
Tweede bijeenkomst van de-Staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet/ ingesteld bij 
Koninklijk Besluit van 22.februari 19̂ 4-6, 
6p Donderdag 7 Maart 19̂ 4-6 ten Departement e 
van Binnenlandsche Zaken. 

g zijns de Voorzitter der--commissie., de Minis-
nlandsche Zakene de Vipeu'Voorzit'ter'S^ de Mi-
ustitie en van Overzessche Gebie&sdeelenj 
commissie, met uitzondering vaneden heer Bjerema5 
en de ad junct-secret ar is •• 

e Voorzitter de vergadering heeft geopend en 
n de vorige vergadering zijn'goedgekeurd, 
uitgangspunten van bespreking de volgende 

mi s s ie, van dor de o1, dat he t volk bij gr ond-
i'giing .gelegenheid moet hebben zich hierover 
rekeni ,'"' . . . 
e gevallen; • "_"i: 

, m racuitat.ief; ' t. .?;'" 
'2e. wordt de -eerSrte vraag .bevestigend beantwoord, moet dit 

.uit:spreken • dan ges.chie.den*s, _ 
v V;-;, a. .door, een referendum; ' ;';! • :- :.;'-" ' '}- -• 
..•>.•; b. door een referendum' Q£> -getrapte wijze door middel van 

verkiezing van een Bi j'z'onder e Kamer; • • 
;]• . c. volgens de. .bestaande methode, eventueel met het 

oog op het.' spoed-éischende karakter- van de komende 
.gr ondwetsherz'iënihg zo.oda'nig . ge.wi jzigd, dat de t i jd s -
duur aanmerkelijk wordt -.bek.Qrt.. 

Men moet bij elke methode het spoed-element goed tot 
zijn recht laten komen.: |'- ' '••••: -

P6 heer Joekes, merkt het' vól̂ èjade; op, Uitschakeling 
van raadpleging van het volk zal alleen'aanvaardbaar zijn 
bij grondwetsherziening van niet belangrijken aard. Maar 
de grens tusschen belangrijke en niet . belangrijke wijzi
gingen is niet schélrp te trekken, dus .zal men-der uitspraak 
van het volk in alle'gevallen moeten-uitschakelen, doch dit 
zou volstrekt onaanvaardbaar zijn, In e.en_ democratisch 
systeem moet men waken voor overheersching,van de meer
derheid door, een minderheid. Bij het systeem'der gekwa
lificeerde 'meerderheid kan de .samenstelling dc&: volksvertegen
woordiging zoodanig zijn, dat deze zich met-groote meerder
heid voor iets uitspreekt dat.het volk niet wil, en omge
keerd* Spr • ontraadt een regeling zonder .een-nadere verkie
zing of andere uitspraak van de-kiezers,-' 

De heer Reinalda is het met den vorigen spr. niet eens. 
Hij is van oordeel dat een gekwalificeerde meerderheid een 
aanwijzing kan .zijn voor den wil van het volk; Over de ge-
talssterkte der gekwalificeerde meerderheid valt te praten; 
misschien zou men die van 2/5 kunnen brengen op 3/ïi. 

^e feeer Deckers wijst er op dat het'samenvallen van 
periodieke verkiezing met verkiezing ".voor -grondwetswij
ziging in het verleden vertroebelend heeft .gewerkt. Men 
streve naar een procedure, waar het. uitsluitend gaat om de 
in de Grondwet aan te brongen wijzigingen:. 

D e -Voo.r_g_itter vestigt er de aandacht ̂ op̂  -dat de Grond
wet er van uitgaat, dat de Kamer''hert volk' Ij. jaar vertegen
woordigt. Maar ' bij ' een- grondwetswijziging wordt het volk 
"apart gepeild,"doch in feite niet uitsluitend over de concre
te wijzigingen -zelvevMel; een .Bijzondere Kamer-voor Grond
wetswijziging w-br&on twee dingen nagestreefd: 

f> " s> Aanwêzi 
ter "-van Binne 
-ulsters van J 
de l.eden.'der 
• de Secretaris 

Nadat d 
'de notulen va 
stelt .hij als 
vrageni 
iev is de. com: 
- •"•:. wets-wi jz. 
'••••'••' - .-uit. && s-pj 
LI' .; a#. ••in 'all 
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Ie* een raadpleging,uitsluitend over de aan te brengen 
• wijzigingen; 

2e* contuïniteit; in het regceringsbeleid omdat de Kamer 
niet ontbonden wordt. 
De -vraag is primair of wij moeten Ipezen vóór of tegen een 

gespecialiseerde peiling. 
De heer y&fl.jlgĵ Goeü van Katers merkt op dat men in 

den nieuweren tijd algemeen van oordeel is dat het volk 
niet geschikt is voor directe deelneming aan de wetgeving. 
Het is niet gewenscht dat de kiezers zich rechtstreeks over 
concrete punten uitspreken.Sen dergelijke onmiddellijke 
uitspraak is ook niet noodig,omdat de meening van hét volk te 
uiting kan komen door middel van de vertegenwoordigers,die 
het volk heeft gekozen en -waarin het vertrouwen heeft. 

^e Voorzitter merkt op dat,wanneer men geen referendum 
vil,men of den bestaanden toestand moet sanctLoneeren óf 
ioet kiezen voor een Grondwet-Kamer«In het laatste geval 
i eet het volk uitspraak over concrete punten door middel 
/all vertegenwoordigers,bijzonderlijk voor dat doel gekozen. 

De heer Tilanus acht een groot verschil aanwezig tus-
i.chen de.Grondwet en gewone wetten.De Grondwet heeft iets 
eiligs;op de Grondwet worden Koningin en volksvertegenwoor-
igers bcëedigd.ürr.wil er aan vasthouden,dat het volk zich 
. itspreekt en meent lat dus niet kan v/orden volstaan met een 
ekwalifiöeerde meerderheid.Een bijzondere Grondwetkamer 
ijst Spr.af. De bestaande toestand acht,hi'j dan ook niet zoo 

onbevredigend. « 
^e hQer Scho_uten is tót de volgende conélusie gekomen. 

"irandering van Hoofdstuk XIII van de Grondwet is zoo be-
Jangrijk,dat zoodanige verandering niet voor een aparte 
'^handeling in aaiinerking komt.v.'i jzlging van Hoofdstuk XIII 
ui alleen behandeld v/orden in samenhang met een algeheele 

f. ••ondwotswijziging.Men kan de reden om tot wijziging van 
hoofdstuk XIII over te gaan wel een algemeene noemen,doch 
:.ri concreto heeft zij betrekking op de Indische aangele-
fcjnheid.Een wijziging met betrekking tot Indië acht spr.zoo 
belangrijk,dat zij alle andere wijzigingen sinds 1814- verre 
0 zertreft.Het,thans bestaande grondwetsrecht mag het volk 
m t betrekking tot Indi8 niet worden ontnomen. 

Een endere vraag welke bij spr.is gerezen is deze: 
m-.g de voorloopige Staten-Generaal deze aangelegenheid wel 
behandelen? De ̂ egeering heeft herhaaldelijk uitgesproken 
& t zeer belangrijke voorzieningen eerst zullen worden voor
gelegd, aan de nieuwe Kamer. 

^e Voorzitter merkt op,uat ook i,n dit geval de tweede 
1 zing eerst door do nieuwe Kamer plaats heeft. 

C e hg er Sohou'ten is van oordeel dat behandeling in 
eerste lezing invloed kan hebben op de behandeling in twee
de lezing,doch dit is voor spr.geen hoofdpunt. 
De heer Schouten ontkent niet het feit van samenvalling 
van periodieke verkiezing en verkiezing voor grondwets
wijziging, doch acht de bezwaren daartegen niet zoo sterk. 
Dy belangrijkheid van een grondwetsherziening beslist 
of *zij al dan niet zal domineeren bij de verkiezingen. * 
In uit geval zijn de wijzigingen zoo belangrijk,dat het 
vol de gelegenheid cm zich uit te spreken niet mag worden 
ontnomen.Dit doet men wel als men nu nog voor de verkie
zingen een grondwetswijziging in eerste lezing zou behan
deld.vVij moeten er van uitgaan,dat,als de verkiezingen 
in z1 ;i plaats hebben,het noch aan de Kegeering,n^ch aan 
het volk be.h-.end zal zijn',hoe het met Indi§ zal gaan.Bij de 
eerstvolgende verkiezingen kan feet volk zich dus nog niet 
over Indië uitspreken* 

De heer '.Vagenaar is een voorstander van het recht van het 
volk om zich over grondwets-wijziging^ »<t te spreken, 
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doch in het b ij zondere f.eval .ivaarin wij ons thans ten op-
ziohte van Indië bevindenywil hij '."hiervan afwijken.Spr," 
wenscht dus een tijdelijke-: wijziging van Hoofdstuk XIII o 

D e Heer̂ Von der (fa.es,, van; Ns ters verwijst naar een dag-
blad-artikel van^Prof oi^n den BergiJ-jWaarin ieze voorstelt 
on de mogelijkheid te openen :v.öór"l Januari 1948 wijzigin
gen aan te brengen in de e£%ti !f>2~6.4 van de Grondwet met 
een versterkte meerderheid 'ven 2%$*'.~.r . 

1 -Voorts cièfL't 3pr»bp d.,t er zich thans reeds twee duide
lijke stroorningar. ten aanzien vaü'dë structuur van IndSB 
laten onderkennen«Voor zoover hot het algemeen beleid be
treft , is Indië reeds thans inzet voor de komende verkie
zingen. Als wij in dit zeer urgente geval de gewone proce
dure volgen,zijn er moeilijkheden te duchton. 

^ e Ë&££, P£0^°-P- i-3 7 ö n oordeel dat er moet worden ge
streefd naar een oplossing,die grootere spoed toelaat dan 
thans mogelijk isJIet kan niet de'••bedoeling zijn om aan het 
volk rechten te ontnemeri,döeh sor9'heeft hoop dat de commis
sie het onderling eens zal kunnen worden over een vorm,die 
meer spoed mogelijk maakt,zonder in deugdelijkheid te kort 

. te schieten % 
•••'Spr*is het niet eens met den heer Van der Goes van Naters 

dat ook al bij de Romende1' verkiezingen een uitspraak 
over-Indië kan worden gedaan>;"'",: • ••.. 

De heer, Va,fo de Eer te l merkt on, dat bij een wijziging 
van de Grondwet de volksinvloed zoo sterk mogelijk moet 
worden gemaakt«Dit is bij vroegere -gelegenheden niet het 
geval geweest ,vV ij moeten een methode vind en, v/aarbij u i t 
sluitend de aan te brengen wijzigingen van invloed zijn. 
Na aanneming in eerste lozingsmeet er e en uitspraak van 
de kiezers komen.Dit kan,met vermijding van 'Kamerontbinding, 
gebeuren hetzij door een Bijzondere Kamer,hetzij door eer-
referendum» 

Minister Loger uann is van oordeeI,d* t? men moet onder
scheiden tusschen de "vraag,welke procedure in abstracto, 
met het oog op de verhoudingen in Nederland,de beste is^en 
de vraag welkt; oplossing met het oog op Indië aangewezen 
is.Hut Ne'derl&nusche volk moet ten opzichte van Indië 
beschikken over voldoende besluitvaardigheid.Het is niet 
zoo,dat het volle eensklaps wordt overrompeld,Zooals de heer 
Van der Goes van Naters ol hëèft opgemerkt,houdt het volk 
zich intensief mot de principieels kwestie ten opzichte 
van Indië bezig.De hoofdrichting ven de Regeering is bekend 
gemaakt en heeft ook reeds oppositie gewekt.De beslissing 
in concreto wordt ee£Bt na de verkiezingen genomen.Als 
de nieuw gekozen Kamer deze beslissing met een flinke meer
derheid aanvaardt,heeft het volk zich voldoende uitgespro
ken» 

^e foeer 3"pek es vraagt of Minister Logemann een nieuwe 
herzieningsprocedure wil voor a l t i jd of alleen ad hoc. 

Minister Logemann antwoordt dat hem het meest wensche-
lijk voorkomt een oplossing, voor al t i jd.die tevens de 
Indische kwestie oplost.Indien dit niet mogelijk is,dan 
is hij voor een incidenteele n'ood-opiossing». 

De heer. Tilanus ziet niet in,dat de aangelegenheid zoc 
urgent is als Minister Logemann het voorstelt. 

^ e Voorzitter acht deze urgentie wel aanwezig. 
De hè'er^ilcïnus gelooft, niet dat een andere procedure 

vlotter zal Verloopen dan de bestaande. 
De heer Deckers vraagt Minister Logemann,o"f deze als 

de na de verkiezingen te. houden Rijks-conferentie een resul
taat heeft bereikt,wil volstaan met -een grondwetswijziging, 
aan te nemen met een. gekwalificeercTe -leerderheid. 
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Minigter Logemann betoogt dat de omstandigheden er toe 
kunnen dwingen dezen vraag bevestigend te beantwoorden. 
De heer Deckers vraagt of Minister Logemann met een der
gelijke procedure tevreden is,. 
De heer Schouten merkt op, dat Minister Logemann zich wel 
.•er mee moet contenteeren. 
-Minister Logemann merkt op, dat de bestaande procedure ge
schikt is wanneer het.Nederlandsche volk alleen met zich
zelf te maken heeft; ten opzichte van 'de komende gebeurte--

..^nissen in Indie is zijn niet toereikend, 
De^heer Joekes vraagt aandacht voor het argument van den 

.. .heer ,Schouten, dat wij- thans te doen.hebben met een Staten--
Generaal, die op bijzondere wijze is tot stand gekomen. 
Er is een communis opinio, dat.deze Kamer niet alle onder
werpen mag afdoen. In normale omstandigheden zou een wijzi-
. ging van de Grondwet dan ook eerst invde nieuwe Kamer aan de 
"orde moeten werden gesteld.. De vraag is nu eenerzijds; is er 
niet een zoodanig dringende reden, dat men de procedure van 
de grondwetsherziening reeds thans.met recht aan de orde 
stelt; anderzijdsi • . 

'kan men er' niet voor zorgen dat bij een latere behandeling 
h'iet' aan de rechten .;van het volk, wordt getornd. De bestaan
de 'procedure wordt reeds jaren .als onbevredigend aan
gevoeld.. Wij. bevinden ons. .in: een. s.ituatie, welke geen onnoo-
dige obstakels duldt. Wel moet aan,"de .waarborgen van het volk 
niet worden getornd.. •....'v.-.-; ':"*" '" 
Ter 'geruststelling van den heer Schouten,.merkt spr . op, 
dat een herziening,-welke nog. bij de'zittende Kamer aanhan
gig gemaakt wordt, in ieder geval na 'de verkiezingen met een 
meerderheid van 2/3, moet worden'aangenomen., 
Spr. vraagt zich evenwel af;' of deze ; vèf s'jterkte meerderheid 
voor later wel gewonscht -.is • .." "' ' ':' 'V 
Tegen het wegvallen van- een tweede Ie zing", heeft spr. ernstig 
bezwaar. Het kan zijn dat oen "bepaalc e wijziging in geen en
kele verkiezing betrojkken is. 
De heer Joekes is ;het eens met -don" heer Van der Goes van Na-
ter s, dat de gedachte aan een rechtstreeksche deelneming van 
het volk' aan de wetgeving verouderd' is. Spr. voelt dan ook 
niet voor een referendum. Hij. wil de tweede, lezing dan ook 
niet•onderwerpen aan een referendum, doch aan een bijzonder 
voor dat doel gekozen Kamer, 
Spr. is het eens met Minister Logemann, dat.de komende ver
kiezingen door Indiê.worden beïnvloed, maar hi^ kan zich 
niet vereenigen met; het denkbeeld om voor' Indie een andere 
procedure te volgen dan de normale. 'De aanstaande verkiezin
gen worden zoo beïnvloed door aig@mee.ne problemen (sociali
satie, bedrijfschappen, annexatie) dat daarbij geen uitspraak 
wordt gedaan over de staatkundige hervorming met betrekking 
tot Indie, waarover de Rijksconferentie nog'advies heeft uit 
te 'brengen, naar aanleiding waarvan de Regeering zich nader 
heeft te beraden bij de vaststelling"van het definitieve 
wetsontwerp. Wannssr men de Indische kwestie aan de nieuwe 
Kamer zonder meer ter beslissing overlaat, kunnen er span
ningen ontstaan, die niet ongestraft zouden blijven. 
De Voorzitter wil-•de -kwestie' nogmaals scherp stellen. 
Een normale gr ondwetsherzreni-ng 'wordt beïnvloed door fac
toren, die n)et,;de wijzigingen' zelve niets te maken hebben. 
Men moet een grondwetswijziging dus zooveel -mogelijk los
maken van deze andere factoren. .De vraag is-nu: 
Ie*, wil de o ommi ss ie -herziening van 'de algemeene procedure s 
2e. is de gewi jzigde.'procedure, v/aar over de commissie het 

eventueel eens wordt, doeltreffend genoeg rnet het oog 
op Indie... 

Mocht de tweede vraag ontkennend worden beantwoord, 
zoo zou een speciale voorziening kunnen worden getroffen met 
betrekking tot Indie' in den vorm van een additioneel artikel -
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Minister Logomann merkt op, dat z •!> de procedure, door den 
heer 'Joekestivoorgestold, niet doeltreffend zal zijn met het 
oog op Indié. 
De hee-r Tilanus' heeft grootere waardeer ing voor een gekwalifi
ceerde meerderheid dan de heer Joekes. Spr. acht de door den 
heer. J'oekos voorgestelde procedure ook niet vlotter dan de be
staande. 
Du hA.-.-r Schouten acht het niet aanbevelenswaardig om een vreem
de figuur als een referendum of een Bijzondere Kamer thans, spe
ciaal met het oog op Indie, in de Grondwet in te voeren, Spr. 
waarde.ert het realiteitsbesef van Minister Logemann» Die reali
teit beteekent" ontneming van een grondwetsrecht, dat het volk 
thans heeft. Dit moet niet.en dit mag niet in verband met het 
belang van het Koninkrijk; alleen op de basis van handhaving van 
het recht,, dat 'het volk tha.ns heeft, verklaart spr. zich bereid 
een situatie te helpen creeeren, waardoor de besluitvaardigheid 
van het volk zoo mogelijk wordt bevorderd en de tijdsduur zoo 
kort mogelijk wordt gehouden. 
De Voorzitter denkt aan de mogelijkheid, een volmacht te vragen, 
aan het volk bij de a.s. verkiezingen, krachtens welke de nieuw-
gekozen Kamer kan beslissen over de herziening noodig i.v.m. de 
Indische quacstie. Als het volk die volmacht geeft, wordt het 
volk geen recht ontnomen. Een en ander zou kunnen geschieden 
bij een additioneel artikel. 
De heer Wagenaar merkt nogmaals op, dat hij in principe bij 
grondwetsherziening een uitspraak van het volk gewenscht acht, 
doch dat in verband met de Indische kwestie, daarvan thans moet 
worden afgeweken. 
Minister Kolfschoten vraagt den heer Joekes, welke tijdwinst 
zijn systeem oplevert. 
De heer Joekes antwoordt dat een kamer-ontbinding ook daarom 
steeds met onnoodige stagnatie gepaard gaat, omdat men voor de 
ontbinding nog allerlei onderwerpen wenscht af te doen. 
Bovendien zou bij een stelsel van de verkiezing van een Bijzon
dere Kamer deze, hetzij als algemeene regel, hetzij alleen in 
urgente gevallen als bij de staatkundige hervorming voor Indie, 
reeds tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Staten-
Generaal kunnen w95den voorbereid. Tenslotte kan bij een derge
lijk stelsel met een kamer worden volstaan» 
De Voorzitter vreest dat een Bijzondere Kamer niet voldoende 
spoed mogelijk maakt. De Voorzitter wenscht de thans aanhangige 
vragen nogmaals als volgt te formuleeren 1 
Ie f kan de commissie het eens worden over een algemeene herzie

ningsprocedure; 
2e. is deze herzieningsprocedure ook doelmatig met het oog op 

Indie. 
De tweede vraag moet eerst aan de orde komen, nadat de eerste 
is beantwoord. . , 
Minister Kolfschoten merkt op, dat deze vragen z.i. al beant
woord zijn. De commissie heeft tijdens haar besprekingen geen 
procedure gevonden, welke,met behoud van de rechten van het volk 
voldoende tijdwinst oplevert. 
De heer De okers-.is vanoordeel dat, de onmogelijkheid van een •gooaareL-ge -p̂ ee-edure voor hem nog niet vaststaat;» 
De heer Schouten wijst er,op, dat^de'termijnen, die, de.Grondwet 1 Iel-tĵ -mâ iriiuiii'termijnen, zijn. De Grondwet staat verkorting ' 's lerl ,-• maximumtermijnen ziin; De uronclwet staat verkorting van 
deze termijnen dus niet in den weg. Indien wij de periode voor 
de verkiezing van een Bijzondere Kamer kunnen verkorten, dan 
kunnen wij zoodanige verkorting ook bereiken met behoud-van den 
normalen gang van zaken. 
Herziening van de wiizigingsprocedure van de Grondwet komt 
thans alleen voor behandeling m aanmerking voorzoover zulks 
noodig is met het oog op de urgentie. Een algeheeIe herziening 
van deze wijzigings-procedure behoort eerst ter sprake te komen 
in het kader van een algeheele herziening van de Grondwet. 

Ten aanzien, van net voorstel van den Voorzitter om ten 
opzichte van Indie een volmacht te vragen aan het volk, merkt 
spr, op, dat wanneer zoodanige volmacht wordt gevraagd bij de 
komende verkiezingen, daarover niet een zuivere uitspraak 
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spraak van het volk valt te verwachten,omdat bij deze 
verkiezingen teyens vele. andere dingen aan de orde zî 'n. 

ö e VoQ„rzitter, wi 1 het additioneel' artikel,waarbij aan 
de nieuwe Kamer een vclmacht tot wijziging van de Grond
wet met betrekking tot Indië wordt gegeven,alleen voor
stellen voor het geval men niet mocht uitkomen met de 
oplossing,door den heer Jcekes voorgesteld. 
Op voorstel van den heer Deokers wordt besloten,dat 

aan de leden der commissie een "scTTematisch overzicht Zal 
worden toegezonden van de tijdvakken,welke de verschillen 
de ter sprake gebrachte procedures in'beslag nemen* 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag 

14 Maart 19.46, des morgens om 10 Uur,waarna de Voorzitter 
de vergadering sluit. 
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