogleraar Rotterdam

VVD

Verbrugh, A.J.

partijsecretaris

GPV

Witte, H.B.J.

burgemeester van Eindhoven

KVP

Secretariaat
Maarseveen, H.Th.J.F. van
(secretaris 1967-1968)
Gritter, H. (secr. 1968-1971)

KVP

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken
ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Hoekstra, R.J. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Burg, F.H. van der (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Sociale Zaken

Went, H.W. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Stegeren, J.T. van (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Schutte, S. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Oostenbrink, J.J. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Niessen, Chr. R. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken
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Kist, J.H. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Algemene Zaken

Hartog, R.H. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Burkens, M.C.B. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Borman, C. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Boesjes, J. (adj.-secr.)

ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken

Commissie-Simons (1967-1969)
Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis
Naam (functie in commissie)

Functie

Politieke partij

Simons, D. (voorzitter)

hoogleraar Rotterdam

VVD

Hoeven, J. van der

hoogleraar GU Amsterdam

PvdA

Pous, J.W. de

voorzitter SER

CHU

Secretariaat
Nispen tot Pannerden, A.J.M. van
(secretaris)

secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken
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