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l l d e VERGADERING. 
Med. v. ingek. stukken. — Verslag uitgebr. over 

llde VERGADERING. 

VERGADERING VAN WOENSDAG 26 OCTOBER 1921. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.). 

Ingekomen: 1*. een bericht van een l id; 2". een ontwerp 
van wet; 3°. verzoekscbriften; 4°. een verklaring van 
adhaosie; 5°. een motie. — Verslagen uitgebracht over 
ontwerpen van wet. — Regeling van werkzaamheden. 
— Mededeeling van bet voornemen tot het houden 
eventueel van een avondvergadering. — Beslissing 
over Regeeringsbescbeiden of over de wijze van behan-
deling daarvan. — Benoeming en aanvulling van 
Commissies. — Uitbrengen van verslag over verzoek-
sehriften. — Aanvang der behandeling van de voor-
stellen tot wijziging der Grondwet. — Verlenging van 
de termijnen voor bet uitbrengen van verslagen over 
ontwerpen van wet. 

Voorzitter: de heer Kooien. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 85 leden, te weten: 
de heeren Fruytier, Arts, Wintermans, van de Laar, 

Schemer, Colijn, Snoeck Henkemans, van Beresteyn,- van 
Wijnbergen, van Sasse van Ysselt, Rugge, Duymaer van 
Twist, van Rijzewijk, Kuiper, Bongaerts, Deckers, Fleskens, 
Hermans, Stulemeijer, K. ter Laan, Beumer, Engels, van de 
Bilt, Braat, Albarda, Smeenk, Juten, Heemskerk, van der 
Molen, Marchant, van Groenendael, Teenstra, Bakker, de 
Jonge, van Dijk, Schaper, Rutgers, Drion Oud, Reijmer, 
van Vuuren, Schokking, van Schaik, Kolkman, Bomans, 
Bulten, van Zadelhof f, Troelstra, van Rijckevorsel, van 
Braambeek, Haazevoet, Hugenholtz, van Stapele, Sannes, 
Kleerekoper, Brautigam, mevr. Groeneweg, de heeren J . ter 
Laan, van Ravesteijn, A. P . Staalman, Ossendorp, Ter Hall, 
Bijleveld, Rink, mevr. Westerman, de heeren Visser van 
IJzendoorn, de Muralt, Weitkamp, de Monté ver Loren, van 
den Tempel, Wijk, Zijlstra, Schouten, de Wilde, van Rap-
pard, Ankerman, Swane, van Veen. Gerretson. Duys, de 
Groot. Lely, van der Waerden, Kolthek. 

en de heer Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. bericht van den heer Dresselhuys, dat hij verhinderd 
is de vergadering bij te wonen, wegens bezigheden elders. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 
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(Voorzitter.) 
2°. een Koninklijke Boodschap ten geleide van een ont-

werp van wet tot verklaring van liet algemeen nut der ont-
eigening van eigendommen noodig voor het verbreeden van 
de Brinklaan te- Bussum. 

Dit wetsontwerp, hetwelk met de daarbii behoorgnde 
«tukken is gedrukt en rondgedeeld, zal worden gezond t 
aan de afdeelingen; 

3°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende het wetsontwerp tot wijziging der Aibeids-

wet 1919, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Deventer; 

een, betreffende de uitvoering van de Vleeschkeuringswet, 
van burgemeester en wethouders der gemeenten Ovezande, 
Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande, Ellewoutsdijk, Bors-
sel© en Driewegen. 

Deze adressen zullen worden verzonden aan de Com-
mis6ie voor de Verzoekschriften; 

4°. een verklaring van adhaesie aan het adres van den 
| Nederlandschen Toonkunstenaarsbond te 's Gravenbage, be-
| treffende de verdeelingr der op hoofdstuk V o der Staats-
I begrooting voor 1922 voorgestelde subsidies aan orkesten en 
I de Nationale Opera, van W. Dehé en K. A. van der Kamp, 

voor de leden van het orkest der Groninger Orkest-Ver-
een iging. 

Deze verklaring wordt voor kennisgeving aangenomen * 

5°. van den secretaris, namens de afdeelingr Rotterdam 
van den Bond van Marine-Onderofficieren, een door die 
af deeling op 22 October jl. aangenomen motie betreffende 
spoedige behandeling der militaire pensioenwetten. 

Deze motie wordt voor kennisgeving aangenomen; 

B. dat de verslagen gereed zijn van de Commissie van 
Rapporteurs voor de ontwerpen van wet: 

Intrekking van de wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad. n°. 
311). gewijzigd bij de wet van 25 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 177), tot toekenning van een renteloos voorschot uit 
's Rijks schatkist ten behoeve van de inrichting voor toepas-
sing van mechanische trekkracht, en het in exploitatie bren-
gen van deze trekkracht, van de lijnen der voormalige Eerste 
Groninger Tramway-Maatschapnij (119); 

Hoofdstukken V I I A en X I I der Staatsbegroting voor 
het dienstjaar 1922 (2) ; 

Verhooging en aanvulling van het VlIIs te hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921; 

Verhooging, aanvulling en wijziging van de begrooting 
! van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedriif der Artille-

rie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1921 (145). 
Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld, 

voor zoover zulks niet reeds is geschied. 

De Voorzitter : Nu de Regeering de door haar op 7 Septem-
ber j l . in uitzicht gestelde wijzigingen in de wetsontwerpen 
betreffende de pensioenregeling voor de ambtenaren en hun 
weduwen en weezen (230) en de pensioenwetten voor de 
land- en zeemacht (229) heeft ingediend, doe ik aan de 
Kamer het voorstel om die wetsontwerpen aan de orde te 
stellen na de ontwerpen betreffende de herziening der 
Grondwet. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter: Indien mij uit inschrijving op de sprekers-
lijst ter griffie mocht blijken, dat prijs wordt gesteld op het 

I houden van algemeen© beschouwingen over de pensioen* 
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(Voorzitter.) 
wetten, behoud ik mij voor te overwegen of het mogelijk zal 
zijn daarvoor den tijd te vinden door het houden van een 
avondvergadering tijdens de behandeling der voorstellen tot 
Grondwetsherziening. 

Verder stel ik voor een aantal wetsontwerpen, waarover 
blanco-ver slag is uitgebracht of een verslag met een enkele 
opmerking, aan de orde te stellen tegen Donderdag, 3 Novem-
ber a. s., Dij den aanvang der vergadering, en wel de wets-
ontwerpen: 

Naturalisatie van M. C. Arnolds en. 29 anderen (127); 
Naturalisatie van J . M. Bergmann en 15 anderen (254); 
Verhooging van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor 1920 (Verschillende onderwerpen) (144); 
Verhooging en aanvulling van het Vide hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor 1921 (Voorzieningen ten behoeve van 
het Rijkspersoneel) (251); 

Verhooging en aanvulling van het IXde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting; verhooging en aanvulling van de begroo-
ting van uitgaven van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden; wijziging van de begrooting van uitgaven van 
het Zuiderzeefonds, alle voor 1921 (Kosten kindertoelagen 
en vergoeding wegens ingehouden pensioenkorting) (118); 

Intrekking van de wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad n°. 
311), gewijzigd bij de wet van 25 Maart 1918 (Staatsblad 
n". 177), tot toekenning van een renteloos voorschot uit 
's Rijks schatkist ten behoeve van de inrichting voor toe-
passing van mechanische trekkracht, en het in exploitatie 
brengen met deze trekkracht, van de lijnen der voormalige 
Eerste Groninger Tramway-Maatschappij (119); 

Nadere verhooging van het maximum van het rentelooze 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg 
en nadere regeling der exploitatie van een locaalspoorweg 
van Stadskanaal over Ter Apel naar de Duitsche grens (120); 

Wijziging en verhooging van hoofdstuk I I der Staatsbe-
grootmg voor 1921 (Verschillende onderwerpen) (136) ; 

Verhooging van het Vi lde hoofdstuk A der Staatsbegroo-
ting voor 1919 (Kosten schatkistbiljetten en .promessen; 
vaste lasten domembeheer, enz.) (269) ; 

Verhooging van de begrootingen van uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor 1920 en 
1921 (Pensioenen; belegging saldo) (273); 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Wedu-
wen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren voor 
1922 (255); 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Pensioen-
fonds voor de gemeente-ambtenaren; van de Weduwen- en 
weezenfondsen voor militairen en gepensionneerde militairen 
der land- en zeemacht, voor 1922 (262); 

Verhooging van de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222^ 
voor 1920 (Uitkeering saldo van het fonds aan 's Rijks 
middelen) (285); 

Wijziging van hoofdstuk V U B der Staatsbegrooting voor 
1919 (Verschillende onderwerpen) (286); 

Wijziging van de „Grootboekwet" (160); 
Verhooging van het kredietbedrag ter voorziening in het 

kastekort van den Indischen dienst hier te lande gedurende 

Bekrachtiging eener overeenkomst met de Nederlandsche 
Handel Maatschappij voor den verkoop in Nederland van de 
voor Landsrekening in Nederlandsch-Indië gewonnen voort-
brengselen van land- en mijnbouw, voor 1922 tot en met 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter: Omtrent de volgendo Regeeringsbescheiden 
l-an woiden ieshst, of zij een btpnald onderzoek vorderen: 

Staat van de door het Departement van Oorlog gedane ver-
strekkingen in het jaar 1920 (43); 

Rekening van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie over het dienst-
jaar 1919 (49); 

Staat van de ontvangsten, wegens verstrekkingen, welke 
door het Departement van Marine in het jaar 1920 hebben 
plaats gehad (57). 

Ik stel voor deze stukken, welke niet zijn gedrukt, maar ter 
griffie zijn nedergelegd, ter inzage van de leden, voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter: Verder is te beslissen omtrent de wijze van 
behandeling van de volgende Regeeringsbescheiden: 

Inlichtingen op het adres van Gebrs. Linssen. te Venlo, 
houdende verzoek om vergoeding van schade, door hen ge-
leden wegens het njet verleenen van uitvoerconsent voor tot 
veevoeder verwerkte afvalstoffen (48); 

Inlichtingen op het adres van L. W. Chr. G. van der 
Garden, gepensionneerd kapitein der infanterie, met den 
rang van luitenant-kolonel, te 's Gravenhage, houdende ver-
zoek om herziening van zijn pensioen in verband met zijn 
diensttijd als stationscommandant (278); 

Inlichtingen op het adres van M. de Vries, gepensionneerd 
opperschipper der Koninklijke Marine, te Helder, houdende 
verzoek hem verhoogd pensioen in den rang van adjudant-
onderofficier toe te kennen (296); 

Inlichtingen op twee adressen van den voorzitter en den 
secretaris, namens het dagelijksch bestuur van het Verbond 
van Nederlandsche Fabrikantenvereenigingen en van den 
voorzitter en den secretaris van den Bond van Steenhouwers-
Pa troonsvereenigingen in Nederland, betreffende het vorde-
ren door de spoorwegmaatschappijen van staangeld voor spoor-
wagens na des Zaterdagsmiddags 1 uur (55). 

Ik stel voor deze stukken te stellen in handen eener Com-
misaie van vijf leden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter : Indien de Kamer- de benoeming niet aan 
zich wensoht te houden, worden tot leden dezer Commissie 
door mij benoemd de heeren: Duvrmer van Twist. Anker-
man, J . ter Laan, van Schaik en Bijleveld. 

Voorts is nog te beslissen over de wijze van behandeling van : 
Brief van den Minister van Koloniën, naar aanleiding van 

de door de Kamer aangenomen conclusie van het verslag der 
Commissie omtrent dg inlichtingen op het adres van R. S. 
Casajangan Soripada, Oost-Indisch ambtenaar met verlof te 
Leiden, houdende verzoek om uitbetaling van hem z.i. nog 
toekomende inkomsten (54). 

Ik stel voor dezen brief te stellen in handen van de Com-
missie, in wier honden vroeger zijn gesteld de inlichtingen 
op requestrants adres. 

Deze Commissie bestaat uit de heeren: Ldly, tevens voor-
zitter der Commissie, A. P . Staalman, van Vuuren, Albarda 
en Zijlstra. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzit ter: De Commissie, benoemd tot het instellen 
van een onderzoek en het uitbrengen van, verslag aan de 
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(Schokking e. a.) 
Kamer over de wijze, waarop de contracten (voor de levering 
van vliegtuigen), bedoeld in den brief van den Minister van 
Oorlog a. i. van 25 Februari 1920, zijn gesloten en uitge-
voerd, is door het ontslag van den heer Treub als lid der 
Kamer onvoltallig geworden. 

Door mij wordt in plaats van den heer Treub tot lid dezer 
Commissie benoemd de heer de Kantor. 

De Commissie, in wier handen zijn gesteld het verslag der 
Algemeene Rekenkamer over 1919 (196) en de verslagen der 
Algemeene Rekenkamer, bedoeld in artikel 36 der Suri-
naamsche en artikel 36 der Curacaosche Comptabiliteitswet 
over 1919 (197), is door het ontslag van den heer Treub als 
lid der Kamer onvoltallig geworden. 

Door mij wordt in plaats van den heer Treub tot lid dezer 
Commissie benoemd de heer Drion. 

Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet 
tot het in overweging nemen van een voorstel vau verande-
ring van het Iste, llde, lilde, ITde. Vde, Yllde, 
VlIIste, IXde en Xlde hoofdstuk en van de Additionnele 
Artikelen der Grondwet (90). 

De heer Schokking, voorzitter van de Commissie van Rap-
porteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van uw Commissie zijn gesteld de volgende 
adressen: 

een. van de Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub, met 
verzoek de bepalingen van art. 181 der Grondwet te doen 
vervallen; 

een. van de Vrije Vrouwenvereeniging, met het verzoek, 
de vierde alinea van art. 80 en in alinea 1 van art . 81 de 
woorden: ..gekozen op den grondslag van evenredige ver-
tegenwoordiging" te doen vervallen; 

een, van den kerkeraad van de Nederlandsch Hervormde 
Gemeente te Apeldoorn, houdende afschrift van een adres 
aan den Raad van Ministers, met het verzoek geen wijziging 
aan te brengen, waardoor het allerwege houden van processies 
mogelijk zou worden; 

oen, van den kerkeraad der Nederlandsch Hervormde 
Gemeente te Hilversum, met een verzoek van gelijke strek-
king en tevens geen wijziging te brengen in art . 172; 

een, van den kerkeraad der Evangelisch Luthersche 
Gemeente te Rotterdam, met verzoek van gelijke strekking 
als dat van Apeldoorn; 

een, van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Scheve-
ningen, met verzoek van gelijke strekking; 

een, van de Feministische partij, de Vrije Vrouwenvereeni-
ging, het Comité voor Gewetensvrijheid en den Vredeskring, 
met verzoek om art. 181 aldus te wijzigen, dat daarin gelezen 
wordt: 

,,Er is een land- en zeemacht uitsluitend bestaande 
uit vrijwillig dienenden. De wet regelt den krijgs-
dienst ." ; 

een, van de heeren P . Nolting, K. de Boer en Glinderman, 
oud-leden der Tweede Kamer, met verzoek te willen beyorde-
ren, dat ook oud-leden, die daartoe een verzoek indienen, 
recht krijgen op pensioen. 

De Commissie van Rapporteurs stelt voor deze adressen ter 
griffie te deponeeren ter inzage van de leden. 

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

Dd Voorzi t ter : Alvorens de beraadslaging over deze 
Ontwerpen van wet te openen, heb ik de eer aan de Kamer 
de volgende voorstellen te onderwerpen. 

I n de eerste plaats stol ik voor, de algemeene beschou-

wingen over de verschillende wetsontwerpen te gelijk te hou-
den. Bij die algemeene beschouwingen zullen kunnen worden 
besproken alle punten, die niet op de artikelen betrekking 
hebben en die, waaromtrent bij de wetsontwerpen geen voor-
stellen zijn gedaan, met uitzondering evenwel van de niet 
in de herziening opgenomen onderwerpen, waaromtrent 
amendementen zijn voorgesteld, zooals onder meer het geval 
is met het ,,referendum", de afschaffing der Eerste Kamer, 
de uitbreiding van het aantal leden der Tweede Kamer, den 
adeldom, de ridderorden. 

In de tweede plaats wordt door mij voorgesteld de volgen-
de, in het Voorloopig Verslag en de Memorie van Antwoord 
ter sprake gebrachte punten, te behandelen bij de hieronder 
aangegeven paragrafen der hoofdstukken. 

Hoofdstuk I . 
§ 2. (Grondgebied: Koloniën.)' 
§ 2bis, amendement-Marchant c.s. (Benoeming van vrou-

wen tot openbare betrekkingen.) en amendement-Rink c.s. 
n°. 9, 1. (Nieuwe § na § 3.) 

§ 3. (Naturalisatie.) 

Hoofdstuk I I . 
§ § 2—8. (Troonopvolging, Regeeringsvorm.) 
§ § 9bis, 10, 12, 13. (Inkomen Koning en leden Kouink. 

lijk Huis.) 
§ 11. (Vervallen vrijstelling personeele lasten Koning 

en leden Koninklijk Huis.) 
§ 14. (Meerderjarigheid van den Koning op 18de jaar.) 
§ 21. (Verklaren van oorlog.) 
§ 22. (Verdragen met vreemde Mogendheden.) 
§ § 23, 24 en 25. (Bepalingen betrefende het zelfbestuur 

der koloniën.) 
§ 25a, amendement-Troelstra c.s. (Adeldom.) 
§ § 256 en c, amendement-Troelstra c.s. (Ridderorden.) 
§ 26. (Ontbinding Staten-Generaal.) 
§ 28. (Hooren van den Raad van State over alle wets-

voorstellen.) 
§ 29, amendement-Rink c.s. (Eed van Ministers.) 

Hoofdstuk I I I . 
Nieuwe § na § 1, amendement-Marchant c.g. en Troelstra 

c.s. (Afschaffing van de Eerste Kamer) : § UW», amende-
ment-Marehant c.s. (Referendum) en § 3 (Wijze van ver-
kiezing Eerste Kamer, behalve uitwerking van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, welke bij de Additronnele 
Artikelen komt.) 

§ 2. (Vrouwenkiesrecht; leeftijd voor kiesgerechtigdheid.) 

§ 26w. (Stemplicht.) 
§ 2ter, amendementen-Troelstra c.s. en Rink c.s. (Uit ' 

breiding van het aantal leden Tweede Kamer.) 
§ Sbis.. (Verscherping eischen verkiesbaarheid.) 
§ 4. (Schadeloosstelling en pensioen Kamerleden, ook 

van hunne weduwen en weezen; toelage Voorzitter; pre-
sentiegeld.) 

§ 8. (Woord voeren dooi de ambtenaren, die de Ministère 
bijstaan.) 

§ 10. (Wijze van stemming en geldigheid der stem-
.ming.) 

§ 13. (Tweejaarlijksche begrooting.) 
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(Troelstra.) 
Hoofdstuk IV. 

§ § 2 en 4. (Kiesgerechtigde leeftijd voor Provinciale 
Staten en gemeenteraad.) 

§ 5. (Scheiding ambt van burgemeester en voorzitter van 
den raad.) 

§ 6. (Niet meer opdragen van het bestuur van de ge-
meen te aan den raad.) 

Hoofdstuk V. 
§ 2. (Onteigening.) 
§ § 3 en 4. (Leekenrechtepraak.) 

Hoofdstuk VI I . 
§ 2. (Imperatief voorschrift omtrent de Rekenkamer.) 

Hoofdstuk V I I I . 
§ na § 1, amendeanenten-Marchant c.s. en Troelstra c.s. 

(Imperatief voorschrift omtrent land- en zeemacht.) 
§ 3. (Uitzending dienstplichtigen buiten het Koninkrijk.) 

Hoofdstuk IX . 
§ 3. (Verordenende bevoegdheid van andere dan in de 

Grondwet genoemde lichamen.) 
Invoeging van twee artikelen: amem*lement-Troelstra c.s. 

(Socialiseering van bedrijven; bedrijfsorganisatie; afzonder-
lijk hoofdstuk betreffende de bedrijven.) 

Hoofdstuk X I . 
§ 2. (Wijze van herziening der Grondwet.) 

Additionnele Artikelen. 
§ 6. (Uitwerking van het stelsel evenredige vertegenwoor-

diging Eerste Kamer.) 
Art. XIV. (Terugwerkende kracht verhooging pensioen 

Kamerleden en uitbreiding van de aanspraak op pensioen 
als Kamerlid.) 

De leden hebben dit gedrukte voorstel thuis ontvangen 
zoodat zij hierover vooraf hun gedachten hebben kunnen 
laten gaan. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Troels t ra : Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat 
de Kamer u dank verschuldigd is, omdat u haar vooraf in de 
gelegenheid hebt gesteld kennis te nemen van uw plannen 
ten opzichte van de wijze van behandeling van deze wets-
ont werpen. 

Ik heb niet het woord gevraagd om tegen uw voorstel op 
te komen, maar ik meen toch een enkele vraag omtrent de 
bedoeling van dat voorstel te moeten doen. 

Door u wordt voorgesteld de algemeene beschouwingen 
binnen de door u gestelde grenzen in eens te houden over de 
verschillende wetsontwerpen. Er zouden dus geen algemeene 
beschouwingen gehouden worden bij de behandeling van elk 
hoofdstuk. 

Nu zou ik toch gaarne willen weten, wat is uw bedoeling? 
Wilt u bij de algemeene beschouwingen over de verschillende 
wetsontwerpen te zamen al datgene bespreken wat eigenlijk 
gepast zou hebben bij de algemeene b esc hou win aren over elk 
hoofdstuk? Bijv. als ik denk aan hoofdstuk I I I . dan ligt 
het in de rede. dat menigeen bij hoofdstuk I I I een algemeene 
beschouwing: zou willen houden over de positie en de beteeke-
nis en eventueel wenschelijk geachte wijzigingen in ons par-
lementair stelsel. 

Is het uw bedoeling, dat een dergelijke beschouwing ge- j 

(Troelstra e. a.) 
houden wordt bij de algemeene beschouwingen, of acht u het 
beter, zooals het mij meer in den geest van uw eigen voor&tel 
voorkomt te liggen, dat die beschouwingen worden vastge-
knoopt aan beschouwingen over artikelen van gezegd hoofd-
stuk, in verband ook met amendementen, daarbij ingediend? 

Wanneer de laatste weg zou worden gevolgd, dan zou ik 
mij daarbij het best kunnen aansluiten. 

Meent u evenwel, dat al dergelijke beschouwingen in eens 
moeten worden gehouden, welnu, dan kan men daarmede 
rekening houden. 

De Voorzit ter: Ik kan mededeelen, dat de heer Troelstra 
mijn bedoeling juist heeft begrepen. 

De heer van Ravesteijn: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wensch u gaarne een kleine inlichting te vragen. Wanneer 
ik uw voorstel goed gelezen en begrepen heb, dan ligt het in 
uw bedoeling om bij de algemeene beschouwingen over de 
hoofdstukken alles uit te schakelen, wat betrekking heeft op 
de artikelen. 

Op het eerste gezicht schijnt het, dat er voor de algemeene 
beschouwingen daardoor zeer weinig stof zal overblijven, ik 
zou haast zeggen, in het geheel geen stof. Dat kan natuurlijk 
uw bedoeling niet zijn. 

Ik zou dus wel gaarne van u willen vernemen of het uw 
bedoeling is om in ieder geval ten opzichte van dat niet-
behandelen van punten, die bij de artikelen ter sprake komen, 
een zekere tolerantie toe te passen bij de algemeene beschou-
wingen. Anders lijkt het mij niet mogelijk om algemeene 
beschouwingen te houden en daarbij niet voortdurend door 
uw hamer te woiden gestoord. 

De Voorzit ter: Ik kan de verzekering geven, dat ik preheel 
in den geest van het door den heer van Ravesteijn ge-
sprokene zal werkzaam zün. Indien het den heer van Rave-
steijn aangenaam is. wil ik wel enkele onderwerpen noemen, 
die mij voor den geest hebben gestaan als bij de algemeene 
beschouwingen te kunnen worden behandeld, nl. net be-
staansrecht van de Grondwet, de urgentie van deze herzie-
ning, het brengen van een deel der uitvoerende macht op 
het Parlement, de samenstelling en de werkwijze van het 
Parlement, enz. 

Dat zijn alle onderwerpen, die voortreffelijk zullen passen 
in de algemeene beschouwingen. 

De heer Troels t ra : Mijnheer de Voorzitter! Indien het 
uw bedoeling is, dat al deze onderwerpen kunnen worden 
,,angeschnitten" bij de algemeene beschouwingen, ben ik 
volkomen homogeen. Maar ik heb uit het antwoord, dat u 
op mijn vraag hebt gegeven, begrepen, dat het nader ingaan 
op die verschillende onderwerpen, bij voorbeeld ,,de werk-
wijze en de bevoegdheden van de Kamer", het best kan ge-
schieden bij de behandeling van hoofdstuk I I I , waarbij die 
zaak te pas komt. 

De Voorzit ter : Zooals de heer Troelstra te recht gezegd 
heeft, komt de uitwerking van dergelijke onderwerpen te 
pas bij de behandeling van de paragrafen van de üoofd-
stukken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De algemeene beraadslaging over de ontwerpen van wet 
wordt geopend. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! In dezen tijd 
rijst allicht de vraag: waarom weder een Grondwetsherzie-
ning? Immers, het is nog geen vier jaren geleden, dat de 
vorige herziening van de Grondwet werd beëindigd. Ja, zelfs 
de vorige herziening van de Grondwet was nauwelijks een 
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jaar oud, of de Regeering benoemde een Staatscommissie om 
een nieuwe herziening voor te bereiden. Merkwaardig is het, 
dat in de Memorie van Toelichting bij de voorstellen, die 
voor ons liegen, ter verklaring van deze herhaalde Grond-
•wetsherziening geen woord is te vinden. De Regeering doet, 
alsof het vanzelf spreekt, dat de Grondwet weer eens op de 
helling ging. Wio onze Staatkundige geschiedenis niet van 
elders kende, zou van deze snelle Grondwetsherziening niets 
iunnen begrijpen. De verklaring is deze: de drang tot ver-
nieuwing en tot een nieuwe herziening van de Grondwet kwam 
op in de onvergetelijke maand November van het jaar 1918. 
I n dien tijd moest alles plotseling worden bijgewerkt, dus 
ook de Grondwet. De voorstellen, zooals ze hier voor ons 
liggen, zijn weer een uitvloeisel van het bekende verschijnsel, 
dat de aandrift tot hervorming na het aftrekken van het 
onweer van November 1918 belangrijk is bekoeld. 

20 November 1918, dus een maand na de Novemberbewe-
ging, heeft de Regeering opdracht gegeven aan de Staats-
commipsie om deze herziening voor te bereiden. 

In die opdracht werden als de voornaamste onderwerpen, 
welke in aanmerking kwamen voor herziening, er vier ge-
noemd. Het eerste was de troonsopvolging, het tweede de 
Staten-Generaal. het derde het volksinitiatief, het referen-
dum, en het vierde de instelling van nieuwe publiekreohte-
lij ke lichamen. 

Maar de Regeering heeft aan de Staatscommissie eenige 
punten bovendien genoemd, waarvan een herziening niet was 
verboden, waarvan een herziening in het door haar gesteld 
bestek ook eventueel kon worden opgenomen. 

Als zoodanig heeft de Regeering genoemd de vraagstukken 
betreffende oorlogsverklaring, het tractatenrecht en dan 
samennemende in de derde plaats s-poedeischende onderwer-
pen, waaromtrent zich een min of meer helder inzicht heeft 
gevormd. , 

Onder deze laatste groep schijnt men te hebben gebracht: 
wijzigingen betreffende het koloniale Staatsrecht. 

Het feit, dat deze commissie 20 December 1918 werd be-
noemd, toen wij nog verkeerden te midden der groote her-
vörmingsbeweging, beloofde ons, dat deze Grondwetsherzie-
ning zou worden aangepast aan de veranderde maatschap-
pelijke omstandigheden. • 

Men had bij die gelegenheid plotseling ontdekt, dat m de 
wetgeving een belangrijke achterstand was gekomen; men 
zag, dat bij die plotseling plaats grijpende verschuiving in 
de maatschappelijke klaseen verandering der Grondwet nood-
zakelijk was, opdat de nieuwe Grondwet zou dekken de 
nieuwe maatschappelijke toestanden. 

Met het oog op den inhoud van de ontwerpen, zooals die 
voor ons liggen, is het van belang om te herinneren aan de 
atmosfeer — zooals het dezer dagen aan de Regeeringstafel 
is genoemd —, waarin wij destijds leefden. In Nov. 1918 
was men van meening, dat aan de inrichting van het maat-
schappelijk leven cardinale fouten verbonden waren; men 
was van oordeel, dat de wetgever in staat was om aan te wijzen 
hoe die fouten konden worden verbeterd. Versterking van den 
volksinvloed over de geheele linie werd noodzakelijk geacht; 
de arbeider moest in het productieproces in een versterkte 
positie worden gebracht; aan de eenzijdige leiding en beslis-
sing van den werkgever moest een einde worden gemaakt. 

Dit was, meen ik, in hoofdzaak de gedachte, welke destijds 
'overheerschte. • 

Men kan aannemen, dat indien op dat oogenblik herziening 
van de Grondwet ter hand ware genomen, het resultaat van 
de overpeinzing van deze omstandigheden, van het overwegen 
welke wettelijke maatregelen noodzakelijk waren om aon de 
eischen, die uit het volk opkwamen, te giinoet te komen, in 
de voorstellen, welke de Regeering aan de Staten-Generaal 
zou voorleggen, terug te vinden ware geweest. 

Practisch, concreet kwamen de eischen, welke destijds ge-
steld werden, ongeveer op het volgende neer. 

Men wilde in de eerste plaats weren een onbekenden man of 
vrouw van vorstelijken bloede, die op een goeden dag zich zou 
komen aanmelden'in Nederland met de boodschap, dat hij of 
zij krachtens de geldende Grondwet aanspraa:. had op den 
troon. " , 

Men wilde dat voorkomen met name ten einde de positie 
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van den troon in Nederland te versterken. In de tweede 
plaats richtten zich de verlangeny op het artikel win de G*rcnd-
wet, dat het recht om oorlog te verklaren toekent aan den 
Koning. 

In de derde plaats wilde men. daar ook in dien tijd alge-
meen het besef verlevendigd werd, dat de rechtspositie van 
de vrouw versterking behoefde, invoering van het vrouwen-
kiesrecht, versterking van de rechtspositie der vrouw in liet 
algemeen, en men richtte, wat onze Staatsinrichting betreft, 
krachtige aanvallen op het bestaan van de Eerste banier der 
Staten-Generaal. 

In de vierde plaats werd in twijfel getrokken, of het be-
staan van den Raad van State wel noodig was en met mme 
of het niet wenschelijk was om aan den Raad van State de 
functie te ontnemen, dat hij zijn advies uitbracht over alle 
ontwerpen van wet. Men wilde bovendien — dat was punt 
vijf — versterking van den volksinvloed, direct door instel-
ling van het referendum. Men wilde daarnaast versterking 
van den invloed der Staten-Generaal bij de leiding der bui-
tenlandsche zaken. 

Verder — ik heb dit punt reeds gememoreerd — wenschte 
men in de wet den grondslag te leggen voor medezeggenschap 
van de arbeiders in het bedrijf en wenschte men zekere auto-
nomie toe te kennen aan de kringen van verschillende bedrijfs-
organisaties. En eindelijk zag men de noodzakelijkheid in, 
dat de staatsrechtelijke positie van de koloniën in de Grond-
wet zou worden gewijzigd. 

De taak van den Grondwetgever was dus bij deze herzie-
ning niets meer of minder dan om met een als geheel nieuw 
geziene maatschappelijke ordening onze hoogste Staatswet in 
overeenstemming te brengen, ten einde te zorgen, dat zij 
ruimte gaf voor de ontwikkeling, welke door de groote we-
reldbeweging in het verschiet was gekomen. 

Leest men, na deze historische herinnering, de stukken, 
die van de Regeering zijn uitgegaan betreffende deze Grond-
wetsherziening, dan maakt het betoog van de Regeering een 
armelijken indruk. Het is alsof men, eenmaal aan het werk 
getogen, de aanleiding tot deze herziening ten eenenmale uit 
het oog heeft verloren. 

Ik geef een voorbeeld. Voor de Staatscommissie was de 
eisch van verruiming van de regeling van koloniaal Staats-
recht blijkbaar verborgen gebleven. Wij vinden in het alge-
meene deel van het rapport, door de commissie uitgebracht, 
beschreven in 3£ kolom, geen woord daarover. Onder de arti-
kelen zijn in § 2 twee regels er over te vinden. Zij luiden: 
,,De woorden ,,en bezittingen" zijn, als overbodig en tot ver-
warring leidende, geschrapt." 

Ziedaar wat de Staatscommissie heeft te zeggen over de 
herziening van den grondslag van ons koloniaal Staatsrecht. 

Sedert is van de noodzakelijkheid om een nieuwen grond. 
slag te leggen iets meer tot de Regeering doorgedrongen. Het 
verslag van de Indische herzieningscommissie was inmiddels 
uitgekomen en daaruit heeft de Regeering blijkbaar verno-
men, dat er in Indië iets gaande was, dat verband hield met 
de Nederlandsche Grondwet. 

In de Memorie van Toelichting van de Regeering vinden 
wij dus op bladz. 5 en 6 een kolom aan het vraagstuk gewijd. 
In haar voorstel is de Regeering iets verder gegaan dan de 
Staatscommissie, die eigenlijk in het geheel niet ging. 

De verklaring van liet feit, dat de berg een muisje heeft 
gebaard, is waarschijnlijk hierin te zoeken, dat sedeit 20 
December 1918, de benoeming van de Staatscommissie — ik 
wees er reeds op — de hervormingsijver gaandeweg is gezakt. 

Overziet men dit werk, dan rijst de vraag: is daarvoor nu 
alweer een Grondwetsherziening noodig? Men vergete toch 
niet, dat een Grondwetsherziening zonder beteekenis verder 
strekt dan haar overbodigheid. Hecht men aan de Grondwet 
zooveel waarde, dat een vierjaarlijksehe herziening van de 
Grondwet niet gewenscht is, dan heeft een te kort reikende 
herziening deze positief schadelijke beteekenis, dat zij de 
wetgeving verstart, haar noodige ontwikkeling tegenhoudt. 

Wat deze herziening, zooals de Regeering die voorgelegd 
heeft, geeft, is niet het gevolg van een bepaalde visieop den 
veranderden maatschappelijken toestand. Het zijn eenige ver-
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»nderingen, zonder samenhang, zonder leidende gedachte 
aangebracht. 

Vandaar de uiterst nuchtere toelichting1: het is als het ware 
een voorstel van de directie eener naamlooze vennootschap 
tot statutenwijziging. 

De wijze, waarop de verschillende onderwerpen van her-
ziening zijn aangevat, is dan nog punt voor punt onvol-
doende. 

In de regeling der troonopvolging blijft men beneden het 
voorstel der Staatscommissie, die toch stellig niet als een 
onstuimig radicaal gezelschap kan worden beschouwd. De 
democratiseering van het buitenlandsch beleid is in de toe-
lichting prachtig, in wezen is het niets en kan het niets zijn, 
omdat op dit gebied alles afhangt van de gevolgde practrjk, 
met of zonder grondwettelijke clausules. 

De hervorming van de Staten-Generaal is niet anders dan 
het bijwerken van de evenredige vertegenwoordiging voor de 
Eerste Kamer. Een technische wijziging van de bepalingen 
omtrent de gemeentebesturen wordt voorgesteld. Men opent 
de medewerking van leeken aan de rechtspraak. Voor het 
koloniale staatsrecht wordt een regeling voorgeslagen, die 
niet voldoende rekening houdt met de snelle staatkundige en 
economische ontwikkeling van Indië. Er wordt wijziging 
voorgesteld van eenige bepalingen op grond van de vermin-
derde koopkracht van het geld, die de vraag doen rijzen, of 
men in de Grondwet niet bepalingen moet vastleggen, welker 
beteekenis van die koopkracht afhankelijk is. 

Van het meeste gewicht is onder de voorgestelde bepalingen 
art. 191bis, de faculteit openende aan den gewonen wetgever 
om voor nieuwe organen verordenende bevoegdheid te 
scheppen. 

Voor een deel van ons volk was van gewicht de verruiming 
van art. 170, betreffende de openbare godsdienstoefening 
buiten gebouwde en besloten plaatsen, doch de Regeering 
heeft het voorstel teruggenomen. Voor het herzien van hoofd-
stuk V, schrijft zij ter geruststelling, zal „allicht te eeniger 
t i jd" gelegenheid zijn. 

Gelegenheid tot amendeering is er niet, nu het geheele 
wetsontwerp ontbreekt. De stelling is even ongewaagd als de 
troost voor de_ teleurgestelden schraal. 

Dit geheel is weinig aannemelijk, vooral om de genoemde 
reden, dat een herziening der Grondwet op zich zelf een 
volgende herziening bemoeilijkt. 

De Kamer kan bij amendement de herziening uitbreiden 
en verdiepen. Hierbij stuit zij echter op eigenaardige moei-
lijkheden. 

Ik weet niet, of de Regeering heeft kennis genomen van 
de A'erfassunjr des Deutschen Reichs van 11 Augustus 1919. 
Aan haar voorstellen kan men het niet waarnemen. Uit dit? 
meesterwerk van Hugo Preusz valt veel te leeren. Afgezien 
van de bepaaldelijk republikeinsche en sociaal-democratische 
stellingen, die hierin moesten worden neergelegd, geeft dit 
werk een beeld van de nieuwe denkbeelden, die zeker ook 
vóór de revolutie leefden, doch die daarna vasten vorm ver-
kregen en in broederen kring aijn doorgedrongen. 

Een stukje van dit alles ving de Regeering op in de ver-
ordenende bevoegdheid van andere lichamen dan de Grond-
wet tot dusverr© heeft gekend. Met dit eene stukje zat zij 
echter verlegen. Zij bracht het ergens onder, in het natte 
hoofdstuk van den Waterstaat, waar het in het geheel niet 
thuis behoort. De Regeering< acht dit hoofdstuk „als aan-
gewezen", waarom zegt zij niet. Zij kan evengoed elk ander 
hoofdstuk daarvoor ,,als aangewezen" beschouwen. Het 
behoort er niet thuis; ook niet, nadat men den titel van het 
hoofdstuk heeft verlengd. De logische constructie van een 
wet komt toch niet tot stand door het neerschrijven van op-
schriften! Men kon, schrijft de Regeering, voor één artikel 
toch geen afzonderlijk hoofdstuk maken! Neen, maar de 
fout is juist. d;:t men het hier niet verder bracht dan één 
artikel. Door anieudeering zou men een geheel nieuw hoofd-
stuk aan de Grondwet moeten toevoegen. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het koloniale vraagstuk. 
De herzieningscommissie formuleert ook hier een nieuw 
hoofdstuk. De omschrijving van het koloniale staatsrecht is 
in het tweede hoofdstuk onder de ,,Magt des Konings" niet 

meer op haar plaats. De amendeering moet nu echter wel 
het geboden bestek volgen en daar trachten althans de hin-
dermssen voor de ontwikkeling van Indië zooveel mogelijk te 
verwijderen. 

Mijn vrienden en ik hebben vorm gegeven aan hetgeen wij 
meenen, dat bij deze herziening binnen het bestek van do 
voorstellen moet worden opgenomen. 

Wij hebben getracht, daarbij zooveel mogelijk practisch 
werk te doen en ons van declaraties zonder positief effect te 
onthouden. 

Aan de eischen, door de in breeden kring sedert 1918 snel 
doorgedrongen denkbeelden, die men onder het begrip 
„democratie" i an samenvatten, voldoen de voorstellen niet. 
Ér is wel op dit gebied een teruggang merkbaar, doch des te 
dringender is geboden, de gelegenheid waar te nemen om 
den teruggang tegen te houden. 

Dv Regeering heeft in de algemeene beschouwingen van 
haar Memorie van Antwoord voor allen, wien haar voorstel-
len in democratische richting niet ver genoeg bleken te gaan, 
slechts één bescheid: de Regeering dient ,,de ware democra-
tie", de anderen huldigen een „sohijnradicalisme". De Re-
geering spreekt alleen over practisohe politiek, zij laat onibe-
reibbare idealen ter zijde. 

Ik wil dit voorbeeld volgen. 
Maar dan vraag ik: is niet in de laatste jaren alom de over-

tuiging doorgedrongen, dat de aanspraak van de vrouw, om 
als volwaardig Staatsburgeres te worden erkend, gerecht-
vaardijrd is? De Regeerinjr heeft zelf. nadat de vrouw ver-
kiesbaar was verklaard in de vertegenwoordigende lichamen, 
het vrouwenkiesrecht in het Staatsblad gebracht. Wij zijn 
hier dus in de practijk. Naast de verkiesbaarheid is er de1 

benoembaarheid van vrouwen in openbare ambten. Wat wilt 
gij toch, zeggen Regeering en Staatscommissie: de Grondwet 
maakt immers nergens tusschen mannen en vrouwen verschil; 
ieder Nederlander is tot elke landsibediening benoembaar! 

Dat schijnt in orde, doch het is niet meer dan schijn. De 
practijk toont, dat wij aan deze algemeene verklaringen niets 
hebben._ De wet staat ons niettemin in den weg. Wij hebben 
dat gezien bij de poging om de vrouw benoembaar te ver-
klaren tot kinderrechter. Toen deed de Regeerin? een beroep 
op de wet om aan te toonen, dat een vrouw in de rechterlijke 
macht niet benoembaar is. 

Deze obstakels moeten weggeruimd. Zij passen niet meer! 
in den huidigen toestand van het maatschappelijk leven. E r 
moet een einde worden gemaakt aan de strijdige bepalingen 
der wet. Ik zie niet in, waarom de Regeerin? zich zelf bij 
benoemingen moet binden. Zij moet in elk geval zich vol-
komen vrij gevoelen in de beoordeeling, of rij het lands-
belang het best behartigt door de benoeming van een man! 
of van een vrouw. Schijnradicalisme is dit allerminst. Ik! 
houd het Voor practische politiek en Voor ware democratie 
tevens. Zoodat ik meen te mogen rekenen op de instemming 
Van de Regeering, waar wij een poging doen om dit in de 
Grondwet te realiseeren: de Regeering en wij bevinden ons 
hier op hetzelfde standpunt. 

Do Eerste Kamer. Hoe meer de Regeering toegeeft aan 
onweerlegbare eischen ten aanzien van de positie der Eerste 
Kamer, hoe meer de Regeering ons Staatsrecht hervormt, 
terwijl zij aan die eischen toegeeft, des te duidelijker blijkt 
de onhoudbaarheid van het instituut op den grondslag 
waarop het thans berust. De Eerste Kamer moet èf weg. óf 
zij moet op een geheel andere basis worden opgetrokken en 
een geheel andere beteekenis hebben. Deze beteekenis ont-
breekt aan het instituut, waar het wordt een duplicaat van 
de Tweede Kamer, wat de Regeering er van maakt. Dan 
eerst recht is de instelling te veroordeelen. 

Het referendum. Van het referendum wil de Regeering 
niet weten. Bij de behandfling der amendementen zullen wij 
gelegenheid hebben de argumenten, die de Regeering er 
tegen aanvoert, nader te overwegen. De vraag, of het referen-
dhimm moet worden ingevoerd of niet, is voor mij volkomen 
onafhankelijk van de vraag, of er een Eerste Kamer zal zijn 
al dan niet. Ik kan voor de argumentatie verwijzen naar de 
voortreffelijke Nota van mijn vriend Limburg als lid van de 
Staatscommissie tot voorbereiding van deze hrrriening. 

Ik ben het volmaakt met hem eens, waar hij concludeert; 
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„Het kan de „public spiri t" ten onzent niet anders 

dan verhoogen, wanneer het volk geroepen kan worden, 
zonder verkiezingsbijmengselen, en zonder tevens gebon-
den te zij n door een oordeel over personen, zijn meening 
te uiten over een bepaalde vraag van wetgeving. Het kan 
het Parlement niet anders dan prikkelen tot hooger 
beleid, wanneer het weet, dat aan het volk ten opzichte 
van een concreet onderwerp de vraag kan worden gesteld 
of dat Parlement in dit opzioht wel den volkswil weer-
geeft." 

Juist dat laatste punt is voor mij het meest aantrekkelijke 
in het referendum; vooral gegeven de tegenwoordige poli-
tieke omstandigheden. Wij zijn het er allen over eens, dat het 
staatkundige leven ten onzent zich zoodanig heeft ontwikkeld, 
dat van de constructie van een homogeen Kabinet, rustende 
op één partij in deze Kamer, in afzienbaran tijd geen sprake 
«al kunnen zijn. Wil men handhaving van het parlementaire 
Kabinet dan moet dit steunen op hert samenwerken van ver-
schillende groepen in de Sta ten "Generaal. Dat heeft in de 
praetijk dit gevolg, dat men samenwerking verkrijgt van ver-
schillende groepen, dikwijls niet op een positief program', 
niet op enkele vaste punten, waaromtrent die groepen een 

f ezamenlijk inzicht hebben, maar een zoodanige samenwer-
ing van groepen, die nu eenmaal door den loop van de 

omstandigheden het eerst op die samenwerking zijn aan ge-
wezen. Dit heeft dezen invloed op de wetgeving, dat het 
Kabinet in zijn werkprogram slechts kan opnemen een com-
promis. De eene samenwerkende groep stelt deze, de andere 
geheel andere eisenen. Dientengevolge zal de wetgieving op 
de meest aangelegen punten altijd het karakter van een com-
promis behouden. Zelfs is het mogelijk, dat een belangrijke 
wet in het Staatsblad wordt gebracht, omdat zij door de eene 

f roep wordt geëischt, en een andere belangrijke wet, omdat 
ie door de andere groep wordt verlangd, terwijl elke groep 

de andere wet afkeurt. Geen van die belangrijke wetten is 
derhalve uitvloeisel van de gedachte van de meerderheid in 
de Volksvertegenwoordiging; men komt daartoe slechts door 
compromissen, door transacties, door toegeven aan beide kan-
ten. Men krijgt zoodoende een resultaat, dat aan het inzicht 
van geen der samenstellende deelen van de meerderheid be-
antwoordt. Dit maakt het noodzakelijk, dat over de punten 
van aanbelang, vóórdat de wet in het Staatsblad wordt ge-
bracht het volk in zijn geheel zich moet kunnen uitspreken, 
het volk, dat niet te maken heeft met die transacties en com-

§remissen, en dat ons zal doen zien, of het zich in meerder-
eid vereenigt met de beginselen in die wet neergelegd. Dat 

zal den geest der Staten-Generaal verlevendigen en hooger 
spannen, want Regeering en Staten-Generaal leven dan in 
het besef, dat er een tweede uitspraak is over het tot stand te 
brengen werk, welke dit kan vernietigen. Thans gevoelt men 
sich vrij om transacties te sluiten zooals men wil, om begin-
selen te offeren, maar zoodoende verkrijgt men wetten, die 
niet beantwoorden aan het inzicht van het volk. Daarom is als 
correctief het referendum beslist noodzakelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Wa t de koloniën betreft, wanneer 
men de ontzaglijk snelle ontwikkeling van de inzichten, van 
de maatschappelijke toestanden in het Indische Rijk nagaat, 
dan voelt men dat het niet lang kan duren of, wanneer men 
de herziening zal aanvatten van de wetgeving voor het Indi-
sche Rijk, zal men stuiten op beletselen die de Nederlandsche 
Grondwet daaraan in den weg legt. Wanneer wij aan de ver-
dediging van onze amendementen zijn genaderd, zal blijken, 
dat reeds bij de aanstaande herziening van het RegeenngB-
reglement die moeilijkheden zich zullen voordoen en dat reeds 
dan het bestek, door de Regeering getrokken, te nauw zal 
blijken. 

Vooral sedert den wereldoorlog is noodzakelijk, dat de 
nieuwe geest omtrent de gewelddadige beslissing van inter-
nationale geschillen in de Grondwet tot uiting komt. Van het 
verklaren van oorlog behoort in de Grondwet geen sprake meer 
te zijn. Hoe is de clausule omtrent de oorlogsverklaring in de 
Grondwet gekomen? Doordat men in den tijd, dat men die 
clausule neerschreef, leefde in de gedachte dat het vanzelf 
sprak, normaal was, dat aan de internationale geschillen 
door de wapenen een beslissing moest worden gegeven. 

(Marchant e. a.) 
Juist omdlat de overtuiging op dit gebied geheel veranderd 
is, juist omdat men van de gewelddadige beslissing van in-
ternatonale geschillen niet meer weten wil, moet de bepa-
ling omtrent het verklaren van oorlog, die bovendien abso-
luut overbodig is, uit de Grondwet verdwijnen. In verband 
daarmede behoort ook uit d* Grond'wet te verdwijnen liet 
vastleggen van het bestaan van een zee- en een landmacht. 

In hetzelfde verband merk ik op, dat hier de rechtsgedachte 
in de plaats is gekomen van de oorlogsgedachte en dat deze 
rechtsgedachte is gematerialiseerd in de instelling van den 
Volkenbond. Waar nu Nederland lid is van den Volkenbond, 
waar een deel van het bestaan van Nederland ligt in het lid-
maatschap van den Volkenbond, daar mag dit instituut in de 
Grondwet niet ontbreken. Het is een geheel nieuwe positie, 
die Nederland inneemt en daarover kan de Grondwet niet 
zwijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ziedaar in groote trekken wat bin-
nen de grenzen, nn eenmaal door de Regeering getrokken, mij 
mogelijk schijnt en eisch van practisch beleid. Indien op deze 
wijze de voorstellen worden geamendeerd, aan de voorstellen 
een wijdere strekking wordt gegeven, dan kunnen deze voor-
stellen eenigszins nabij komen aan hetgeen men in November 
1918 daarvan heeft verwacht. 

De heer Troe l s t r a : Mijnheer de Voorzitter! Deze her-
ziening van de Grondwet heeft plaats in een tijd van groote 
gisting en strijd overal. De naweeën van den oorlog en de 
economische ontreddering, daarop gevolgd, geven den strijd 
tusschen de volkeren en de klassen telkens nieuw voedsel. 
Daar is revolutie en contra-revolutie. Daar is de wisselende 
opkomst van proletariaat en reactie. Daar is democratie al 
of niet met socialen inhoud, en daartegenover dictatuur van 
militairen, kapitalisten of bolsjewistische minderheden. De 
oude, absolutistische Staatsvormen in Europa zijn door 

] nieuwe, republikeinsche Staten vervangen. Maar deze nieuwe 
j democratische Staten hebben nog steeds om hun behoud te 

kampen; en ook waar reeds voor den oorlog het democratisch 
parlementarisme in de Staatsinrichting1 was verwezenlijkt, 
ziet men nieuwe Staatsrechtelijke oovattintren en stroomingen 
opkomen, die meer en meer trachten, het bestaande stelsel 
te doorkruisen. Niet alleen doel ik hiermee op nieuwe 
theorieën op Staatsrechtelijk erebied. maar ook op de praetijk 
van den politieken strijd, die zich in voorname landen meer 
en meer gedeeltelijk terugtrekt uit het Parlement, omdat 
men meent, krachtiger door middel van de politieke actie 
der vakvereenijringen tot het doel te kunnen komen. Hoe 
meer het Parlement niet voldoet aan de politieke eischen 
der verschillende maatschappelijke Groenen, hoe meer er aan-
leiding is, dat verschillende groepen in de maatschappij zelf, 

j hettzij kapitalistische groepen door haar werken buiten het 
j Parlement, hetzij vakvereenigingen van arbeiders, politiek 
! zullen trachten te maken door haar economischen invloed. 

Er is een zoeken en tasten om aan nieuwe in de maat-
schappij opgekomen krachten en organisaties zekere gelding 
in de Staatsinrichtinsr te verschaffen, een streven._ zoowel in 
het belang van de betrekkelijke groepen zelf als in het be~ 
lang der ontwikkeling van Staat en volk. 

Mijnheer de Voorzitter ! Ik meen in uw geest te handelen, 
wanneer ik hier op die verschillende nieuwe staatsrechtelijke 
stelsels en pogingen op het oogenblik niet nader inga. 

Wij zullen de gelegenheid hebben bij de behandeling van 
hoofdstuk I I I dat nader te doen, maar ik behoef slechts te 
noemen het radenstelsel (de sovjet), het pilde-soeialisme in 
Engeland, het economisch parlement of iets wat daarmee 
overeenkomt, waarop in verschillende kringen wordt aange-
drongen en op de invoeging van den Reichswirtschaftsrat in 
de Duitsche grondwet, om aan te geven, wat ik zoo al bedoel. 

Al dat nieuwe heeft, wanneer ik het goed zie, im Groszen 
und Ganzen dit gemeenschappelijke kenmerk, dat het niet 
meer in die mate als dat bij voorbeeld ook in onze Grondwet 
het geval is, ja, wat vele stelsels betreft totaal niet meer, in 
stand houdt de scheiding tusschen uitvoerende en wetgevende 

! macht. Er ligt zeer zeker in al die pogingen het streven, om 
1 de maatschappij zelf in haar verschillende organisaties een 
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Slaats te geven in de Staatsinrichting en daardoor meer 
irecte medewerking aan wetgeving en uitvoering. 
Wanneer men vraagt, wat, indien die verschillende stre-

vingen tot haar recht komen, het gevolg zal zijn, dan komt 
het mij voor, dat het tegenwoordige futlooze parlement, zoo-
als wij dat kennen, zwak staand* tegenover de Regeering, nog 
zwakker staande tegenover machtige economische groepen 
in het lande zelf, een versterkte positie zal moeten krijgen, 
een groote hervorming behoeft en dat men er voor zal moeten 
Borgen, dat naast het tegenwoordige politieke parlement 
economische groepen een bepaald recht krijgen, om voorlich-
ting te geven en in het algemeen in publiekrechtelij ken zin 
als deel van de Staatsinrichting zich zoodanig moeten kunnen 
ontwikkelen, dat zij een deel van de taak van het tegenwoor-
dige parlement kunnen overnemen, opdat de invloed dier groe-
pen op het politieke leven niet meer wordt uitgeoefend achter-
baks, maar in het publiek, onder controle van het geheele 
volk. Het blijkt meer en meer, dat de liberale Staat, die zich 
40 jaar lang heeft weten aan te passen aan de sociale behoef-
ten van onzen tijd, feitelijk zijn tijd heeft gehad. 

Ik zal op het oogenblik de verhouding van Parlement tot 
uitvoerende macht niet in den breede behandelen, omdat ik 
daartoe.nog bij de behandeling van hoofdstuk I I I de gelegen-
heid zal hebben, maar ik wil toch een paar woorden zeggen, 
opdat mijn bedoeling1 hier wordt weergegeven. Wij staan 
als Parlement totaal ongeoutilleerd tegenover de Regee-
ring. Wij hebben geen enkel middel, geen enkel recht om 
ons de noodige inlichtingen te verschaffen. Voor netgeen 
men ons medeedeelt, zijn wü dankbaar, maar het komt niet 
zelden voor, dat als men te bevoegder plaats tracht de noodige 
inlichtingen te verkrijgen, men ten antwoord krijgt, dat de 
Minister verboden heeft ons de inlichtingen te verstrekken. 
Dan staan wij als smeekelingen afhankelijk van de gunst 
van den Minister. Wij hebben een griffie, maar wat kunnen 
wij daarmede doen? Een griffie, waar zoo goed als geen 
plaats is, doch dit is een toevallige omstandigheid, die spe-
ciaal geldt voor dit land. omdat de Nederlandsche Kamer in 
technisch opricht de slechtste is misschien op de geheele 
wereld. Erger is, dat daar niemand is, aan wien wij kunnen 
opdragen, ons bepaalde gegevens omtrent bepaalde zaken te 
verschaffen. Dit moge voor den gewonen rechtsstaat vol-
doende zijn geweest, toen hier een aantal deftige heeren een 
keer of 50 bijeenkwamen, die allen voor de vervulling van 
hun taak een flink gestoffeerde studeerkamer met juridiscüe 
en Staatsrechtelijke werken bezaten, maar de taak van den 
Staat heeft zich zoodanic op economisch, op sociaal gebied 
uitgebreid, de vraagstukken, die ons in den vorm van wets-
ontwerpen worden voorgelegd, zijn zoo ingewikkeld geworden, 
dragen een veelal zoo technisch karakter, dat men zich als 
Kamerlid zeer vaak afvraagt, vooral als men er gaarne wat 
van wil maken, waar de gegevens te vinden, om voldoende 
die stof te kunnen verwerken. 

Hier, in ons eigen huis, hebben wij die gelegenheid zoo 
goed als niet. En terwijl bet Parlement aldus arm aan hulp-
middelen staat, heeft zich langzamerhand de practijk der 
Regeering zoodanig ontwikkeld, dat de Regeering steeds 
sterker en sterker gedocumenteerd, van alle mogelijke in-
lichtingen en deskundige adviezen voorzien, tegenover ons 
komt te staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is maar een trek uit het ge-
heele beeld om aan te geven, waarom ik sterk voel, dat de 
positie van ons, als wetgevende, tegenover de uitvoerende 
macht, de Regeering, zwakker en zwakker is geworden. 

Maar bovendien heeft het Parlement hier in de voorbe-
reiding van de wetten niets te zeggen. Bij de voorbereiding 
werken geen parlementaire commissiën mede, zooals dat :n 
sommige andere Parlementen het geval is. Bij die voorbe-
reiding wordt de Regeering geholpen door buiten-parlemen-
taire lichamen, die op hoogst willekeurige wijze door ve 
Regeering zijn ingesteld, over de instelling, over de werk-
wijze, de bevoegdheid waarvan wij nimmer zijn gehoord. 

Ik heb reeds vroeger over die feiten een paar maal ge-
klaagd. Ik heb er over geklaagd onder het Ministcrie-Cort 
van der Linden, toen is ingesteld een Commissie voor de 
economische politiek, welke tot taak heeft te beraadslagen 

' en advies uit te brengen over vraagstukken op het gebied van 
de economische politiek, zoowel van zuiver binnenlandschen 
aard als met betrekking tot het buitenland. Minister Cort 
van der Linden gaf toen te kennen, dat de bedoeling van die 
commissie eigenlijk was, aan de verschillende organisaties, 

I die daarin zijn vertegenwoordigd, een soort permanente 
\ audiëntie te verleenen. Maar wanneer men do samenstelling 
I van die commissie nagaat, waarin ook de vakcentrales ver-
I tegenwoordigers hebben, wanneer men nagaat al die groote 

werkgevers en kapitalistische lichamen, die in die commissie 
zijn vertegenwoordigd, en daarin de overweldigende meer-
derheid voionen, dan vraagt men zich af, wat er van die pe-r-
manente audiëntie, in het belang van de goede sociale wet-
geving en economische regelingen, waarbij rekening gehou-
den wordt met de belangen van de massa, terecht moet 
komen. 

Naast die commissie bestaat er een raad van bijstand; 
voor de economische onderhandelingen met het buitonland. 
Daarnaast is verder de Hooge Raad van Arbeid bij Konink-
lijk besluit van October 1919 ingesteld, die aan de Departe-
menten van algemeen bestuur op hun aanvragen van advies 
dient voor de bij die Departementen ontworpen regelingen. 

Wij hebben verder, alsof er nog niet genoeg economische 
voorlichting is, den Nijverheidsraad, die tot taak heeft, aan-
gelegenheden van commercieelen, economischen of techni-
schen aard, welke voor de Nederlandsche nijverheid van alge-
meen belang zijn, te behandelen en daaromtrent overleg te 
plegen met of voorstellen te doen aan den ter zake bevoegden 
Minister. 

Daarnaast is opgericht, eveneens bij Koninklijk besluit, de 
Middenstandsraad, die ten opzichte van de daarbij behoorende 
groepen dezelfde taak heeft, en het Nederlandsche Landbouw-
comité is tevens ingevoegd in de rij deT officieele adviseurs 

I van de Regeering; zoolang de Landbouwraad, die in den maak 
is, nog niet is tot stand gekomen, fungeert dit belangrijke 
economische lichaam als Regeeringsadviseur. 

Over den Mijnraad, den Gezondheidsraad, den Rijk-:wo-
ningsraad, den Nederlandschen Werkloosheidsraad en de 
Rijkscommissie in zake verruiming en regularisatie van 
werkgelegenheid, betrekking hebbende op speciale punten, 
spreek ik op het oogenblik niet. 

Evenmin over den Onderwijsraad, die evenwel hierin ver» 
schilt met al de genoemde raden, dat hij bij de wet is inge-
steld. Onder genoemde lichamen rangschik ik echter wel de 
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambte-
naarszaken, aan wie ook een hoogst belangrijke taak is opge-
dragen. 

Wie nu een klein beetje den toestand kent, weet dat bij 
velen, die deel van deze lichamen uitmaken, vooral van arbei-
derszijde, omtrent de wijze van werken, omtrent ook de be-
voegdheid van deze lichamen, omtrent de kracht van haar 
adviezen, enz. een groot verschil van meening aanwezig is. 
Daarover spreek ik thans niet, maar ik wijs er op, hoe uit al 
deze crganen_blijkt, dat ons parlementair stelsel, onze Staats-
inrichting niet aan de behoeften des tij ds kan voldoen. 

Terwijl een lichaam van advies, als de Raad van State, in' 
de Grondwet is opgenomen, zijn de genoemde lichamen van 
advies en bijstand, die eigenlijk veel belangrijker zijn voor 
het politieke leven van dezen tijd, eenvoudig bij Koninklijk 
besluit opgericht. Het zijn als het ware lappen op het oude 
kleed van onze Staatsinrichting, die daar zoo bij gelegenheid, 
incidenteel, zoo eventjes losjes door de Regeering op zijn 
genaaid. 

Het wijzen op een dergelijke wijze van aanvulling is vol-
doende om aan te toonen, dat er, wil men werkelijk in dezen 
tijd onze Staatsinrichting een beetje op peil brengen en aan 
de behoeften doen beantwoorden, ook op dit gebied vrij wat 
had moeten worden voorgesteld. Mijnheer de Voorzitter, ik 
zal gelegenheid hebben bij het betrekkelijk amendement onzer 
fractie op deze zaak nader in te gaan. 

Maar de overweging, dat onze Staatsinrichting aan groote 
wijzigingen toe is, was niet de aanleiding geweest tot deze 
Grondwetsherziening. Dat ons Parlement impopulair is. dat 
het niet dien indruk maakt naar buiten, dien men toch eigen-
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tijk wel van een Parlement zou verwachten, heeft wel in ons 
land een onvruchtbaar gepruttel in de pers en elders nu en 
dan opgewekt, is er misschien ook wel de schuld van, dat zoo 
nu en dan allerlei politieke misgeboorten plaats hebben — 
den eenen keer een bezuinigingspartij, den anderen keer een 
sporlpartij, weer een anderen keer een belastingpartij, alles 
uitingen van een dilettantisme, dat toch eigenlijk wel zijn 
grond vindt in het feit, dat men niet met het tegenwoordige 
tevreden is, zonder dat men ziet, wat veranderd moet wor-
den — maar in het volk zelf is geen flinke en positieve over-
tuiging aanwezig van de fouten en gebreken, die onze Staats-
inrichting aankleven. 

Van de Regeering had men mogen verwachten, vooral 
•wanneer men nagaat, wat de aanleiding is geweest om te 
komen tot deze Grondwetsherziening, dat zij op deze zaak 
een meer systematischen blik had en behoefte zou hebben 
gevoeld, waar het politieke leven hierbuiten zoo ontzaglijk 
samenhangt met de inrichting:, de beteekenis, de kracht, de 
populariteit en de werkkracht van het Parlement, om de 
eerste te zijn om een beetje degelijker, een beetje meer diep-
gaand en systematisch de Grondwetsherziening te beschou* 
wen en te behandelen. 

Op het hoogtepunt van het internationale maatschappelijke 

f ebeuren, toen de splinters van de stukgeslagen tronen ons 
ier om de ooren vlogen en de donder van internationale 

revoluties over onze velden rolde, heeft het Nederlandsche 
volk iets van de wereldbeweging naar nieuwe economische 
en politieke systemen gevoeld, óf het volk de beteekenis er 
van ook voor eigen land heeft begrepen, is een andere vraag. 
Te veel zijn de machten van het behoud van de Kerk, den 
Staat en de pers, van troon, beurs en altaar bezig geweest, 
om de werkelijke beteekenis daarvan zooveel mogelijk te ver-
donkeremanen. Maar toch heeft men in den eersten schrik 
gevoeld: naast de sociale hervormingen, door de arbeiders 
xeeds lang geëischt, dienen ook hun politieke eischen zooveel 
mogelijk te worden vervuld. In het Rotterdamsch program 
waren de door die arbeiders gestelde politieke eischen uiterst 
gematigd. Zij bestonden in afschaffing van de Eerste Kamer, 
verlaging van den kiezersloeftijd, invoering van het vrouwen-
kiesrecht en toestemming van het Parlement om tot oorlogs-
verklaring te kunnen overgaan. 

Dit alles was mogelijk binnen het raam der bestaande 
ecnstitutioneele monarchie en kwam feitelijk hierop neer, 
dat men een versterking van de democratische elementen 
in onze Staatsinrichting wenschte. 

De revolutionnaire vloed heeft bij die gelegenheid dijken 
en dammen overstroomd, door Regeering en rechterzijde 
tegen de invoering van het vrouwenkiesrecht opgeworpen. 

Plotseling hebben defitige Staatslieden de schadelijke 
overbodigheid van de Eerste Kamer duidelijk voor oogen ge-
kregen. 

Niet alleen werd op deze schadelijke overbodigheid zoo 
kias mogelijk gewezen door het deftigste orgaan der wereld, 
de Nieuwe Tiotterdamsche Courant, maar wij hebben zelfs 
een der meest bezadigde, meest geziene. Staatsgeleerde leden 
van deze Kamer zich een ongepermitteerden grap hooren ver-
oorloven op de ter dood gedoemde Eerste Kamer, een grap, 
waarvan die geachte afgevaardigde tot nu toe — het spijt 
mij zeer — weinig pleizier heeft beleefd. Hij heeft echter — 
dit is zoo mooi — thans de gelegenheid revanche te nemen 
en te zorgen, dat het vonnis, toen op humoristische wijze 
uitgesproken, thans wordt voltrokken. 

Het gevolg van dit alles is- geweest, dat de Regeering een 
Staatscommissie voor Grondwetsherziening hoeft benoemd, 
wier arbeid wij thans voor ons hebben. 

Reeds thans moet ik als mijn meening uitspreken, dat 
deze herziening een berg is, welke een muis heeft gebaard, 
die ten volle de van vooruitstrevend standpunt door den heer 
Marchant geoefende en vernietigde critiek verdient. Zij be-
wijst, hoe niet alleen ons volk, maar ook de Regeering, 
weinig doordrongen is van het leven van den nieuwen tijd 
met zijn velerlei eischen, met zijn zoeken en trachten naar 
nieuwe Staatkundige organisatie. 

Van welk standpunt zullen wij, sociaal-democraten, nu 
deze voorstellen der Regeering beschouwen? 

Dit standpunt is kort, maar juist weergegeven door den 
! heer Schaper in zijn Nota. In het Voorloopig Verslag wordt 
I ter toelichting van dat standpunt verwezen naar Lassalle. 
j Bedoeld is do beroemde rede van Lasalle: „TJeber verfas-
| sungswesen". waarvan de kenmerkende zin, die leidraad 
; is voor onze houding ten opzichte van deze voorstellen, aldus 

luidt: ,,De werkelijke Grondwet van een land bestaat slechts 
in de wezenlijke daadwerkelijke machtsverhoudingen, die 
in het land bestaan; geschreven Grondwetten zün slechts dan 
van waarde en duur, als zij de juiste uitdrukking zijn van 
de werkelijke in de maatschappij bestaande inaehtaverhou~ 
dingen." 

Wanneer wij hier niet komen met werkelijk principieels 
nieuwe eischen, waarin de eigen opvattingen van ons als 
sociaal-democraten zijn belichaamd, dan moge dat voor 
iedereen het bewijs zijn, dat wij de machtsverhoudingen 
van het oogenblik zien en dat wij niet meenen, die te 
kunnen veranderen door in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal amendementen in te dienen op een voorstel der 
Regeering. 

Ik heb in mijn Nota bij het verslag van de Commissie voor 
de Grondwetsherziening in 1910 het volgende gezegd: 

, ,In een tijdvak, waarin de bezittende klasse, zij het 
'ook wegens de politieke onrijpheid van het grootste deel 
der arbeidersklasse, nog in zoodanige mate de politieke 
macht bezit als ten onzent het geval is, zou een konkreet 
voorstel, om aan onze Staatsregeling haar burgerlijk 
karakter te ontnemen, niet getuigen van historisch-
staatsrechtelijk doorzicht en praktisch beleid." 

Ziedaar aangegeven, waarom onze medewerking tot deze 
Grondwetsherziening zich binnen betrekkelijk éngo grenzen 
zal bewegen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij deze 
gelegenheid zullen laten voorbijgaan, zonder, zij het ook 
zeer terloops en in het kort, iets omtrent de sociaal-democra-
tische opvattingen te laten blijken. 

In dezen heb ik te verwijzen naar de resolutie, aangenomen 
op het congres der tweede internationale te Genève, waar 
men getracht heeft zoowel tegenover de burgerlijke stelsels 
als tegenover de bolsjewistische opvattingen de sociaal-demo-
cratische opvattingen omtrent de meer principieele verande-
ringen in het politiek systeem samen te vatten. 

Ik behoef die geheele resolutie niet voor te lezen, maar 
kan volstaan met slechts op een paar zinsneden daarvan uw 
aandacht te vestigen om op die manier mij van een verdere 
uiteenzetting van deze zaak onülagen te kunnen rekenen: 

„Het parlement vertegenwoordigt in dien gedachten-
gang alle macht des volks en de volkseenheid; zijn taak 
is de verdediging van den staat naar binnen en naar 
buiten. Het beschikt over de financiën en het eigendom 
der gemeenschap. Het oefent de wetgevende macht uit 
en heeft de leiding in de politieke aangelegenheden. 

De hoofden der departementen worden uit de leden 
van het parlement gekozen. De regeer ing is een uit-
voerend komitee van het parlement. Het parlement kan 
bepaalde bevoegdheden aan de vertegenwoordiging van 
economische en sociale groepen der maatschappij over-
dragen, met het doel om de grootst mogelijke mate van 
medezeggenschap te verzekeren aan hen. die deelnemen 
in eenigen tak van sociale aktiviteit." 

En verder; 
,,Het parlement kan aan de beroepsorganisatie funk-

ties overdragen, betreffende interne regelingen, onder-
zoek en beroepsonderwijs. 

De organisaties, hetzij vakvereenigingen, hetzij 
hoogere beroepsorganisaties, waarin zich degenen, die in 
de verschillende industrieën en takken van dienst werk-
zaam zijn, zullen groepeeren, kunnen nu tot basis wor-
den van een tweede orgaan van het maatschappelijk en 
ekonomisch leven. 

Na-ast het parlement dient namelijk een Centrale 
Arbeidsraad ingesteld te worden, samengesteld uit ver-
tegen wcordigers der verschillende vrije vakvereenigingen 
en hoogere beroepsorganisaties. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1921—1922. — I I . 
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Do Centrale Arbeidsraad heeft het recht van diskussie, 

kritiek, enquête en voorstel, terwijl hij rapport kan uit-
hrengen aan het parlement. Van tijd tot tijd kan het 
parlement aan den Centialen Arbeidsraad opdracht 
<^even, wetsvoorstellen, die het gansene industrieels leven 
betreffen of bepalingen omtrent nadere regelingen, uit 
te werken." 

Ik zal gelegenheid hebben, Mijnheer de Voorzitter, voor 
zoover het mogelijk is, binnen de door ons getrokken grenzen, 
bij de behandeling van ons laatste amendement op hoofd-
stuk I I , nader op den inhoud van deze resolutie terug te 
komen. 

Dit wat betreft ons standpunt ten opzichte van deze Grond-
wetsherziening, voor hetgeen wij niet kunnen en willen 
betreft. Maar nu komt de vraag wat wij dan meenen wel te 
moeten en te kunnen doen naar aanleiding van de ingediende 
wetsvoorstellen. Met behoud van het wezen van onze constitu-
tioneele monarchie en binnen het raam van het burgerlijk-
parlementaire stelsel is toch vrij wat meer te veranderen aan 
onze Grondwet, dan door de Regeering wordt voorgesteld. 
Wij kunnen eischen, ook in dezen tijd en in deze machtsver-
houdingen, van een dergelijk voorstel, dat het leidt tot ver-
dere democratiseering, tot het vervallen van verouderde in-
stellingen en privilegiën, dat het de mogelijkheid voorziet 
dat andere instellingen en verplichtingen binnen den tijd 
dien men voor het bestaan van een_ Grondwet moet rekenen, 
zullen vervallen en dat men rekening houde in dit opzicht 
met den groeienden tegenstand in het volk tegen bepaalde 
instellingen. Hieronder valt in de eerste plaats de verlaging 
van den kiesrechtleeftijd. De Regeering maakt zich daarvan 
af met een: als je eens wist hoe moeilijk dat is, zou je zoo niet 
spreken. Verder geeft de Regeering geen onderzoek naar wat 
in andere landen bestaat, niets van dat alles, men loopt er 
overheen. 

Het vervallen van de Eerste Kamer is een oude eisch, 
waaraan de Regeering langs een omweg, zou ik haast willen 
zeggen, tracht te voldoen. Het voorstel der Regeering om-
trent de Eerste Kamer — het is door den vorigen spreker met 
andere woordengezegd — behelst een afschaffing van de 
Eerste Kamer. Wij zullen gelegenheid hebben bij de verdedi-

f ing van ons amendement op art. 79 daarop nader terug te 
omen. In plaats van tot een werkelijke Eerste Kamer, tot 

een werkelijken senaat, komt de Regeering in haar ijver om 
dat totaal overbodige instituut te democratiseeren er feitelijk 
toe, iets te produceeren, dat totaal overbodig is in onze 
Staatsinrichting. Had de Regeering de kunt>t verstaan, dat 
ïustituut nieuwe grondslagen te geven (n een nieuwe positie, 
niet een positie van hof van revisie, maar van een lichaam, 
dat verschillende zaken van het Parlement kon overnemen, 
dat ware iets nieuws; maar wat er nu van de Eerste Kamer 
overblijft, is eenvoudig niets en men vraagt zich af. waar wij 
leven in een tijd van bezuiniging, of men niet reeds uit een 
oogpunt van bezuiniging een dergelijk totaal overbodige zaak 
zou gaan opruimen. 

Onder die privileges, welke toch eigenlijk in onzen tegen-
woordigen tijd niet meer dienen te bestaan, behooren de 
vrijdom van personeele belasting van don Koning en den 
Prins van Oranje en bepalingen omtrent adeldom en ridder-
orden die in den tegenwoordigen tijd ten minste niet verdie-
nen om in een Grondwet te worden geplaatst, daar men die 
zaak aan gegadigden kan overlaten, die er iets in zien om 
met titels en orden te gaan geuren. Daaronder behoort ook 
het als het ware stilzwijgend aannemen als een vaststaande 
daadzaak, dat er een leger en een vloot zal zijn en dat het de 
plicht van ieder burger zal zijn, in leger en vloot voor de 
militaire verdediging van het land te dienen. 

In al die dingen beantwoorden naar mijn wijze van zien 
de voorstellen van de Regeering niet aan den eisen van demo-
craliseering en zelfs wanneer men nagaat het voorstel van de 
Regeering, wat betreft de verzwakking van het bestuur der 
gemeente, zie ik daarin een teruggang naar mindere democra-
tiseering. . 

Verder mogen wij van een Grondwetsherziening in dezen 
tijd eischen het vastleggen van nieuwe rechten, zoowel van 
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de wetgevende macht als van de burgers, in de Grondwet, 
voor zoover dat geëischt wordt door de huidige omstandig-
heden. Tot de eischen van breede kringen ten aanzien van 
de naaste toekomst en tot de nieuwe denkbeelden behoort het 
ontnemen van het recht van oorlogsverklaring aan den 
Koning zonder toestemming van de Staten-Generaal. Ik 
erken, dat in dit opzicht de Regeeringsvoorstellen een ver-
betering bevatten, maar dat men niet heeft overgenomen het 

i denkbeeld van den heer Schaper om in de Grondwet zelf den 
Koning op te leggen om, voordat hij tot het doen van eenig 
voorstel in deze bij de Staten-Generaal overgaat, een scheids-
rechterlijke beslissing uit te lokken, wijst weer op weinig 
geneigdheid of durf om te toonen, dat men met de eischen 

i van den nieuwen tijd wil medegaan. 
Onder deze rubriek behoort in het algemeen de versterking 

van het Parlement, behoort ook een vergrooting van de 
Tweede Kamer, zonder welke, zooals ik bij de behandeling 
van ons amendement zal trachten aan te toonen, van eenige 
verbetering van werkwijze van onze Tweede Kamer geen 
sprake zal kunnen zijn, behoort ook het toekennen van een 
grooter aandeel aan de regeering dan volgens de tegen-
woordige icheiding der machten bestaat. 

Verder kan men eischen van deze Grondwetsherziening, 
dat zij de mogelijkheid schept bij de wet nieuwe organen in 
onze staatsinrichting in te voegen, hetzij van parlemen-
tairen, hetzij van besturenden en beheerenden aard, organen, 
waarvan de noodzakelijkheid veelal reeds thans vrij alge-
meen wordt erkend of wier invoeging met het oog op be-

I langrijke politiek-sociale bewegingen binnen den tijd waar-
| voor de Grondwet dient te kunnen gelden mogelijk, misschien 
I zelfs waarschijnlijk is te achten. 

De Regeering meent aan die eischen te gemoet te komen 
I door haar wijziging van het hoofdstuk Waterstaat, waarvan 
| de titel wordt verlengd met lichamen met verordenende be-
I voegdheid. Ik erken, dat door die bepaling de twijfel om-
1 trent de toelaatbaarheid van met publiekrechtelijk gezag be-

kleede nieuwe organen wordt opgeheven, ten minste althans 
niet meer in de Grondwet steun behoeft te vinden. Maar wat 
daarbij ontbreekt, is dat de Regeering niet zelf met eigen 

| denkbeelden komt, dat de Regeering zelf niet gevoelt de 
! noodzakelijkheid, om nieuwe met publiek gezag bekleede 
, organen in de Grondwet in te voegen. Wat de Regeering 

daaromtrent zegt, is hoogst sceptisch. De Regeering weet niet, 
wat men er mede bedoelt, ziet geen concrete belijning, maar 
ik zou willen, dat de Regeering zelf leiding gaf, dat de 
Regeering als het ware een beetje wist voor te grijpen bij 
de regeling van hetgeen toch zal moeten gebeuren. Maar bij 
de Regeering is een tegenovergestelde neiging waar te 
nemen. Waar zij eenigszins kan, gaat zij nieuwe en moeilijke 
problemen liever uit den weg. Wij hebben te dezer zake een 
paar amendementen ingediend om aan te geven wat wij in 
deze wenschen. Daarbij komt ook voor: het recht op mede-
zeggenschap van de arbeiders in het voeren der bedrijven. De 
Regeering zegt; verbiedt de Grondwet dat dan? Dat laat ik 
daar; ik geloof niet, dat de Grondwet het op de een of andere 
wijze wettelijk regelen van de medezeggenschap van de 
arbeiders verbiedt. Maar wat wij in deze noodig hebben is, 
dat een recht, dat zeer omstreden is, voor welks verwezen-

| lijking een zware strijd zal moeten worden gevoerd, bij deze 
' Grondwetsherziening tot een grondwettelijk recht wordt ge-

maakt. En dat is dit recht ook wel waard, het recht van de 
| arbeiders om gekend te worden bij de zeer verschillende be-

slissingen, die in de bedrijven worden genomen, het recht 
van den arbeider om, wanneer hem op een goeden dag wordt 
gezegd, dat hij op straat kan gaan omdat de stand van het 
bedrijf zoo slecht is, te zeggen: dat wil ik eens zien, bewijs 
mij dat eens, leg uw boeken open, kunnen er dan geen be-
paalde voorwaarden aan verbonden worden, enz. Waar dit 
voor een groot gedeelte van het volk een zoo belangrijk recht 
is, dat te doen heeft met hun leven — er zijn tal van rechten 
in de Grondwet, die lang niet zooveel beteekenen als dit — 
kan men er zich maar niet zoo van afmaken. 

Hetzelfde sceldt ook voor den verbruiker. De verbruiker is 
tegenwoordig1 een wezen taillable a merci; meer dan hij zelf 
verbruikt, wordt hij verbruikt! Wanneer men spreekt van 
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uitbuiting, van exploitatie door het kapitalisme, geldt dat 
niet alleen de arbeiders, die zich tegen die exploitatie althans 
nog weten te organiseeren, die er in geslaagd zijn een 
zekeren weerstand uit te oefenen, daargelaten hoe sterk die 
op den duur zal zijn. maar geldt dat ook de verbruikers, die 
wettelijke waarborgen moeten hebben, dat maar niet alles 
van hen kan worden geëischt. De Regeering blijkt voor deze 
zaak niet in het minst oog te hebben, en acht ook nog niet 
den tijd gekomen om er in de Grondwet over te spreken. 
Daarmede wordt het belang van een Grondwetsherziening 
in dezen tiid miskend. 

Voorts kan men bij een Grondwetsherziening als deze 
eischen, vooral in verband met de onzekere tijden, met den 
aan verrassingen en overrompelingen zoo zwangeren toestand 
in Europa, die snelle beslissingen kan noodzakelijk maken 
en aan een langdurig proces voor Grondwetsherzieing geen 
tijd en plaats laat, dat de wijze van het aanbrengen vrji ver-
anderingen in de Grondwet zeer wordt vergemakkelijkt. De 
Regeering heeft daarvoor het referendum ingeroepen. Ik 
zal daarop niet ingaan maar wil wel zeggen, dat, wan-
neer men de zaak van de Grondwetsherziening op de lange 
baan wil schuiven, men met het referendum moet beginnen. 
Daarom voldoet het voorstel van de Regeering ook in dit op-
zicht niet aan noodzakelijke eischen. "Wij hopen een en ander 
nader bij onze amendementen toe te lichten. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regeering is tot de conclusie 
gekomen, dat thans geen wijziging in hoofdstuk VI moet 
worden gebracht. Met het oog OP den financieelen toestand 
acht zij een oplossing1 van hei vraagstuk van art. 171 niet 
mogelijk en daarom heeft zij ook maar ingetrokken de aan-
vankelijk voorgestelde wijziging in zake de opheffing van 
het processieverbod. ,,Te gelegener t i id" zal men dit vraag-
stuk dus nog eens moeten behandelen. 

Ik zou wel eens willen vragen, hoe de Regeering denkt 
over het feit, dat onze eerste Grondwet 39 jaar heeft gewerkt, 
dat de Grondwet van 1887 30 jaren heeft bestaan, tot 1917, 
en dat wij nu, een paar jaar na 1917, weer aan het herzien 
zijn, terwijl de Regeering bovendien een belangrijk hoofd-
stuk geheel onveranderd laat met de mededeeling: dat zullen 
wij te gelegener tijd nog wel herzien. Wij kunnen toch niet 
altijd aan het herzien van de Grondwet blijven! Wat stelt 
de Regeering zich van dien gelegen tijd voor? Ik kan dit 
niet anders beschouwen dan als een middel, om zich voor-
loopig van die zaak af te maken, vooral omdat, ondanks de 
hooggeroemde eenheid van beginsel, een deel der rechter-
zijde tegen den billijken eisch van het Roomsch-Katholieke 
volksdeel tot opheffing van het processieverbod zich zooi 
heftig heeft verzet. Da Katholieken zelf moeten weten, in 
hoeverre zij het juist vinden, dat de Regeering voor het opge-
zette relletje op den loop is gegaan. Mij komt het voor, dat 
de Regeering gerust voet bij stuk had kunnen houden. De 
enghartige, bekrompen geloofshaat van die elementen ter 
rechterzijde, die daartegen in opstand zijn gekomen, drukt 
volstrekt niet uit den geest, die leeft in Je groote massa van 
het Nederlandsche volk. Het ware beter TOOT de Regeering 

f eweest, in deze te vertrouwen op diegenen, die staan achter 
e op een na grootste partij in het Parlement, dan uit den 

weg te gaan voor een optreden, dat ik niet zal qualificeeren, 
van kleine, fanatieke groepen aan de rechterzijde. Wil men | 
op den duur in de banen van redelijkheid en van vooruitgang ! 
verder gaan, dan is er niets gevaaVlijker dan dat men zich 
laat overdonderen door het geroep en het geschreeuw, dat van 
die zijde komt. Wij leven in een nieuwen tijd. Wij hebben 
met deze ouderwetsche dingen niets meer te maken en als de 
Regeering deze bepalingen had opgeheven, dan had zij, objec-
tief bezien, niet anders gedaan dan meer vrijheid van be-
weging in Nederland tot stand gebracht, iets waaraan alle 
partij en van den vooruitgang gaarne zullen meedoen. 

Ik heb nl. ook niet bemerkt, dat bij de burgerlijke partijen 
van links tegenstand tegen het oorspronkelijk voorstel der 
Regeering heeft bestaan. Moeten wij, nu dergelijke zaken 
eindelijk eens geregeld kunnen worden, in dat wei-k worden 
verhinderd door een paar kleine partijen, nog wel aan den 
kant van de Regeering zelf staande? Ik betreur om deze 

(Troelstra e. a.) 
redenen, dat de Regeering, blijkbaar uit overwegingen van 
gewone parlementaire partijpolitiek, in deze zaak niet stand 
gehouden heeft. De beteekenis der herziening wordt daardoor 
opnieuw verkleind. Daar blijft een open wonde, en wanneer 
de Regeering zegt, dat wijziging van art. 171 zoo moeilijk is 
vanwege de finoncieele gevolgen, dan moet ik vragen: weten 
wij dan niet allen, dat dit argument steeds is aangevoerd door 
onmachtige Regeeringen tegen de zoo noodige w i j z i n g van 
art. 171 ? De weg is zeer goed aangegeven in de Nota-Schaper 
en de Regeering had althans kunnen komen met een voorstel, 
waardoor wij voorloopig van nieuwe subsidies af waren ge-
weest. 

Er had dan een wet kunnen worden gemaakt, om definitief 
de quaestie te regelen, al kon men niet vooraf zeggen, wanneer 
die liquidatie perfect zou zijn. Voorloopig had men kunnen 
beginnen met geen nieuwe subsidies toe te staan, waardoor 
althans één stap op den goeden weg zou zijn afgelegd. 

jirijnheer de Voorzitter! Ik ben hiermee gekomen aan het 
eind Van mijn beschouwingen. Tegenover dien geweldigen 
achtergrond der gebeurtenissen van onzen tijd ia dit voor-
stel slechts een poover gekrabbel. Er wordt niet in voldaan 
aan de hoofdeischen van ons Novemberprogram. Er wordt 
zelfs niet voldaan aan lang gekoesterde en rechtmatige 
eischen in eigen kring. Het is een beeld) van de machteloos-
heid en van de bekende verdeeldheid in de parlementaire 
meerderheid hier. De noodwendige Veranderingen, die zich 
steeds meer en meer opdringen ter verdere ontwikkeling 
van onze Staatsinrichting, zullen niet van deze Regeering 
zijn te verwachten. Zij zullen door andere groepen en partij-
combinaties tot stand moeten worden gebracht. 

De Voorzit ter : Ik stel aan de Kamer voor, om het voor de 
leden ter inzage gelegd gedeelte van het officieel verslag 
der Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 

De heer van Ravesteijn: Mijnheer de Voorzitter! De beide 
vorige sprekers hebben gewezen op het eigenaardige feit, dat 
de periode, waarin wrj voor een Grondweteherziening komen 
te staan, steeds korter wordt en de heer Marchant heeft ge-
wezen op het govaar, dat er — van zijn standpunt in een 
dergelijk snel en onvoldoende wijzigen van de Grondwet is 
gelegen. 

Het zij mij vergund ook mijnerzijds een enkele opmerking 
te maken over den algcme&nen aard van deze Grondwets-
herziening. Ik wil daarbij deze voorstellen van de Regeering 
vergelijken met de Grondwetsherziening, die aan deze vooraf-
ging. Waarin bestond de Grondwetsherziening, die nog zoo 
kort achter ons ligt, van 1917 ? 

De vorige Grondwetsherziening bestorid m. i. 'hoofdzake-
lijk in het teeken van het compromis. Een compromis, ten 
bate waarvan ? Het antwoord daarop, zooals wij dat ook vroe-
ger gegeven hebben, kan niet anders luiden dan ten bate van 
de imperialistische machtsversterking van den Nederland-
schen Staat. Ten bate daarvan werd het toenmalig compro-
mis tusschen rechts en links gesloten en onder de auspiciën 
van den toenmaligen Minister-president mr. Cort van der 
Linden tot stand gebracht, waarbij het openbaar onderwijs 
werd geofferd, geslacht, op een wijze, zooals Abraham zijn 
zoon of ferde aan zïja stamgod. Het liberalisme, dat toen reeds 
op zijn doodsponde lag, offerde niet alleen zijn beginselen, 
maar ook zich zelf. Dat alles geschiedde ten bate van de con-
solideering van de macht van de bezittende klasse en ter ver-
sterking van de Nederlandsche Staatsidee en het noodzakelij k 
geworden imperialisme, dat vooral On den voorgrond moest 
treden toen de Grondwetsherziening juist tijdens den oorlog 
tot stand kwam. Er ontbrak niets aan het offerfeest van l>e-
ginselen en eigen machtsposities, dat bij die gelegenüeid is 
aangericht. De liberale partii offerde ten bate van het z.g. 
algemeen kiesrecht, dat toen reeds onafwendbaar was. niet 
alleen de openbare school, maar ook met vreugde de mnHils-
positie, waardoor zij was Regeeringspartij. Maar bij da' 
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offerfeest was het afzichtelijkst de houding van de S. D. 
A. P . , want hoewel deze reeds in 1902 de openbare school 
üad losgelaten en de woestiin in had jrestuurd. was het toch 
onnoodig geweest het verstoeten kind cok noo- te vermoorden. 
Anderen hadden dat wel voor haar opgeknapt. Doch in den 
loop van do jaren was de band tusschen den frisschen arbei-
der — beeld van de S. D. A. P „ zoo vaak geteekend door 
haar grooten earicaturist Halm — en de verlepte dame op 
leeftijd — het liberalisme — zoo innig geworden, dat ook de 
leider van de S. D. A. P . . de heer Troelstra. meende tot dat 
offerfeest te moeten overgaan. Toen werd dus de openbare 
school opgeofferd ten bate van een kleine wijziging in de 
Grondwet, waardoor Het algemeen kiesrecht voor mannen 
tot stand kwam. Wanneer wij nu de tegenwoordige herzie-
ningsvoorstellen nagaan en wii zoeken naar een woord ter 
karakteriseering daarvan, dan kunnen wij zeggen, dat zij 
er van getuigen, hoe wij ons op het oogenblik politiek op 
dood gciti bevinden. De heer Marchant heeft er reeds aan 
herinnerd, hoe de snelle totstandkoming van de commissie 
voor een nieuwe Grondwetsherziening uitsluitend te danken 
is geweest aan de greote bewesrins van November 1918, onder 
den invloed van den buitenlandschen revolutionnairen toe-
stand, inzonderheid van netireen in Rusland, en in navol-
ging daarvan in Duitschland, plaats vond. Een revolution-
naire beweging, die hier te lande een zwakken weerklank 
vond. . 

Wanneer men nu deze Grondwetsherzienmgsvoorstellen 
opmerkzaam beschouwt, dau kan men niet eens zeggen, dat 
er hier van een compromis, zooals in 1917 het geval was, 
sprake is. Het is waar, er heeft een klein compromis plaats 
gevonden, dat geleid heeft tot een soort van escamotage, een 
soort van wegmoffelen van een gedeelte van de oorspronkelijk 
beraamde herzieningsvoorstellen. nl. dat. hetwelk betrekking 
heeft op het hoofdstuk godsdienst. Maar dit is geweest een 
compromis in den boezem van de Regeeringsparhjen alleen. 
Geen compromis in den boezem van de eeheele bezittendo 
klasse, van alle machtige partijen, zooals dat het geval was 
in 1917, neen, uitsluitend een compromis in den boezem van 
de op het oogenblik regeerende coalitie. 

Ten gevolge daarvan heeft men iets van het eerst voor-
gestelde weggelaten. Daarbij heeft de machtigste, de 
Roomsch-Katholieke Staatspartij iets opgeofferd, maar ik 
voeg er onmiddellijk bij, iets, dat, wanneer men het op den 
keper beschouwt, volkomen irreëel is. Terwijl de Roomsch-
Katholieke Staatspartij in 1917 bij het toentertijd gesloten 
compromis als één van de groote overwinnende machten uit 
den strijd te voorschijn kwam en op het gebied van de 
school een buitengewoon grooten buit binnenhaalde, heeft 
zij nu slechts één ding opgeofferd, waarvan n'en déplaise 
hetgeen zooeven door den heer Troelstra is opgemerkt, moet 
worden toegegeven, dat het voor de werkelijke macht en den 
werkelij ken invloed van de Roomsch-Katholieke Kerk en de 
Roomsch-Katholieke Staatspartij zoo goed als niets betee-
kent, maar, men kan zeggen: dat compromis heeft plaats 
gehad. . . . . 

Wanneer men het kleine compromis, dat nu heeft plaats 
gehad, vergelijkt met het groote en gewichtige, dat aan de 
Grondwetsherziening van 1917 ten grondslag lag, dan be-
merkt men met één oogopslag het geringe en onbeteekenende 
karakter van deze herziening. 

Er is aan herinnerd, maar er kan niet genoeg aan herm-
nerd worden in deze dagen, dat de belofte in December 1918 
was: een grondige herziening van de Grondwet, en dat toen 
mocht worden verwacht een nieuwe Grondwet. 

De herinnering aan de atmosfeer, waarin men toen leefde, 
is ongetwijfeld nuttig en noodzakelijk en wanneer wij de 
huidige voorstellen van de Regeering vergelijken met de toen 
opgewekte verwachtingen, dan, het is reeds geconstateerd, 
maar ik moet het ook mijnerzijds nog even constateeren, is 
het resultaat dit, dat men nauwelijks van een stap in de 
richting van de democratie kan spreken. 

Wat was toen het algemeen verlangen onder de arbeiders-
klasse en, onder den invloed van de arbeidersklasse, ook onder 
het politiek eenigszins denkende deel van de bourgeoisie? 
Dit, dat er werkelijk in de Staatsinstellingen van dit land 
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een stap in de richting der democratie zou worden gedaan. 
En wanneer men nu daarmede deze voorgestelde Grondwets-
herziening vergelijkt, dan blijkt dat deze op geen enkel punt 
gelijkt op datgene, wat toen mocht worden verwacht en wat 
nog op het oogenblik volgens ieder, een gewichtige stap in de 
richting der democratie zou zijn; dan ziet men dat daar van 
de toenmaals gegeven beloften ongeveer niets is terecht-
gekemen. 

Ik wil deze stappen op het gebied, in de richting dei uit-
breiding der democratie, op enkele punten nader onderzoeken 
en dan is één van de eerste dingen waarom het volgens elke 
opvatting van een zich bewegen in democratische richting en 
zeker ook van hetgeen toen onder den invloed van de be-
weging in Europa opkwam, eigenlijk dit, dat men bij de 
Grondwetsherziening had mogen verwachten een stap in de 
richting van de verzwakking en afschaffing van het Koning-
schap. 

De heer Troelstra heeft opgemerkt, dat zijnerzijds bij deze 
Grondwetsherziening geen voorstellen zijn gedaan, die gaan 
buiten het kader van de bestaande constitutioneele monarchie. 
Ook wij zijn niet van meening dat de afschaffing van het 
Koningschap mogelijk zou zijn bij Grondwetsherziening, 
althans niet zoolang de huidige dynastie nog bestaat • bij het 
bestaan der huidige dynastie zou afschaffing van het Koning-
schap beteekenen: revolutie. 

De heer Schokking: Als u dat weet, hoe kunt u don af-
schaffing van het Koningschap verwachten? 

De heer van Ravestvijn: Ik heb niet gezegd, dat ik dat 
verwachtte. 

De heer Scliokkinjr: Dat hebt u wel gezegd. 

De heer van Ravesteijjn: Pardon, dat heb ik heelemaal niet 
gezegd, dan heeft de heer Schokking niet goed geluisterd. Ik 
heb gezegd dat men verwachtte stappen in de richting van 
afschaffing en verzwakking van het Koningschap. Ik kom 
daarop direct terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hadden mogen verwachten dat 
de voorstellen in de Grondwet hierheen zouden leiden, dat 
zoodra deze dynastie, de nog bestaande, die nu eenmaal his-
torische wortels in ons land heeft, zou zijn uitgestorven, dat 
dan althans de natuurlijke Staatsvorm, ook voor ons land zou 
zijn de overgang tot eenigen vorm van republiek, een republi-
keinschen regeeringsvonn. , 

Ik spreek expres niet van de republiek, want de republiek 
is mij onbekend — ik ken verschillende republikeinsche 
Staatsvormen —•. maar ' t is mij wel bekend dat in ieder geval 
iedere republikeinsche Staatsvorm meer in overeenstemming 
is met de eischen op democratisch gebied dan welk Koning-
schap ook, het moge nog zoo verzwakt en nog zoo constitu-
tioneel zijn, zooals wij dat hier op het oogenblik nog hebben. 

Daarvan treffen wij in de voorstellen van de Regeering 
niets aan en de Regeering is integendeel van de meening uit-
gegaan, dat zelfs wanneer de bestaande^dynastie zou zijnuit-
gestorven, toch automatisch een bestendiging van het Koning-
schap in dit land noodzakelijk zou zijn. Mijnheer de Voorzit-
ter! Het wil mij nu voorkomen, dat dit inderdaad een vol-
komen miskenning is van de eischen, die men in den huidigen 
tijd aan een Grondwetsherziening mag stellen, die ook maar 
eenigszins in de richting van de democratiseering van de be-
staande Staatsinstellingen zou gaan. 

I n de tweede plaats had men mogen verwachten stappen in 
de voorstellen tot herziening van de Grondwet in de richting 
van de invoering van het instituut der volksstemming. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat is één van de meest algemeene 
klachten, die op het oogenblik, men mag wel zeggen: onder 
alle partijen zonder onderscheid, wordt geslaakt en in alle 
deelen van de publieke < pinie weerklank vinden ? Het is dit: 
gebrek aan politieke belangstelling onder groote lagen van 
de bevolking. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, dat is een toe-
stand, die uit zeer verschillende oorzaken voortspruit en die 
zeer verschillende wortels heeft, maar dit is zeker, dat door 
de jongste Grondwetsherziening, met name door de invoering 
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yan het evenredig1 kiesrecht, een toestand is geschapen, waar-
door die geringe politieke belangstelling in sterke mate is be-
vorderd. Het is op het oogenblik in ons land inderdaad zoo, 
dat de groote massa van de kiezers van elke schakeering min-
der invloed nog1 heeft bij de bestaande Staatsinstelling dan 
,vóór dien tijd het geval was. Niet ten onrechte wordt er van 
gesproken, dat feitelijk de macht in den Staat op het oogen-
blik berust, voor een groot gedeelte althans, bij de leiders 
van de bestaande politieke partijen en dat in dit opzicht de 
toestand anders is dan hij vroeger was. onder de Staatsinstel-
lingen, die nog niet in zoo sterke mate een imperialistisch 
stempel droegen. 

De heer Marchant: Vindt u dat dan niet goed? 

De heer van Ravesteijjn: Of ik het niet goedvind ? Ik 
constateer op het oogenblik het feit. 

Indien men nu meent, dat hierin wijziging moet worden 
gebracht, is in de invoering1 van de volksstemming ongetwij-
feld één van de middelen gelegen om hieraan te gemoet te 
komen en den directen invloed, de directe belangstelling en 
het directe medeleven van de massa van de kiezers met het-
geen in den lande op politiek gebied gebeurt, te versterken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wie kennis heeft genomen van die 
burgerlijke Staatsinstellingen, waar de invloed van het volk 
op de politiek veel grooter is dan hier, waar het medeleven 
van de bevolking! en de kiezers op politiek gebied veel grooter 
Ï3 dan hier — ik denk met name aan een land, dat in dit 
opzicht eenigermate met ons land kan worden vergeleken, 
nl . aan Zwitserland —, die weet, dat daar, inderdaad ten 
gevolge van het bestaan van de volksstemming, van het volks-
referendum, van het volksinitiatief, kortom van al die mid-
delen, waardoor de bevolking zelf in staat is om op bepaalde 
wijze over wettelijke maatregelen te beslissen, de politieke 
activiteit veel en veel grooter is dan hier in dit land het 
geval is. 

De Regeering heeft het niet noodig geacht om ook maar 
een enkelen stap in die richting te doen en ook dat karak-
teriseert deze voorstellen tot wijziging van de Grondwet als 
datgene, wat zij inderdaad zijn, nl . van zoo geringe be-
teekenis. 

Wat wij hadden mogen verwachten op ander gebied, 
zouden stappen zijn geweest in de richting van vergrooting 
der autonomie van voornamelijk de gToote gemeenten. 

De indeeling van de gemeenten in onze Staatsinstelling is 
verouderd, maar er bestaat in den laatsten tijd bij de Regee-
ring een steeds grooter wordend streven om de zelfstandigheid 
van de gemeente — en juist van de gemeenten waar de pro-
letarische bevolking overweegt — hoe langer hoe meer in te 
perken. 

In de Grondwetsherziening, zooals deze thans voor ons ligt, 
is daarvan niets te vinden. Toch zou dit binnen de perken 
van deze voorstellen mogelijk zijn geweest en daarom hebben 
wij van onzen kant dan ook geprobeerd in die richting iets 
te doen ten einde aan deze achterlijkheid een einde te maken 
en tegen de strekking van de Regeering om de autonomie in 
te perken te reageeren. 

Ik wiis er op, dat in onze Grondwet altijd nog staat de 
totaal verouderde inrichting, dat het hoofd der gemeenten 
wordt benoemd door de Kroon, zonder dat de bevolking 
daarop e enigen invloed heeft. 

Ik wijs er op, dat de toestand thans reeds zoo is, dat de 
Regeering het in haar hand heeft de sociale maatregelen, 
welke een gemeente wil nemen, ongedaan te maken en vun 
de gemeenten op die wijze niet veel anders maakt dan een 
Van de uitvoerende organen van den Staat. 

Ik weet Keer goed, dat invoering van grootere autonomie 
moeilijkheden zou opleveren voor het platteland, maar mijns 
inziens zeer te recht tracht de Regeering thans reeds te gaan ! 
in de richting, de kleinere gemeenten op te heffen, en te ver-
eenigen tot groote complexen. 

Een ander punt is de uitbreiding van het kiesrecht. 
Bij de Grondwetsherziening van 1907 is algemeen kie3-

recht doorgevoerd tot op zekere hoogte, maar nog oltijd is er 
te groote beperking gebleven wat den leeftijd en de uits:lui-
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tingen betreft. Bij de betreffende artikelen zal er gelegenheid 
zijn hierop nader in te gaan. 

De heer Troelstra heeft verwezen naar het Rotterdamsche 
program van zijn partij in 1918. Dit program ging piet zoo 
ver, maar toch nog heel wat verder dan deze Regeering. 

Wij hebben geprobeerd om in die richting een stap verder 
te gaan en in de Grondwet vast te leggen een uitbreiding van 
het kiesrecht, waarvan men kan zeggen, dat het eenigswins in 
overeenstemming zou zijn met de burgerlijke democratie. Als 
er iets urgents had mogen heeten bij deze Grondwet3her-
ziening en als er iets urgent was op het moment, dat deze 
aan de orde kwam, dan was het ongetwij feld de vergroot ing 
van den volksinvloed op onze verhouding' tot het buitenland. 
De quaestie yan oorlog of vrede zal er toch zeker wel een zijn, 
die het volk in zijn ruimsten zin allereerst interesseert en die 
voor het volk een leyensquaestie mag genoemd worden. 

Het zal bekend zijn, wij deelen niet de illusies, die van 
burgerlijke zijde bestaan en hier op het oogenblik ook reeds 
een weerklank hebben gevonden onder anderen bij den heer 
Marchant of. om een ander bekend voorbeeld te noemen 
buiten deze Kamer, bij een bekend gelieerde als prof. v-un 
Vollenhoven, omtrent internationale situatie en de situatie, 
waarin ons land verkeert. Integendeel, wij zijn van meening. 
dat bij de huidige internationale kapitalistische situatie, bij 
het voortbestaan van het internationale kapitalisme, bij de 
deelneming van ons land aan en het hoe langer hoe meer 
betrokken worden van ons land in het imperialisme, het 
oorlogsgevaar eer grooter dan minder geworden is. En wij 
deelen in geen enkel opzicht de illusies, die de heer Marchant 
en anderen mogen koesteren omtrent den zoogenaamden 
Volkenbond. 

Het is mij zelfs onbegrijpelijk, hoe iemand in dit instituut, 
naar wat wij in den laatsten tijd er van beleefd hebben, nog 
iets anders kan zien dan een instituut, waarin veel gepraat 
wordt en dat misschien kan dienen om een groot deel van de 
arbeidersklasse nog te misleiden omtrent den werkelijken 
toestand onder het kapitalisme. Maar dit alles levert .luist 
den meesten aandrang om dan ook te eischen, dat bij de 
Grondwetsherziening in onze staatsinstellingen de quaestie 
van onze buitenlandsche politiek en de buitenlandsche ver-
houdingen gesteld worden ondier directen invloed van de 
volksmassa. En het heeft ons toegeschenen, dat in dit opzicht 
maar één practischo mogelijkheid bestaat en dat is, dat de 
vraag yan oorlog en vrede onderworpen wordt aan een volks» 
stemming. 

Het wil ons voorkomen dat. indien in de Grondwet wordt 
vastgelegd, dat de Koning, dat wil dus zeggen de Regeering, 
en evenmin de Staten-Generaal, oorlog mogen verklaren, doch 
dat dit eerst mogelijk zou ziin na een volksstemming, men 
dan bij de bestaande Staatsinstellingen den eenigen waar-
borg schept die geschapen kan worden. 

De heer Marchant: Wat een beminnelijke naïveteit! 

De heer van Ravestcijn: Ik noem het een beminnelijke 
naïeviteit van den heer Marchant. dat hij in den Volkenbond 
vertrouwen stelt en dat hij meent dat dit instituut ons in 
de üuidige situatie van de wereld voor oorlogsgevaar zou 
behoeden. 

Ook hiervan is in de voorstellen der Regeering niets te 
vinden. 

Zoo zou bij voorbeeld van een gaan in de richting van 
verdere democratiseering zeker ook iets hebben moeten 
blijken op het gebied van de verhouding van ons land tot 
wat men tot nog toe onze koloniën noemde, tot Indië, tot 
Indonesië. Hiervan geldt, mutatis mutandis, eenigszins' wat 
geldt van het Koningschap. Het losmaken van Indië van ons 
land is een revolutionnair proces en is slechts langs den weg 
van een revolutie te bereiken. Maar men had mogen en 
kunnen verwachten, dat men bij deze Grondwetsnerziening 
had getracht te voldoen aan de behoeften van Indië, van 
Indonesië, naar een andere positie in het Rijk der Neder-
landen dan zij tot noir toe heeft, een positie, die zou overc&n-
komen met zijn uitgebreidheid en omvang, met zijn groeien. 
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de beteekenis en zelfbewustzijn. Indonesië is grooïer dan 
ons land, is gewichtiger dan ons land, en wanneer men over-
tuigd is. dat Indonesië en dit land op den duur verbonden 
zullen moeten blijven, op een of andere, zij het losse, wijze, 
ongeveer op de wijze, zooals bij voorbeeld een band bestaat 
tusschen Engeland en de groote dominions van het Britsene 
Rijk of tusschen Engeland en het Indische Keizerrijk, dan 
spreekt het toch vanzelf, dat men in de eerste plaats in de 
Grondwet des Rijks die veranderingen moet aanbrengen, 
waardoor die zich snel voltrekkende verandering in de 
machtspositie en in de wenschen van dit gewichtig deel des 
Rijks zou kunnen uitkomen en zien zou kunnen doorzetten. 
Dat in Indonesië een buitengewoon snelle politieke verande-
ring plaats grijpt, dat die politieke verandering in de eerst-
komende jaren een nog veel sneller tempo kan en waar-
schijnlijk zal aannemen dan tot heden het geval is. ik houd 
mij daarvan overtuigd niet alleen, maar ik geloof, dat onder 
degenen, die zich met het probleem van de veranderingen in 
de wereldpolitiek en met de positie van Azië in het algemeen 
bezighouden, daaromtrent geen enkel verschil van meening 
bestaat. 

Zóó snel kan die positie van Indonesië zich wijzigen, door 
den invloed van de greote gebeurtenissen, die zich in Azië 
voltrekken, vooral onder den invloed van de _Russische 
Sovjet-Republiek en haar wereldomvattende werkingen, dat 
binnen enkele jaren Indonesië een andere positie in het be-
staaude Nederland «die Rijk zal opeischen en de Regeering 
zou komen te staan voor de noodzakelijkheid om, wanneer zij 
niet een volkomen losscheuring van Indië wil — en het 
spreekt vanzelf, dat de Regeering dit nooit zal willen —, hals 
over kop tot een wijziging in de bestaande oude instellingen 
zal moeten overgaan. Het zou dus niets anders wezen dan een 
daad van wijs beleid van de Regeering, om in dit opzicht 
de bestaande bepalingen von de Grondwet zoo soepel te 
maken, dat binnen die nieuwe bepalingen elke wijziging in 
de Indische Staatsinstellingen zich zou hebben kunnen vol-
trekken. De Kegeeriug heeft dat niet gedaan. 'Wij hebben 
daarom genieend, dat het op onzen weg lag in dit opzicht 
de Regeering een eind te genioet te komen en de Kamer in 
de gelegenheid te moeten stellen die wijzigingen in de 
Grondwet ten opzichte van Indië mogelijk te maken, waar-
door Indonesië deze positie zou kunnen krijgen. Ook alweer 
geen revolutionnair voorstel; ik ga in dit opzicht volkomen 
akkoord met hetgeen de heer Troelstra heeft opgemerkt om-
trent do bestaande machtsverhoudingen en de voorstellen, 
waartoe hij en zijn partijgenooten zich hebben beperkt, maar 
wel voorstellen, die aan den groeienden wensch van de 
Indonesische bevolking zeer ver zouden te gemoet komen. 

Dit zijn de hoofdzakelijkste bepalingen, welke wij in de 
Grond wetsherzieningsvoorstellen van de Regeer ing hebben 
gemist. Ook wij zijn niet gekomen met nieuwe, met prin-
cipieele, communistische eischen te belichamen in amende-
menten op deze voorstellen; ook wij zijn diep overtuigd, dat 
het hier bij de bestaande machtsverhoudingen daartoe de 
plaats niet was en de Grondwetsherziening niet de gelegen-
beid is om in dit opzicht voor den dag te komen met voor-
stellen, die gebaseerd zijn op een geheele wijziging in de 
maatschappelijke verhoudingen. Onze voorstellen _strekken 
ook tot niets anders dan om de Grondwetsherzieningsvoor-
stellen van de Regeering min of meer in overeenstemming 
te brengen met de democratische eischen, die in 1918 alge-
meen werden gevoeld en die nu onder den invloed van de 
toenemende reactie onder de bezittende klasse in dit land 
en onder den invloed van ik weet niet welke illusies omtrent 
de ontwikkeling buiten dit land weer voor een groot deel zijn 
losgelaten. De Regeering, gelijk de meerderheid van de be-
zittepde klasse in dit land, schijnt zich ook bij deze voor-
stellen op dit standpunt te plaatsen, dat men het er nog wel 
eens op kan wagen en het nog wel eens kan probeeren met 
een Grondwetsherziening, die eigenlijk geen _Grondwetsher-
ziening is en die, wanneer men er enkele kleine bepalingen 
uit licht, welke een direct practisch belang hebben, voor een 
groot deel evengoed achterwege kunnen blijven. Ik kan niet 
goed nagaan op welke overwegingen deze gerustheid van de 

(van Ravesteijn e. a.) 
Regeering berust. Het komt mij voor, dat de toestand van 
do wereld zoo is, dat de Regeering nog evenveel reden zou 
hebben als in December en November 1918 om te probeeren 
onze Staatsinstellingen in do richting van de democrati-
seering te drijven en te gemoet te komen aan zeer ver gaande 
eischen op dit gebied als zij het toen in die maanden meende 
te moeten doen, maar de Regeering schijnt er anders over te 
denken. Zij schijnt te meenen, dat wij ons bevinden in een 
periode van consolidatie van het kapitalisme en dientenge-
volge van consolidatie van de tijdelijke reactie, welke in een 
groot deel van Europa den kop heeft opgestoken. Naar onze 
meen ing is dat een volkomen illusie van de Regeering. Zij 
zal hoogstwaarschijnlijk vroeger dan zij het wenscht uit dien 
waan ontwaken en bemerken, dat zij een Grondwetsherzie-
ning heeft voorbereid en, nemen wij aan, ook tot stand 
gebracht, die in geen enkel opzicht beantwoordt aan datgene 
wat binnen afzienbaren, binnen zeer korten tijd zal worden 
geëischt door de groote volksmassa in dit land. Dat kan ons 
natuurlijk koud laten. Wanneer die nieuwe situatie ontstaat, 
zullen die volksmassa's ongetwijfeld ook de middelen vinden 
om zonder een Grondwetsherziening of op snelle wijze door 
een nieuwe Grondwetsherziening datgene tot stand te 
brengen, wat zij op dat moment verlangen. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat, indien de Regeering niet de voorstellen 
overneemt, die van de sociaal-democratische, vrijzinnig-
democratische en onze zijde worden gedaanten die alle gaan 
in dezelfde richting, zij naar onze overtuiging handelt op 
een verblinde wijze. 

De heer van de Laar: Mijnheer de "Voorzitter! In de eerste 
plaats wensch ik een enkel woord te spreken ovpr den omvang 
van de Grondwetsherziening, die wij thans behandelen. Ik 
wensch dit te gereeder te doen, daar Zijn Excellentie de 
Minister van Binnenlandsche Zaken in een vroeger debat mij 
als het ware heeft toegezegd, dat hij bij een nadere gelegen-
heid verder over deze zaak met mij van gedachten zou willen 
wisselen. Wat is nu het geval, Mijnheer de Voorzitter? Door 
de Regeering is een herziening van het Vide hoofdstuk aan 
de orde gesteld, bij welke herziening slechts op één punt 
wijziging in de Grondwet werd gebracht. Later is de Regee-
ring van dit standpunt teruggekomen en heeft in haar Me-
morie van Antwoord neergeschreven, dat zij deze wijziging 
terugnam, omdat als aan een herziening van het Vide hoofd-
stuk de hand werd geslagen, redelijkerwijs ook artikel 171 
niet ongewijzigd zou kunnen blijven. 

Bij het debat over de interpellatie-Marchant heeft Zijn 
Excellentie zich nog ietwat scherper uitgedrukt door te zeg-
gen, dat de Regeering reeds voordat van een crisis sprake 
was erkende, dat aan een herziening van het Vide hoofdstuk 
redelijkerwijs niet kon worden gedacht wanneer niet ook 
artiked 171 in die herziening werd begrepen, en dat zij daar-
om van de geheele herziening van dat hoofdstuk had afge» 
zien. Maar toen de Regeering haar oorspronkelijke herziening 
voorstelde, was do toestand toch juist dezelfde, en waarom 
heeft de Regeering toen niet bij haar oorspronkelijk voorstel 
aan een in die herziening inbegrijpen van artikel 171 ge-
dacht? 

Wanneer de Regeering het zoo scherp uitdrukt, dat het 
redelijke eisch is om dan ook artikel 171 in de herziening te 
betrekken, vraag ik — zooals ik vroeger reeds deed met Staats-
rechtelijke bevreemding — waarom zij dan niet van meet af 
dat heeft geweten. Grondwetsvoorstellen plegen toch nadruk-
kelijk door do Eegeering te worden overwogen, en in de 
Memorie van Antwoord lezen wij nu feitelijk, dat bij de oor-
spronkelijke voorstellen niet zuiver redelijkerwijze is gedacht, 
omdat, als men dat wel doet. naar het oordeel der Regeering 
artikel 171 er niet buiten kan blijven. Het verheugt mij 
daarom, dat ik thans opnieuw over deze zaak kan spreken, 

| en ik vraag nu, hce dit alles te verklaren valt. 
Toch zijn reeds thans twee eenigszins belangrijke gevolg-

I trokkingen te maken. 
I De eerste is, dat volgens de uitdrukkelijke verklaring van 
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de Regeering de geheele actie van de Christelijk-historische 
partij op stuk van de processievrijheid niet den minsten in-
vloed heeft gehad op de terugneming van de herziening van 
hoofdstuk VI. De Minister toch zegt, dat hij thans rede-
lijkerwijze niet meer aan die herziening kan denken; 
hij noemt de oorzaak zoo duidelijk mogelijk, en de gansche 
actie der Christelijk-historische partij staat er dus volgens 
die uitspraak buiten. Ik acht het van belang, dat dit duide-
lijk zal blijken. Men kan dus van de zijde der Christelijk-
historische partij, mocht men dat ooit zoo ook bij den stem-
bus&trijd willen doen, niet betoogen, dat deze partij hier 
eenigen invloed heeft uitgeoefend, want mocht men dat be-
weren, dan zou men daarmede verklaren, dat de tiidelijke 
Voorzitter van den Ministerraad zoowel schriftelijk als mom-
deling in dit Parlement onjuistheden vertelde. Derhalve van 
tweeën een, of de Christelijk-historische Unie heeft dus niet 
il en minsten invloed in dezen gehad, of de Minister zou ons 
onjuistheden hebben medegedeeld. 

De tweede belangrijke gevolgtrekking is, dat, indien dit 
Ministerie n» een stembusstrijd weder aan de Ragcerings-
tafel mocht p)aats nemen, van dit Kabinet jh:dau te ver-
wachten vall een breede herziening van hoofstuk VI. l iet is 
da:; toch immers in die betrekkelijk lange Regeeringsperiodo 
zeer goed mogelijk, dat de financieele omstandigheden een 
uitkeering aan de kerken van de gekapitaliseerde bedragen 
toestaan. En alsdan zal ook de processievrijheid door de Re-
geering worden voorgesteld. Wij weten dan te voren, dat, 
welke actie ook van Christelijk-historische zijde zal worden 
gevoerd, de Regeering daarvoor niet uit den weg zal gaan. 

De geachte afgevaardigde de heer Troelstra heeti gedoeld 
op de quaestie van de processievrijheid. Met een zekere min-
achting heeft hij gesproken over de actie daartegen van een 
deel der rechterzijde. Ik zal op dit punt geenszins breed 
ingaan, maar waar ik persoonlijk hierdoor getroffen ben, 
aangezien ik èn tot de rechterzijde behoor èn ook tegen de 
processievrijheid in het krijt getreden ben, wensch ik dit 
te zeggen tot den geachten afgevaardigde: Het geldt hier niet 
alleen een vraagstuk van Staatsrecht naar Christelijk begin-
sel, waarover de geachte afgevaardigde en ik zeker zouden 
verschillen, maar het betreft voor mij ook een zaak van 
vrijheid. Juist ter wille van het handhaven van de vrijheid 
heb ik gemeend, mij te moeten verzetten tegen opheffing van 
het processieverbod. Dit slechts terloops naar aanleiding van 
de uitingen van den geachten afgevaardigde. 

De heer Troels t ra : Van die redeneering begrijp in niets. 
Hoe kan de geachte afgevaardigde uit eisch van vrijheid voor 
een processieverbod optreden? 

De heer van de L a a r : Deze interruptie dwingt mij, 
ofschoon ik dit punt, dat thans niet aan de orde is, niet verder 
in debat wilde brengen, mij nader te verklaren. Wat bedoel 
ik er mede, dat ik bezwaar heb tegen opheffing van het 
processieverbod uit eisch van vrijheid? Indien in streken, 
waar tot nu toe geen processies werden gehouden, wel proces-
sies zouden plaats hebben, dan verwacht men, ik weet het bij 
eigen ervaring, dan verwacht men ook van het niet-Roomsch-
Katholieke deel der bevolking, het betreft hier een publieke 
godsdienstoefening, een publiek eeren van God, dat het daar-
voor een beslisten eerbied zal toonen. in den vorm van 
groeten, yan het zich niet op den weg begeven en soms zc-lfs 
dat de iiiet-Roomseh-Katholieke ingezetenen ook door vlag-
vertoon eenigszins hun instemming zullen betuigen. Wan-
neer enkele geachte afgevaardigden aan de linkerzijde roepen; 
och. dan blijkt daaruit dat zij de toestanden, zooals zij zijn, 
niet kennen. Zij behoeven het maar te vragen aan hun eigen ' 
partijgenooten in die streken. Dat juist doet mij uit eisch J 
van vrijheid tegen deze dingen opkomen, want men weet 
zeer wel 

De heer Ankerman: D is dus tegen de opheffing van het 
verbod? 

De heer van de Laa r : De heer Ankerman — Cli isMijk- I 
Historisch — vraagt of ik tegen de opheffing van het pro- I 

cessieverbod ben. Ik dacht dat ziin «reestverwanten er ook 
ietewat tegen waren.. 

De heer Ankerman: Ik vraag het niet van mijn geest-
verwanten, maar van u, want u zeide precies het omgekeerde. 

De heer van de Laar : Ik heb mij nadrukkelijk in geschrifte 
tegen de opheffing van het processie-verbod verklaard. Ik 

| heb dat gedaan, eerstens uit een oogpunt van Christelijk 
Staatsrecht, wat ik thans tegenover den geachten afgevaar-
digde den heer Troelstra buiten debat wil laten, en in de 

; tweede plaats uit eisch van vrijheid, omdat in tal van streken 
I in ons land het voor de niet-Roomsch-Kathclieken zeer moei-
j lijk zal worden, niet allerlei dingen te doen die zij met hun 
j overtuiging in strijd achten. Soms zal door een zekeren 
| economischen dwang misschien als vanzelf op hen invloed 
j worden geoefend, zoodat zij zich voor dien invloed gewonnen 

geven, en op die wijze zullen zij in hun vrijheid te kort 
worden gedaan. 

Is dat gebeurd, vraagt mij de heer Reijmer. Ik kan zeg-
gen, dat het gebeurd is. dat 'niet-Roomscü-Katholieken, die 
niet groetten, de hoed van het hoofd werd geslagen, en dat 
er ook door niet-Roomsch-Katholieken gevlagd is, is naar 
ik zeker meen te weten, een feit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan hiervan afstappen, ik meen 
de interruptie van den geachten afgevaardigde ter linker-
zijde voldoende te hebben beantwoord. 

Da beteekenis van deze Grondwetsherziening komt mij in 
het algemeen niet groot voor. Ik geloof, dat men daarvan 
niet in de eerste plaats aan deze Regearing een verwijt kan 
maken, omdat, na de Grondwetsherziening, die wij gehad 
hebben, bij den tegenwoordig-en politiek-economischen toe-
stand door middel van een Grondwetsherziening in het 
sociale, dus ook in het politieke leven, green buitengewoon 
groote veranderingen kunnen plaats hebben. Wel moet ook ik 
erkennen, dat deze voorgestelde herziening mij teleurgesteld 
heeft. Ik had hoop gehad op afschaffing der Eerste Kamer 
en op instelling van het referendum, eisch en, die uit allerlei 
oogpunt — bij de amendementen valt daarop terug te 
komen — wensehelijk zijn. 

Ik zou nu met nadruk willen vragen, dat men, waar doze 
Grondwet reeds herhaaldelijk isi herzien, ook zooveel mogelijk 
onnoodige beperkende bepalingen uit de Grondwet weg-
neemt. 

Een Grondwet is een fundament, een grondslag, daarnaast 
geeft zij bepaalde waarborgen in zake vrijheden, maar zij 
mag in haar regelinp;en niet zoover gaan, dat zij noodelooze 
staketsels opricht en ik gelcof, dat dat op verschillende pun-
ten nog altijd het geval is. 

Ik zou willen noemen, in de volgorde van de artikelen, in 
de eerste plaats, dat de Grondwet nog altijd eischt een grens 
voor den leeftijd der kiezers, d.w.z. een grens boven wat 
men naar gewone opvatting, de minderjarigheid, zou kunnen 
vragen. 

Dat de Grondwet eischt, dat het kiesrecht niet wordt 
gegeven aan minderjarigen, die beoerkins- spreekt vanzelf, 
maar dat de Grondwet den eisch stelt van een drie-en-twintig-
jarigen leeftijd, vind ik geen fundamenteele zaak. Thans is 
niet aan de orde, of die leeftijd verlaagd moet worden, maar 
dat een Grondwet het den 'gewonen wetgever onmogelijk 
maakt, om de kicsrechtbevoegdheid gelijk te maken met de 
meerderjarigheid, acht ik een onnoodijre en daarom onjuiste 
beperking. Dat is een zaak van den wetgever, dat is niet 
fundamenteel. 

Thans een klein punt: het traktement der Kamerleden is 
in de Grondwet geregeld. Ook dit komt mij voor een noode-
looze en lastige beperking te zijn. Wij kunnen er van over-
tuigd zijn, dat, indien die bepaling zich niet in de Grondwet 
bevonden had, men ook wat de schadeloosstelling betreft 
reeds lang rekening zou hebben gehouden met den verander-
den economischen toestand. Dat kon men nu niet doen, omdat 
het in de Grondwet was vastgelegd. 

Die schadeloosstelling zol verhoogd worden, maar zij blijft 
in do Grondwet slaan. Mocht over eenige jaren de economische 
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toestand zich aldus wijzigen, dat bijv. ook onze gulden zeer 
in waarde daalt en daardoor allerlei veranderingen ontstaan 
in bezoldigingen en salarissen, de Grondwet zou bet weer 
voor de Kamerleden verbieden. Ik vraag mij of: waarom? 
Men zou kunnen zeggen, dat de Kamer daarover maar niet zoo 
bij gewone wet mag beslissen, maar dit is een wantrouwen 
in bet Parlement, waarvoor geen reden bestaat. 

In art. 105 wordt wat betreft de workwijze der Kamer uit-
drukkelijk vastgesteld, dat de helft der leden tegenwoordig 
moet zijn. Deze bepaling op zich zelf is, zoolang de tegen-
woordige werkwijze wordt gevolgd, zeer juist, maar zij dwingt 
ons do tegenwoordige werkwijze te handhaven. Bij mij is de 
vraag gerezen, of het niet mogelijk zou zijn, dat het Parle-
ment wet de hoofdzaken betreft gemeenschappelijk vergadert, 
terwijl het, wat meer de bijzaken betreft, in twee deelen 
gesplitst zou kunnen vergaderen, waardoor heel wat tijd ge-
wonnen werd. Dit denkbeeld zou thans wellicht weinig in-
stemming vinden, goed, maar er kunnen ook andere dergelijke 
denkbeelden opkomen, die wel de instemming van de Kamer 
en de Regeering zouden hebben • artikel 105 kan dan een be-
letsel zijn, want de gebeele Kamer moet gezamenlijk verga-
deren. waarbij minstens de helft van het aantal leden tegen-
woordig moet zijn. Dit is een noodelooze beperking, die 
alleen verklaarbaar is door een ongemotiveerd wantrouwen in 
het Parlement. 

Door den heer Marchant is er reeds op gewezen, dat_ in 
art. 180 de eisch van leger en vloot moet vervallen. Indien 
bijv. door den Volkenbond — ik blijf verder van mijn eigen 
aritimilitaris<tische wenschen af — maatregelen werden ge-
troffen, waardoor het voor ons niet meer noodig zou zijn er 
een bepaalde vloot op na te houden, dan zou alweer de Grond-
wet het afschaffen daarvan verhinderen. Meent men hiermede 
een afschaffing van leger en vloot te kunnen tegenhouden ? 
Zegt men: al is er een Kamermeerderheid, die dat wel z«ou 
wenschen, wij zullen het zoo vastleggen in de Grondwet, dat 
liet aan een Parlementsmeerderheid later onmogelijk wordt 
gemaakt leger of vloot af te schaffen, dan is dit zeer beden-
kelijk. Leger en vloot zijn geen fuudamenteele deelen van 
onzen Staat. . . 

Eindelijk art . 171, waardoor het moeilijk is, aan de kerk-
genootschappen een brecdere uitkeering te geven. Waarom 
hier weer deze beperking? Hier zie ik weer de moeilijkheid, 
dat een Kamermeerderheid daardoor ec-n staketsel op haar 
weg vindt. Ik begrijp niet, waarom in de Grondwet een be-
paling moet staan, waardoor aan de verschillende kerk-
genootsebappen geen broedere uitkeering kan "worden ge-
geven. 

De heer Scholckhlg: Wat beteeken t dat? De geachte af ge-
vaardigde weet toch wel, dat er ook een tweede lid in het 
artikel staat, waarin juist de mogelijkheid is opgenomen van 
zulk een breedere uitkeering! 

De heer van de Laar : Mijnheer de Voorzitter! Ik weet, dat 
daarover verschil van meening bestaat. Maar er zijn uit-
leggers, die meenen, dat het onder de bestaande Grondwet 
niet kan. Waar die uitlegging bestaat, zou ik ook deze beper-
king uit de Grondwet willen zien verdwijnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij dit debat is ook genoemd de 
monarchale Regeeringsvorm.' Ook daarover wil ik gaarne 
een enkel woord snreken. _ 

In de Memorie van Toelichting heeft de Regeering dit 
geschreven: 

„Deri monarchalen Staatsvorm acht de Commissie een 
zegen voor ons land, doch alleen, zoolang behoud van 
een waarlijk nationaal Koningschap mogelijk i s . " 

Zooals het hier is neergeschreven, kan ik mij er in zekeren 
zin mede vereenigen. Ik acht op het oogenblik den monar-
chalen Regeeringsvorm voor ons land ook een zegen, maar ik 
acht het alleen daarom een zegen, omdat het het Oranjehuis 
is, dat in ons land regeert. Als man van Gereformeerd begm-
se'l als beschouwer van onze historie, voel ik als vanzelf voor 
een republiek.. Van uit Calvinistisch beginsel heeft men 

altoos voor een republiek gevoeld, omdat een dergelijke repu-
bliek zich aansluit bij don kerkvorm, bij de kerkinrichting, 
waartoe men zelf behoort. 

Wat was echter in ons land het geval? Ons vaderland is 
mede groot geworden door het werk van de Oranjes en nu 
nog altoos in de band, die ons volk bindt aan de Oranjes, 
is de Oranjeliefde, die in ons volk leeft van groote nationale 
beteekenis. Door die liefde heeft ons volk voor een belangrijk 
deel nog altijd een centraal punt, waarom men zich vereenigt. 
En de groote beteekenis hiervan ligt juist hierin, dat die 
liefde niet vanzelf opkomt, maar schuilt in onze historie. 

De grootheid van Nederland in vorige eeuwen, de historie-
bladen der Nederlandsche geschiedenis waardoor ons kleine 
land nog altoos tot in verre landen bekend is en in zekeren 
zin beroemd, het is alles in onverbrekelijken band met dit 
Oranjehuis, en daarom, zoolang dit huis bestaat en zoolang 
God ons geeft, dat er uit dit Oranjehuis telgen zijn, die inder-
daad nog nationaal met ons volk medeleven, acht ik de hand-
having van de monarchie een uitdrukkelijken eisch niet 
alleen, maar ook een zegen voor ons land. Maar de monarchie 
op zich zelf laat mij koud. 

Waar er geen andere vorm te vinden was, om, laat ik het 
zoo noemen, het stadhouderschap te herstellen, waar er geen 
andere vorm te vinden was, om dien ouden band tusschen 
Nederland en Oranje te bevestigen en te handhaven, dan de 
monarchie, verheug ik mij daarin, maar men verwondere zich 
niet, dat ik daarbij eenigszins sta tegenover de uitlatingen 
van de Regeering, althans sta tegenover de opvatting, die 
zeer waarschijnlijk in dezen ook de tijdelijke Voorzitter van 
den Ministerraad zal hebben. 

En waarom? Evengoed als zij, die zijn van Gereformeerde 
overtuiging, algemeen meer gevoelen voor een republiek dan 
voor de monarchie, in aansluiting aan hun kerkvorm, zoo 
zullen zij, die de Roomsch-Katholieke opvattingen zijn toe-
gedaan, in aansluiting met hun kerkvorm, ook meer gevoelen 
voor de monarchie dan voor de republiek en daarom, al voelen 
de Roomsch-Katholieken in ons vaderland nog zoo sterk 
dynastiek, en zijn zij zoo krachtig mogelijk handhavers van 
de monarchie, zal deze monarchie voor hen nooit uit een 
oogpunt van Óranjeliefde, zal de regeering van het Oranje-
huis de beteekenis kunnen hebben, die zij voor ons heeft, die 
van Gereformeerde beginselen zijn. 

Dat kan ook niet anders, omdat de band van de Oranjes 
met Nederland ligt in de historie en nu kan de historie-
beschouwing van Roomsch-Katholieke zijde nooit dezelfde 
zijn als voor iemand, zooala ik en anderen ter rechterzijde, 
van Gereformeerde beginselen. 

Waarom niet. Mijnheer de Voorzitter? Wat is voor ons 
Vooral de groote beteekenis van dit Oranjehuis, van een 
Willem de Zwijger, van een Koning-Stadhouder? Deze, dab 
zij Nederland en Europa door hun' krachtig beleid en krach-
tig optreden voor de zege van het Roomsch-Katholicisme 
in Gods kracht hebben bewaard, en nu is het toch onmoge-
lijk, dat waar hierin vooral de historische beteekenis van 
het Oranjehuis schuilt, dat men als Roomsen-Katholiek 
deze historische beschouwing aanvaardt en daarom het 
Oranjehuis eert. 

De heer Romans: Ik ben nog veel 0rahjelievend3r dan u. 

De heer Tan de L a a r : Maar dat gaat nog veel verder. Eén 
van de geachte Roomsch-Katholieke afgevaardigden voegt 
mij toe: ik ben nog veel Oranjelievender dan gij, maar dan 
zoa ik toch wel willen, dat die geachte afgevaardigde nog 
eens goed kennis nam van verschillende artikelen die — het 
is nog niet zooveel weken geleden; het Vrijzinnig dagblad 
Het Vaderland heeft er nog bijzonder op gewezen — in een 
Roomsch-Katholiek blad zijn verschenen, en waarin men 
nu niet bepaald zoo liefdevol over Willem den Zwijger en 
andere Oranjevorsten sprak. 

Dus wanneer het daarom gaat, dan Verwondert mij deze 
interruptie en dan geloof ik toch ook, dat die geachte afga-
vaardigde eens kennis dient te nemen van tal van leesboeken 
die op Roomsch-Katholieke scholen in uitsluitend Roomsch-
Katholieke streken gebruikt worden en daarin eens na te 
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lezen wat daarin over Willem den Zwijger 6 n andere Oranje-
vorsten wordt geschreven. Daa zal hij zeker tot de conclusie 
komen, dat, wanneer hier een Rooinsck-Katholieke afge-
vaardigde mij interrumpeert: ik heb meer Oranjeliefde dan 
gy, deze interruptie wel ietwat te boud is geweest. 

De heer Bul ten: In deze zelfde schoolboekjes wordt de 
Oraiijeliefde aangekweekt. 

De heer van de L a a r : Ik heb daarvan dan wellicht een 
eenigszins eigenaardige opvatting, maar wauneer deze ge-
achte afgevaardigde hier zegt: iii deze zelfde boekjes wordt 
de Oranjeliefde aangekweekt, dan dacht ik toch altijd, dat 
als men zich smalend uitte over een Willem den Zwijger 
of over een Koning Willem den Derde, dat niet de weg was 
om Oranjéliefde aan te kweeken. 

De heer Bomans: Liefde is toch geen zaak van het 
verstand. 

De heer van de Laa r : Maar de Oranjeliefde is een zaak 
der historie, daar gaat het om. Dat er liefde ia bij de 
Roomsch-Katholieken voor den tegenwoordige^ monarch, 
heb ik immers reeds straks toegegeven, maar wanneer hot 
gaat om het Oranjehuis als zoodanig, om dit Oranjehuis, 
dat door machtige historische banden met Nederland ver-
bonden is, dan staat het voor een Roomsch-Katkoliek gansch 
anders. En wanneer de geachte afgevaardigde de heer 
Bomans hier zegt: liefde is toch geen zaak van het verstand, 
dan zeg ik: Juist, Mijnheer de Voorzitter, liefde is geen zaak 
van verstand, het is een zaak, die nauw samenhangt met de 
gehecle geestesovertuiging, met het geloof. Liefde en geloof 
zijn nauw verbonden en daarom staat deze geachte afgevaar-
digde geheel anders tegenover het Oranjehuis dan ik en mijn 
geestverwanten. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de geachte afgevaardigden 
de heeren van Ravesteijn en Troelstra is in dit debat ge-
sproken over democratie en Parlement. 

Ik wil wel dit zeggen, Mijnheer de Voorzitter, dat ik 
vooral den heer van Ravesteijn met zekere verwondering heb 
aangehoord. Deze geachte afgevaardigde heeft hier over 
democratiseering gesproken, hij heeft hier bepaalde eischen 
van democratiseering genoemd, hij heeft zelfs gezegd, dat 
hij en zijn partijgenooten in dezen zin amendementen hadden 
voorgesteld, hij heeft hier gesproken, alsof hij een demo-
craat was. Maar indien nu iemand geen democraat is, dan 
is het toch wel de geachte afgevaardigde de heer van Rave-
steijn. Eerstens zou men kunnen zeggen, dat het ietwat 
zonderling is. dat men voortdurend spreekt over Sovjet-
Rusland. dat — de geachte afgevaardigde zei het nu weer_— 
een wereldbeteekenenden invloed zou hebben en dat men zich 
dan democraat durft noemen, want Sovjet-Rusland is toch 
het voorbeeld van geon-democratie. Ik zou wel graag van 
dien geachten afgevaardigde willen weten, hoe het daar met 
het kiesstelsel, met de nauwkeurige verkiezing van het Par-
lement, enz., is gesteld. 

Maar buiten dit. Mijnheer de Voorzitter, er is meer. Ieder, 
die staat op revolutionnair standpunt — wij hebben hier te 
maken met de revolutionnaire Kamerclub — is geen demo-
craat, want de begrippen revolutionnair en democratisch 
sluiten elkaar volkomen uit, dat spreekt vanzelf. Wanneer 
men aan den geachten afgevaardigde den heer van Ravesteijn 
eens ging vragen: gij behoort tot de revolutionnaire Kamer-
club en stel nu eens. dat gij uw revolutionnaire begrippen in 
de daad kunt omzetten, wat wilt ge er dan mede? Zou hij 
dan antwoorden: dat zal ik u dadelijk zeggen; ik wil afschaf-
fing van de Eerste Kamer, het kiesrecht geven op 21-jarigen 
leeftijd, of misschien wel op 18'jaar, ik wensch, dat alleen 
met medewerking van het Parlement oorlog zal verklaard 
worden en enkele punten meer van dien aard, en, is dit 
bereikt, dan is onze club niet revolutionnair meer? 

Ware de heer van Ravesteijn democraat, dan moest het zoo 
wezen, want als men op democratischen grondslag wenscht 
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iets revolutionnairs te beginnen, kan het alleen zijn om de 
zuivere democratie te verkrijgen. 

Nu geloof ik, Mijnheer de Voorzitter, dat wij van die 
zuivere democratie in ons vaderland niet ver af zijn, — die 
enkele punten blijven dan altoos over — wat de samenstel-
ling van het Parlement betreft. Maar wij weten toch te goei, 
dat de geachte afgevaardigde zich revolutionnair noemt en 
daarmee dan bedoelt: het grijpen naar de macht door het l«e-
wuste proletariaat, dat hij er mede bedoelt, dat de arbeiders, 
de dragers van de nieuwe cultuurgedachte, zich van de 
macht zullen meester maken. Maar, Mijnheer de Voorzitter, 
wat heeft dat nu te maken met democratie? Neen, dat is in 
volkomen tegenstelling met democratie, want dan zou men 
dus die macht aan het bewuste proletariaat gaan brengen 
door een revolutionnaire beweging tegen de meerderheid in. 
Dan zou men, omdat men in het Parlement bij het meest 
uitgebreide kiesrecht geen meerderheid kon verkrijgen, zich 
door middel van de minderheid de macht verwerven en dan 
zou men willen zeggen; ja, die meerderheid is niet bewust. 
Zeer zeker: in vroeger tijd zouden de aristocraten, die toen 
regeerden, ook gezegd hebben: die meerderheid is niet be-
wust. Misschien nog met meer recht dan de heer van Rave-
steijn het nu zegt van de arbeiders, die niet met hem mede-
gaan. 

Het revolutionnaire van deze Kamerclub is met democratie 
volkomen in strijd. Daar gaat het om. WTat wil men? De 
macht van de minderheid van het volk. Hier in het Parle-
ment staan wij als democraten op den grondslag, dat wij den 
groeten invloed op de wetgeving wensclien te brengen aan de 
meerderheid van het volk. Maar dat wil, als het er op aan-
komt, de heer van Ravesteijn niet. Doch dan zwijga hij over 
democratiseering en dan zijn zijn amendementen hier re-
doeld voor een sfeer, waarin hij niet thuisbehoort. 

Want indien deze Grondwet eens geheel herzien was — 
stijl van Ravesteijn-Wijnkoop — zouden de heeren toch — 
als zij er de kans schoon toe zagen — revolutie maken en die 
volkomen _ naar hun zin herziene Grondwet overboord 
gooien, juist omdat zij geen democraat zijn. 

Daar kan ik vrede mee hebben; er zijn altijd mannen van 
ultra rechts en ultra links geweest, die geen democraat 
waren, maar laat dan de heer van Ravesteijn niet meer over 
democratie spreken alsof dit van hem een beginsel was. 

De heer Troelstra heeft zich uitgelaten over het futlooze 
van het Parlement en over de moeilijkheden die er bestaan 
daarin verandering te brengen. Hij heeft er de Regeering een 
verwijt van gemaakt, dat van haar geen voorstellen zijn uit-
gesaan om hierin verbetering te brengen. 

Het komt mij voor, dat dit verwijt aan de Regeering niet, 
althans voor een deel niet, verdiend is. Waarom niet ? Indien 
eens hetgeen de heer Troelstra voorstaat in onze Grondwet 
werd opgenomen, nog beter, in onze Staatsinstellingen tot 
werkelijkheid kwam, zou dan inderdaad de toestand zooveel 
heter zijn ? Zou er zooveel meer politieke belangstelling zijn ? 
Zou de futloosheid van het Parlement dan verdwijnen ? 

Ik geloof — zeker, er zijn middelen te beramen, zoo het 
amendement van den heer Troelstra op art. 77 — dat toch in 
hoofdzaak de groote forsche lijnen, welke de geachte afge-
vaaidigde aangaf, niet de middelen tot verbetering zijn. 
Waarom niet? 

Men wenscht naast het huidige Parlement een economisch 
Parlement; men wenscht in ons staatkundig leven meer c"e 
vertegenwoordiging der belangengroepen te brengen. Daar 
gaat het om. Doch zoo men nu wil een Errnte Kamer als ver-
tegen weerdiging der belangengroepen of wel een afzonderlijk 
economisch Parlement, zou men daardoor het politiek leve;; 
op hooger peil brengen ? Ik geloof het niet. 

Ik geef toe. dat de politieke belangstelling in ons vader-
land is gedaald en ik betreur dit, maar ik geloof, dat zij 
alleen kan stijgen door den strijd van beginselen, niet door 
den strijd van belangen. 

Ik weet, dat èn voor beginselen èn voor belangen het volk 
warm loopt, maar ten slotte is de beginselstrijd zooveel fijner, 
zooveel ingrijpender, zooveel dieper dan de belangenstrijd 
en daardoor juist zal de belangstelling voor het Parlement 
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toenemen als er in Het Parlement meer de beginselstrijd ge-
streden wordt. 

Wat is het geval bij den belangenstrijd? Men weet te 
voren hoe het is. Men komt als vertegenwoordiger van een 
bepaalde groep. Men weet reeds lang. wat die groep wil en 
wenscht. Men is de spreekbuis van die belangengroep. Dat is 
op zich zelf niet belangrijk. Wanneer men heeft speciale 
vertegenwoordigers, zooals men ze heeft gehad in DuitscH-
land, van de landbouwers, dan is dat ten slotte niet belang-
rijk, want men weet wel wat de landbouwers willen. Wan-
eer men hier heeft vertegenwoordigers speciaal van de arbei-
dersklasse, die enkel voor de arbeidersbelangen opkomen, dan 
ia dat op zich zelf niet belangrijk. Dan wordt net pas be-
langrijk door den achtergrond. 

Waarom is het optreden van den heer Troelstra in dit 
Parlement keer op keer belangrijkP Niet omdat hij hier op-
treedt voor de belangen van de arbeiders, maar omdat hij 
hier staat als vertegenwoordiger in zekeren zin van een 
•wereldbeschouwing, omdat hij ziet in de sociaal-demociatie 
den uitweg en omdat hij . dit aldus ziende, allerlei geestelijke 
overwegingen als grondslae heeft. 

Hoe meer nu de belangen naar voren zullen komen, hoe 
onbelangrijker het wordt. Indien in dit Parlement de S. D. 
A. P . — wat gelukkig nu niet het geval is, dank zij ook de 
leiding van den heer Troelstra met zijn breeden kijk op de 
dingen, die met geestelijke overwegingen verband houdt — 
meer werd uitsluitend wat zij theoretisch wil, a l . eein partij 
die hier vertegenwoordigt de belengen van de arbeiders, dan 
wordt haar optreden daarmede onbelangrijk. Dan weet men 
van te voren wat zdj wil en dan kan men van andere zijde 
andere belangen daartegenover stellen. Dan gaat men tegen-
over elkander stellen arbeiderabelangen, bourgeois-belangen, 
enz. Maar ten slotte is er geen aansluiting bij de groote gees-
telijke stroomingen en het geestelijke is ten slotte alleen be-
langrijk, dat grijpt alleen in de volksziel diep in. 

Ik herhaal, men kan zich wel een oogenblik warm, zear 
warm maken voor belangenstrijd; maar het is niet iets dat 
diep grijpt in de volksziel, en daarop komt het ten slotte 
toch aan. 

Wanneer hier in het Parlement debatten gevoerd worden, 
waarbij het gaat om wereldbeschouwingen van de verschil-
lende groepen, dan leeft ons volk daarin mede. want het gees-
telijke is juist datgene, wat bij ons volk altoos weerklank 
heeft gevonden. Ik wijs op de belangrijke debatten, die vroe-
ger in deze Kamer gevoerd zijn, bijv. tusschen Groen van 
Prinsterer en Thorbecke; men denke ook aan Kuyper en 
Schaepman; die betroffen steeds beginselen en daarom leefde 
ons volk er in mede. Maar als men hier komt met het zuivere 
belang en zegt: dit is het belang van deze of gene groep, dan 
kan men zeggen: neen, of men kan zeggen: ja; dan kan men 
zeggen: ik vertegenwoordig een andere groep, en dan kan 
men trachten elkaar te overstemmen. Maar de groote kracht 
in een volksleven en de groote kracht bij eiken politieken 
strijd en bij eiken strijd in het algemeen is het geestelijke, 
is het beginsel, is die diepere grond, die ligt in 'smenechen 
«iel. 

Daarom zal men inderdaad door een dergelijke vertegen-
woordiging van belangen, hetzij door de Eerste Kamer te 
maken tot belangenparlement, hetzij door een economisch 
parlement in het leven te roepen, hetzij door hier in de Kamer 
meer dat belangenelement naar voren te brengen, de zaak 
achteruit brengen en niet daar waar zij wezen moet. 

En nu een tweede punt. De geachte afgevaardigde heeft 
gezegd — en ook dit achtte hij een verbetering, waardoor er 
meer zou komen een krachtig politiek leven —: de uitvoe-
rende macht moet al meer komen aan het Parlement. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat als men al meer de 
uitvoerende macht gaat brengen aan het Parlement, men 

i'uist voor de democratie een gevaarlijk werk doet. Waarom P 
k ben zelf volbloed^ democraat, maar wat is een bezwaar 

tegen deze democratie, dat objectief moet worden erkend? 
Dit, dat democratie meer is een zaak van getal, een zaak van 
strooming, van macht, en dat juist de persoonlijkheid als 
vanzelf op den achtergrond komt. Nu hebben wij yoor een 

(ran de Laar e. a.) 
gezond politiek leven, Voor een krachtig Handelen op sociaal 
en op alle gebied, noodig persoonlijkheden. Ten slotte zijn in 
de historie de persoonlijkheden toch eigenlijk datgene waar-
om het andere zich groepeert. En nu gaat het er hier niet om 
of die persoonlijkheden uit de massa zelf opleven, of wel die 
persoonlijkheden de massa electriseeren; hier gaat het er om 
dat die persoonlijkheden ten slotte degenen zijn waarvan het 
wezen van een volk ten deele afhangt. 

En indien men nu stelt den eisen, dat ai meer de uit-
voerende macht komt bij het Parlement, bij een vergadering, 
bij meerderen, dan zullen als vanzelf de mannen, die zit-
timg nemen aan de Regeeringatafel, eigenlijk worden de 
spreekbuizen van dat Parlement. Dan zullen zdj daar niet 
zitten — wat noodig is — als mensahen die ten slotte uit 
eigen overtuiging en uit eigen kracht met dat Parlement 
samenwerken, maar zij zullen als het ware zijn een neerslag 
van het Parlement en een neerslag van het Parlement kart 
niet zijn de drijfkracht in den Staat; daarvoor hebben wij 
een Regeering noodig, een democratische Regeering, die 
voortdurend met het Parlement rekening houdt, hie heen-
gaat als zij niet meer met de meerderheid van het Parlement 
kan regeeren, maar die daar ten slotte staat uit eigen hoofde. 
Dat i& gansch iets anders dan een Parlement met uitvoerende 
macht. 

Br komt dit b i j : dat alles zou niet zoo gevaarlijk zij», 
indien wij in ons land twee groote partijen hadden, waarvan 
nu eens de een, dan weer de ander de meerderheid hlad, 
zooals vroeger in Engeland het geval was. maar in ons Paas 
lement met allerlei grootere en kleinere partijen zal altijd 
moeten plaats hebben een samengaan op een bepaald 
program. 

En wanneer nu aan de Regeeringistafel mannen plaats 
nemen, die eigenlijk zijn neersla? van het Parlement, eigen-
lijk niets anders dan een uitvoerend comité van het Parle-
ment, dat volkomen afhangt van het Parlement met al zijn 
partijen, dan zullen wij zien, hetgeen wijook in het buitenr 
land kunnen schouwen, dat een dergelijke Regeerimg eigenlijk 
nooit kracht heeft, voortdurend wankelt, voortdurend af-
hangt van het Parlement, waarin geen bepaalde meerder-
heid, doch slechts een samengaan van partijen is. Het gevolg 
zal wezen, dat door een dergelijke Regeering, hoe democra-
tisch zij ook zij en al is zü een uitvoerend comité van het 
Parlement, op politiek en sociaal terrein niet zal worden 
tot stand gebracht wat broodnoodig ie. krachtige maatrege-
len waarvoor de Regeering staat en waarmede zij valt. 

Wanneer wij nu vragen of in de politieke belangstelling 
verbetering kan worden gebracht, herhaal ik: ik geloof, dat 
het kan, omdat de beginselstrijd steeds meer sa! worden ge-
streden, en ik geloof ook — bij de behandeling van de ver-
sohillende artikelen zal er gelegenheid zijn daarop terug té 
komen — dat er, dit raakt dan ook de al of niet handhaving 
v&n de Eerste Kamer, in deze riohting iets gedaan zou kun-
nen worden. De groote zaak, waarom het gaat, is dit: wil men 
een krachtig politiek leven Hebben en een hoogstaanden 
politieken strijd, dan zal dat moeten zijn een beginselstriid, 
een geestesstrijd, niet een strijd van klassen, niet een strijd 
om belangen, niet een strijd om het stoffelijke* 

De beraadslaging wordt verdaagd. 
De Voorzi t ter : De begrootingsoommiseies voor de ontwer-

pen van wet: 
a. Hoofdstukken I en TI en de Wet op de Middelen der; 

Staatsbegrooting voor 1922; 
b. hoofdstuk U I der Staatsbegrooting voor 1922; 
e. hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor 1922; 
d. hoofdstuk V der Staatebegrooting voor 1922 en het 

daarbij onderzochte ontwerp van wet n \ 129; 
e. hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor 1922; 
/ . hoofdstuk VII2? der Staatsbegrooting voor 1922 eb he$ 

daarbij onderzochte ontwerp van wet n** 145;/ 
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ff. hoofdstuk V I I I der Staatsihegrooting voor 1922 en de 

daarbij onderzochte ontwerpen van wet nos. 44, 125 en 146; 
h. hoofdstuk XA der Staatsbegrooting voor 1922 en het 

daarbij onderzochte ontwerp van wet n°. 114, 

November a.s., voor de ontwerpen van wet onder o en d tot 
9 November a.s., voor het ontwerp van wet onder e tot 18 
November a.s., voor de ontwerpen van wet onder / tot 9 
November a.s., voor de ontwerpen van wet onder g tot 16 
November a.s. en voor de ontwerpen van wet onder h tot 8 
November a.s. 

Ik stel voor aan deze verzoeken te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering' wordt gesloten. 

kunnen binnen den bij art. 32, juncto 57, van het Regie-
ment van Orde bepaalden termijn, welke voor de ontwerpen 
van wet onder a, o, o, d en e op heden en voor de ontwerpen 
van wet onder f, ff en h den 27sten dezer verstrijkt, niet met 
haar verslag gereed zijn. Zij verzoeken den bedoelden termijn 
te willen verlengen voor de ontwerpen van wet onder a tot 
8 November a.s., voor het ontwerp van wet onder 6 tot 16 




