
Eerste bijeenkomst van de Staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet, ingesteld 
bij Koninklijk Besluit van Z'd Februari 194-6, 
op Vrijdag 1 Maart 1946 ten Departemente van 
Binnenlandsche Zaken. 

Aanwezig zijn: de Voorzitter der commissie, de 
Minister van Binnenlandsche, Zaken; de Vice-Voorzitters, 
de ministers van Justitie en van Overzeesche Gebieds-
d'eeleh; de leden .der commissie, net uitzondering van 
den heer Biererna; de Secretaris en de adjunct-secre
taris. 

Nadat de Voorzitter 6e installatie-rede heeft 
uitgesproken ('de tekst hiervan is als bijlage bij 
deze notulen gevoegd) deelt hij mede, in overleg met 
zijn ambtgenooten van Justitie en Overzeesche Gebieds-
ceelen voornemens te zijn de volgende 4 vraagpunten 
aan de orde te stellen: 
Ie. hoé denkt men in het alge.ieen over de vvenschelijk-
heid van vereenvoudiging van Hoofdstuk XIII van de 
Grondwet? Indien deze vraag in positieven zin wordt 
beantwoord, welke wijzigingen dienen dan in de Kieswet 
te worden aangebracht, teneinde de bepaling van arti
kel 75, üd 2, van de Grondwet tot haar recht te 
doen komen? 
2e. Op welke wijze ei ent dan de .vereenvoudiging te 
worden geformuleerd"* Sr zijn hi^r twee mogelijkheden: 
men kan of streven naar een zoodanige vereenvoudiging 
van de herzienings-procedure in algeneenen zin, dat 
daardoor een vlotte verwezenlijking van de resultaten 
der Rijksconferentie is verzekerd, of men acht een 
incidenteels voorziening met het oog op Indië aange
wezen. 
Je. Acht de commissie inschakeling van hoogleeraren in 
het Staatsrecht gewenscht, en, zoo ja, in welk stadium 
en op welke wijze? 
4e. Vaststelling van den datum van de volgende verga
dering. 

Ilinister Logsmann merkt op, dat de solutie in 
Inde in groote politieke spanning tot stand komt. 
De neerlegging van de resultaten in de Grondwet op 
de normale wijze neemt meer dan een jaar in beslag. 
Zoodanige tijdsduur zou spanningen opwekken. Het gaat 
hier om een beslissing van wereldimportantie. Spr. 
wenscht niet een gemakkelijke methode van grondwets
wijziging, doch wel een snelle methode, 

^e "Voorzitter merkt op, dat men in beginsel de 
voorkeur kan gev^n. hetzij aan een betrekkelijk korte 
Gronow.-t, welke alleen gronc. beginselen bevat (in dit 
geval moet de wijzigings-procedure betrekkelijk 
stroef zijn), hetzij aan -.en meer uitvoerige Grondwet 
(in dat geval zou men de wijzigings-procedure eenvou
diger kunnen maken). Hierop behoeft evenwel door deze 
commissie niet te worden geprejudiceerd. 

De heer van d:r. Go-cs van Nat-rs vraagt of er 
een incident is, h-twelk' de wensen tot herziening in 
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2. 

het leven heeft geroepen of dat de beho fte hieraan 
al langer leefde* Spr« meent te begrijpen, dat Indië 
niet de -enige redin is* 

~̂ G Voorzitt-r antwoordt, dat inderdaad Indië 
niet de eenige reden is. De wijziging van de herzie
ningsprocedure is in het v rieden herhaaldelijk over
wogen; dat h-t thans aan de orde wordt gesteld, vindt 
voornamelijk zijn reden in Indië. \ 

^e Voorzitter stelt punt 1 aan de orde. 
D e iEIl SEsÜÜTJ -̂S v a n ^^eninsi dat de wensche-

lijkheid om herziening van de wijzigings-procedure 
van de Grondwet ter hand te nemen moet blijken uit 
de omstandigheden, waarin wij veikeeren. T':are de 
Indische kwestie er niet, zoo zouden wij ons nader 
kunnen bezinnen. Thans moet men, als er iets in In
dië gebeurt, niet te lang wachten, doch met integrale 
toepassing van Hoofdstuk XIII van de Grondwet is 
spoed niet mogelijk. Daarom acht Spr. wijziging van 
"Hoofdstuk XIII van de Grondwet wens-cheiijk. 

De heer- Tilanus vraagt zich af, of h-t wensche-
lijk is de herzieningsprocedure te vereenvoudigen* 
Hoofdstuk XIII is de sleutel van onze Grondwet en het 
' schijnt niet wenschelijk deze sleutel los te draaien. 
'Als er op korten termijn bepaalde soluties in Indië 
komen, bijv, vóór 1 April, zouden dienaangaande reeds 
voorstellen kunnen worden gedaan aan de huidige 
Staten-Generaal. Eventueel zou de zittingsperiode 
van de Kamers iets kunnen worden verlengd. 

Minister Logemann merkt op, dat de heer Tilanus 
te optimistisch is over den termijn, waarbinnen d-
Indische kwestie kan worden opgelost. Zelfs in het 
meest gunstige geval zouden wij vastloopen. De zit
tingsduur van deze Kamers te verlengen, is politiek 
niet gewenscht; het volk wenscht verkiezingen, leen 
zou zich ook een andere oplossing kunnen denken, nl. 
door de regeling van de status van Indië uit de Grond
wet te halen. Dan kan h t slot op de Grondwet blijven 
zitten. 

^e Voorzitter merkt op,* dat het niet de bedoeling 
is het slot van de Grondwet af te halen, doch het 
bestaande slot te vervangen door een Lips-slot, dat 
gemakkelijker functioneert. 

De heer Tilanus merkt op, dat hij in ieder geval 
wel prijs stelt op deskundige voorlichting door hoog
leeraren. 

"Vervolgens krijgt de heer Joekes het woord. 
In verband met het vraagpunt, dat thans aan de 

orde is, alcus deze Spr,, kunnen twee groote vragen 
worden gesteld. De eerste vraag luidt aldus: Is de 
wijze van verandering van de Grondwet, zooals die 
thans in onze constitutie is neergelegd, bevredigend 
te noemen, of is men van oordeel, dat (onafhankelijk 
van actueele kwesties) wijziging wenschelijk is? 
De huidige regeling is niet,geheel bevredigend. 
Deze is niet alleen omslachtig, maar toont bovendien 
twee zwakke punten: 
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3. 

a. de voorgeschreven Kamer-ontbinding; 
b. öd voorgeschreven versterkte meerderheid. 

Wat au betreft, is de practijk niet in overeen
stemming met de strekking van het grondwetsartikel. 
De in de practijk gevolgde oplossing, om de periodie
ke verkiezingen dienstbaar te maken aan de voorgeschre
ven ontbinding bij grondwets-wijziging, heeft men 
kennelijk ovok thans op h.-.t oog. Dit laten samenvallen 
van voorgeschreven ontbinding en periodieke ontbin
ding is onbevredigend. Bij de verkiezingen komen dan 
de grondwets-wijzigingen op den achtergrond. Misschien 
zal dit dezen keer niet het geval zijn, nu Indië aan 
de orde is, maar ook in dat ge val kont de bedoeling 
van de grondwets-wijziging ni-t tot haar recht, omdat 
de status van Indië in deze wijziging niet is opgeno
men, Mon streve naar een regeling, welke de aanvanke
lijke bedoeling beter tot haar recht doet komen. Men 
kan bijv. de Kamerontbinding laten vervallen, en in 
plaats daarvan de voorgestelde wijzigingen in tweede 
lezing aan een Bijzondere Kamer van G-rondwets-herzie
ning voorleggen, 

V'at ]0o betreft (de versterkte meerderheid), het 
is niet goed in te zi-on waarom in dit geval de min
aerheid op meer aanspraken recht heeft dan de meerder
heid. In het hierboven genoemde systeem heeft men dan 
ook aan CÓFL gekwalificeerde meerderheid geen behoefte. 

Kot tweede groote punt, dat thans aan de orde is, 
betreft Indië,'Dit probleem vertoont zeer bijzondere 
aspecten. Het buitenland is hierbij, zij het niet 
staatsrechtelijk, dan toch wel in wezen, betrokken* 
lij moeten voldoen aan de verplichtingen, welke rede
lijkerwijze van ons kunnen worden geëischt, Spr. is 
persoonlijk teleurgesteld over de door dit Kabinet 
te dezen gevolgde gedragslijn. Hij stelt er prijs 
op om er op te wijzen, dat er thans besprekingen wor
den gevoerd met vertegenwoordigers uit Indië, voordat 
er over de grondslagen van die besprekingen overleg 
is gepleegd met .vertegenwoordigers van het Nederland-
sche volk. Bij deze besprekingen is behoedzaamheid 
vereischt en kan men ni..t overijld te werk gaan. Een 
resultaat is zeker niet een kwestie van weken, doch 
eerder van maanden. Deze commissie kan hierop dus 
niet wachten. 

V7at de inschakeling van hoogleeraren betreft 
is Spr. van oordeel, dat h-t biter ware geweest, 
dat van het begin af hoogleeraren in de commissie 
zouden zijn vertegenwoordigd geweest. Ten aanzien 
van de vraag of h t toelaatbaar is te achten met 
het oog op de huidige Indische problemen een aparte 
regeling in het leven te roepen, afwijkend van de 
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normale voorschriften,is Spr«van oordeel,dat jen zoodanige 
bijzondere regeling alleen door een dwan^-positie,welke 
er thans niet is,zou kunnen worden gerechtvaardigd.De 
Indische kwestie aoet op normale constitutioneele wijze 
worden opgelost; tegen een algeneene wijziging van de her
zieningsprocedure bestaat intusschen geen bezwaar* 

^ e Voorzitter merkt op,dat hij een incidenteele oplos
sing wel heeft genoemd,doch niet heeft voorgesteld* 

De heer, Schouten vraagt zich af; of de commissie behoefte 
heeft aan "hoogleeraren of niet.2Joo ja,dan stelt hij er prijs 
op eerst het advies van dezen te vernemen alvorens zelf 
zijn gedachten te ontwikkelen.Spr*wil graag nadenken over 
de mededeelingen van den Voorzitter betreffende de taak van 
de commissie.Tervolgens vraagt Spr.zich af>of een wij
ziging van de herzienings-procedure wel aag worden losge
maakt van een algeheele herziening 'van de Grondwet •Hier-
over zou hij g r e Ei g e e r s t de skund i g ::. d vi e s inw innen. 

De "voorzitter ziet de taak "van de hoogleeraren anders 
dan de heer Schouten.De aan de commissie voorgelegde vra
gen zijn niet alleen van staatsrechten jken, doch ook van 
staatkundigen aard.Bovendien is genoegzaam bekend dat ver
schillende deskundigen de huidige'regeling allerniinst be
vredigend acht en, t erw i j 1 o ok e ens t enirai ghe id in de ad viezen 
allerminst is te verwachten.In de huidige situatie is het 
noodzakelijk om de herziening van de wijzigingsprocedure 
los te maken van een algeheele herziening. 

•̂ e ïï£®£ Var. der Go e ê van Na.tegs stelt de vraag: hoe komen 
wij af van art. 203 van "de Grondwet «Met schrapping van dit 
artikel kan niet worden volstaan.Iedere grondwetswijziging 
moet worden getoetst aan het rechtsbewustzijn van het Tleder-
landsche volk.De grondwettelijk voorgeschreven Kamer-ontbin
ding te doen samenvallen met de normale periodieke ont
binding, is zeker niet de bedoeling van den wetgever ge
weest.Bovendien, sinds de invoering der evenredige vertegen
woordiging hebben de verkiezingen steeds het karakter van 
een uitspraak over de algeneene politiek,niet over bij
zondere onderwerpen.Spr.gelooft dan ook niet aan de wen-
schelijkheid van een referendum over bepaalde punten. 

Spr.wijst er op dat in een bepaald geval de sleutel,die op 
de Grondwet zit,al iets is losgedraaid!art.29, laatste 2 
leden van de Grondwet). liet is zeker niet wensciielijk om 
dat systeem voor iedere wijziging mogelijk te maken, het
geen tot gevolg zou hebben,dat elk grondwets-artikel zou 
kunnen worden gewijzigd ingeval 2/3 van het aantal leden, 
waaruit elk der Kamers bestaat,vóór deze wijziging zou zijn. 

De heer Joekes heeft a3.s mogelijkheid genoemd het ir-
stellen van een Bijzondere Kamer van Grondwetsherziening, 
naast de gewone Staten-Generaal.Dit is nu een punt,waar
over Spr.feaarne advies van hoogleeraren zou ontvangen. 
Overigens ziet Spr. in de instelling van een zoodanige Ka
mer ook wel bezwaar .Mocht de politieke samenstelling van 
de Bijzondere Kamer afwijken van die der gewone Staten-
Generaal dan kan deze laatste niet functioneeren.Dit is wel 
het geval wanneer de politieke samenstelling van beide Col
leges overeenkomt jmaar waarvoor dient ingeval van over
eenstemming dan ent Bijzondere College? 
Minister. KoIf schoten vraagt den heer Schouten*welk ver

band "hij ziet tussolien een algeheele grondwets-herziening en 
de taak van deze commissie. 

De he^er Schouten antwoordt als volgt: de vraag is of men 
Hoofdstuk XIII ven de Grondwet wenscht te wijzigen om 
generale of speciale redenen.Spr.meent begrepen te hebben 
om algemeene redenen,bevorderd door speciale redenen.Eij 
acht het moeilijk om den inhoud van de Grond »et d aarbij 
buiten beschouwing te laten.Er zijn in de Grondwet bepaalde 
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voorschriften welke -.op eenvoudiger wijze kunnen worden ge
wijzigd dan andere (het inkomen der Kroon, de schadeloos
stelling en het pensioen der Kamerleden). Let betrekking 
tot de wijziging van de Grondwet kan uien dan ook niet ten 
opzichte van alle materies hetzelfde standpunt innemen. 
De moeilijkheid in het onderhavige geval is nu deze,dat de 
Regeering zegt:wi-j nemen een wijziging der herzieningspro
cedure in overweging om generale redenen,maar de facto 
geschiedt dit net het oog op Inde.Sar. heeft den indruk, 
dat deze commissie er op dit tijdstip niet zou zijn,als 
de Indische kwestie er nist was.ï/ijziging van Hoofdstuk 
XIII van ds Grondwet is van zoo groote beteekenis,dat zij, 
logisch gezien,niet kan worden gezien losgemaakt van een 
algeheele herziening.Spr. begrijpt dat de oplossing der 
Indische kwestie een langeren tijdsduur in beslag zal nemen 
dan velen aannemen. Hij is van meening dat,zou de con
junctuur met betrekking tot Indie gunstig zijn,een bevre
digende oplossing wellicht gevonden zou kunnen worden,zonder 
dat wijziging van Hoofdstuk XIII noodig is.Als een bevre
digende oplossing toch langen tijd in beslag neemt,kan 
tegen de regeling van Hoofdstuk XIII,zooals deze thans luidt 
niet het bezwaar van s tagnstie worden ingebracht. 
Men zou in dat eval ten hoogste bezwaar kunnen hebben te
gen nieuwe verkiezingen,maar dat is bijkomstig en raakt de 
materie zelf niet,doch alleen de omstandigheden, men han
delt onjuist als men den indruk wekt dat met betrekking 
tot een zoo belangrijk punt als Indië een recht van de 
Grondwet aan het volk zou worden ontnomen.Breede kringen 
van ons volk zijn reeds van oordeel,dat de Indische kwestie 
zoo is behandeld,dat het Lederlandsche volk niet voldoende 
is ingeschakeld«Dit volk moet thans niet den indruk krijgen 
dat men,met betrekking tot de regeling van d e Indische 
aangelegenheid,iets aan zi.]n bevoegdheden zou onttrekken. 

Let betrekking tot een in te winnen advies van hoog
leeraren is Sar.van oordeel>dat de commissie geen behoefte 
heeft aan een advies dat alleen betrekking zou hebben op 
de technische uitwerking en op de redactie van een stand
punt,dat de commissie zelf al tevoren heeft bepaald. 

^ e heer Tllanus stelt de vraag,of de Regeering e en 
bepaalde oplossing op het oog heeft. 

De Voorzitter antwoordt,dat dit de taak is ven deze 
commissie.Wat de hoogleeraren betreft: de Regeering sta?t 
niet op het standpunt van den heer Schouten,anders waren 
hoogleeraren roods thans als lid van de commissie opgenomen. 
De taak van eventueel te raadplegen hoogleeraren kan niet 
zijn om advies uit te brengen over de staatkundige vraag, 
of er behoefte bestaat aan wijziging.Over de vraag of het 
advies van hoogleeraren alsnog zal worden ingewonnen,en 
zoo ja,in welken vorm,kan nader worden beslist, 

^s VoQTZïtteT stelt voor het resultaat van de bespre
kingen aldus samen te Vcetten: ;tDe commissie is,zij het op 
grond van uiteenloopen.de motieven,van oordeel,dat het 
wenschelijk is de wijzigings-procedure van Hoofdstuk XIII 
van de Grondwet aan een herziening te onderwerpen33. 

^e heer Schouten me riet op, dat hij bereid is de vraag 
naar deze wenschelijkiieid in overweging te nemen. 

De heer Tilanus sluit zich bij het standpunt van den 
heer Schouten aan. 

^e heea? /agena.arL_ heeft g een bezwaar een verandering 
van de herzienings-procedure aan de orde te stellen,doch 
wil de vraag,of het wenschelijk is in verband hiermede de 
thans voorgeschreven ontbinding der Hamers af te schaffen, 
nader overwegen. 

^e hegr^Joekes zal het op prijs stellen,dat de aan de 
commissie over te leggen s tukken een titel dragen. 
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D e B£°Ĵ 4££-e-£ stelt voor het reeds aan de commissie 
overgelegde stuk te noemen:"Besumé van de herzieningsbe
palingen in diverse constituties". 

C e Vô orfitter deelt mede dat in de volgende vergade
ring de vraag moet worden behandeld,welke wijziging in de 
Kieswet in verband met de komende grondwets-herziening 
moet worden aangebracht,om deze herziening tot stand te kun-* 
nen brengen binnen het kader van artikel 75,lis. 2,van de 
Grondwet. 
Het gecompliceerde karakter van de verkiezingen van dit 
jaar maakt een bijzondere voorziening te dezen noodzakelijk» 
•Jijziging van de Kieswet zal beperkt kunnen blijven tot 
verandering, van den termijn van 40 da'g en, genoemd in artikel 
114.Een overzicht van de te houden verkiezingen zal aan 
de leden worden toegezonden. 

Nadat de datum van de volgende vergadering is vast
gesteld op Donderdag 7 Maart a.s.. des morgens om 10 uur, 
sluit de Voorzitter de vergadering. 
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