
Notulen van de eerste bijeenkomst der 
Staatscommissie, als bedoeld in het Ko
ninklijk Besluit van 2 September 1947. 

Aanwezig: de Minister-President, de Ministers Jonkman en van 
Maarseve^n, Dr.Bierema, prof•Duynstee, Jhr.Mr.van der 
G-oes van Naters, Mr.van Helsdingen, prof.Ts Jacob, 
prof.Logemann, prof.Rornme, d<e Heer Schouten, Mr.Stok-
WLö, de Heer Tilanus. 
De Secretaris, tevens lid: Dr.Prinsen en Mevr.Mr. 
Huart-Engelsman, adj•secretaris* 

De Minister-President, Voorzitter der Commissie, instal
leert deze met een rede, waarin o.m. de aandacht der leden 
wordt gevestigd op het beperkt karakter van deze door de Rege
ring voorgenomen herziening; immers zij is slechts bedoeld om 
de grondwettelijke obstakels weg te nemen voor de voorbereiding 
van een nieuwe structuur van het Koninkrijk op een basis als" in C 
Koninklijke rede van 6 December 1942 in uitzicht gesteld. 

De Regering acht daarom een herziening in deze zin gebod ei: -
De Minister-President licht dit standpunt nader toe door te 
wijzen op de divergentie tussen het huidig grondwettig staats
bestel en de feitelijke verhoudingen, welke kloof bij de voort
schrijdende ontwikkeling der politieke feiten zichtbaar breder 
wordt. Het blijkt ten duidelijkste, dat de in 1943 getroffen 
noodvoorziening '(Besluit D 65) ter uitoefening van het algemeen 
bestuur oyer N,I« niet meer bij de sinds sterk gewijzigde toe
stand aansluit, terwijl het Besluit D -66 houdende een defini
tieve voorziening bij de her neming in TT.I. van het souver ein 
burgerlijk gezag in het geheel niet meer voor toepassing in 
aanmerking kan komen. De eerbied voor de Constitutie -aldus de-
Voorzitter- zomede de noodzaak tot vernieuwing nopen daarom de 
Regering tot een onderzoek als aan de Commissie opgedragen. 

Alvorens tot de werkzaamheden over,te gaan doet de Voorzit
ter mededeling van het vertrek van Mp.Riphogen, adjunct-secre
taris der Commissie, naar N^I.;,deze functie zal nu worden ver
vuld door Mevrouw ivir.Huart-Engelsman. 

De Voorzitter stelt de vergadering voor zich achtereenvol
gens te beraden omtrent de volgende punten: 
I,. Is thans grondwetsherziening geboden teneinde de weg te ef

fenen voor een uiteindelijke herziening in aansluiting bij 
een getransformeerd Koninkrijk? 

II. Zo ja, welke procedure dan te volgen? 
Als mogelijkheden worden aangeduid een negatieve en een 

positieve weg. De eerste zou als volgt kunnen worden geformu
leerd: 
A. Volstaan nr t h t wegnemen der beletselen door de Grondwet 

van alle overzeese bepalingen te ontdoen, zodat een romp
grondwet alleen toepasselijk voor Nederland resulteert, ter
wijl dan de Koninkrijksbepalingen in een Statuut waren same.r.. 
te vatten. 
De tweede mogelijkheid laat terstond meervoudige oplos

singen toe: 
B# i# Men zou nl. de z.g. "koloniale artikel en

11 (Koninkri jks-
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bepalingen) waarbij allereerst te denken aan de artikeleft- . 
62 t/m 64, dan ook aan de artikelen 1 en 2 e.a., kunnen 
vervangen door overgangsbepalingen, steunpunten biedend 
voor de ontwikkeling der naaste toekomst. 
2, Men zou ook het opvangen van deze ontwikkeling krach-

# tens grondwettige bepaling kunnen overlaten aan de wetge-
•ver, hetzij wetgevende macht, hetzij Koning daartoe bij 
wet gemaehtigd. 

I# Punt I wordt ter discussie gesteld. De Minister-Presi
dent voor zich is op even gemelde 'gronden van de noodzaak 
tot herziening overtuigd. 

Minister Jonkman ondersteunt de zienswijze van de 
Voorzitter. De blik terugwenderü tot vóór de Japanse oorlog, 
wijst spreker op een uitlating van' zi'jn voorganger Minis
ter Welter, bij diens bezoek aan N.I. in 1941, waarbij de
ze bewindsman reeds toen de ontoereikendheid der vigerende 
grondwet als draagzuil voor de feitelijke situatie volmon
dig erkende* R:;eds in het voorjaar van 1941 werd ter hoog
ste plaatse een Rijksconferentie in uitzicht gesteld ter 
heroriëntering m.b.t. de verhoudingen in het Koninkrijk 
Sinds heeft de Japanse bezetting de' op de Grondwet 1922 
(1938) berustende rechtsorde in N.I. geheel omvergeworpen» 
De Koninklijke rede van 1942 was een duidelijke aanwijzing, 
dat de Regering begreep niet met h'-t oude stelsel te kun
nen voortgaan. De gelijkwaardigheid van de gebiedsdelen van 

. 'het Koninkrijk, waarvan -aldus de Minister- reeds art.1 
der Grondwet gewaagt, zou moeten worden omgezet in een 
vrijwillige band. Evenals de Minister-President in zijn 
installatierede deed, brengt spreker nog eens uitdrukkelijk 
naar voren, dat nieuwe staatsrechtelijke vormen niet worden 
gecreëerd, maar zelf resultante zijn van een groeiproces. 
De Koninklijke rede in strekking tegen onze G-rondwet in
gaande dwingt tot ên Statuut voor het integrale Koninkrijk 
waarbij het in Linggadjati ovoreengekomene niet zal kunnen 
worden omgaan. 

Ais positieve punten van grondwetswijziging m-1 be
trekking" tot N.I. ziet de.Minister b.v. het noodzakelijk 
meeverschuiven van de verantwoordelijkheid van de G.G#, nu 
men dit orgaan collegiaal maakt; aan de eenzaamheid van dit 
eenhoofd-4P: orgaan dient een eind te komen. Ook de in Indo
nesië te vormen Interim-Regering heeft behoefte aan een 
"openen" van de grondwot. Wat art.1 betreft het voordeel, 
dat daar namen worden genoemd, zou men kunnen gehouden en 
kunnen doen samengaa'n met de v^rvullin^- van de in Indone
sische kringen levende wens de naam N.I. door "Indonesië*1 

te vervangen. Reeds om psychologische reden achtte de Lt.~ 
G.G. öeze wijziging gerechtvaardigd. Lastiger probleem is 
het souvoreiniteitsvraagstuk, daar de positie van de Kroon 
in wezen niet te wijzigen valt; maar hoe deze aan de top 
concreet te formeren? Vergelijkenderwijs wordt gewezen op 
de toestand in de Oude Republiek m-t zijn niet aflatende 
strijd om de souvereiniteit tussen Generale Staten (Hol
land) en de Stadhouders. In elk geval zal men bij het or
ganiseren van het toporgaan uit moeten gaan van v/at met 
betrekking daartoe onmisbaar is, meent de Minister. 

( 
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De volgende spreker, prof»Rome, zou gaarne do 
tekst van h-t onderliggende K.B. zien verduidelijkt, met 

name de v/orden "ter voorbereiding van de hervorming van de 
staatkundige structuur van het Koninkrijk"; waar is de 
grens gedacht tussen "voorbereiding" en de hier genoemde 
"hervorming" ? De Voorzitter antwoordt, dat "hervorming" 
hier ziet op het uiteindelijk Statuut, v/elke een thans nog 
niet beoogde totale grondwetsherziening inhoudt. 

Minister van'Maarsove^n is van mening, dat met "voor
bereiding" wordt bedoeld het ruim baan maken voor de* omvor
ming van het Koninkrijk, waarvan Linggadjati gewaagt» 

Mr.van der G-oes van Naters. hierin gesocundeerd door 
andere leden, vindt het "openhakken" van de Grondwet, zoals 
de Regering zich dit voorstelt, een niet ongevaarlijke on
derneming; men snoeit of te veel of te weinig» Als voor
beeld noemt spreker art'* 12 het hierin bepaalde laten staan 
gaat nJLet wel, het doen wegvallen zonder meer zou zeker ge
vaarlijk zijn, men geraakt op deze wijze in een impasse', oei 
met betrekking tot de ''koloniale artikelen'1 (62 t/m 64)c 
Bovendien heeft spreker ernstige bezwaren -en dat niet al
leen op grond van verkiezingsnoodzaak- tegen een reeks op
eenvolgende grondwetsherzieningen. De heer van der G-oes 
meent,,dat over enige maanden é.è politieke achtergrond 
zich duidelijker zal hebben afgetekend en concludeert voer 
uitstel. 

Prof»Logemann ziet het anders, wij kunnen niet wachten: 
wat de doelstelling der voorgenomen wijziging.betreft sluit 
Spreker zich aan bij Minister van Maarseve^n. 

Ook de Voorzitter meent, dat er met h-t oog op wat 
gaande is in de Republiek en met het óog op het belangstel
lend buitenland een daad onzerzijds ter wille van het nodi
ge samenspel ni ;t achterwege mag blijven, al zal het niét 
mogelijk zijn reeds thans het uiteindelijk Statuut in de 
Grondwet te verankeren» Samenspel kan reeds nu vruchten 
opleveren, 

Minister van Maarseve-3n is van oordeel, dat niettemin 
reeds bij de onderhavige wijziging rekening moet worden ge
houden met een toekomstig Statuut, b.v. in deze zin, dat de 
latere Grondwet het Statuut alleen behoeft te sanctionne
ren. Mr.van der G-oes van Nat-rs meent, dat althans zorg 
zal moeten worden gedragen, dot de beide wetskringen niet 
met elkaar zullen botsen. 

Mr.van Helsdingen wijst'op de noodzaak verschil te 
maken tussen Oost en Wèpt terzake van de grondwetsherzie
ning. De verhouding van Nederland en de West markeert zich 
reeds min of meer duidelijk, en wel in de richting van een 
Verenigd Koninkrijk» Een conferentie met betrekking tot de 
West zal op korte termijn bijeenkomen. Uitstel der grond
wetsherziening zou daarom bepaald onjuist zijn. Deze grond
wetsherziening zal ongetwijfeld nog enige maanden duren al
vorens haar beslag te krijgen, waardoor wellicht het be
zwaar van Mr.van der Goes wordt opgevangen. 

M jnist • r «Ionkman suggereert•als bruikbare oplossing 
in de Grondwet alles te integreren wat in het Statuut een 
plaats zou kunnen vinden; in aansluiting op dit Statuut 
'$Linggadjati en Koninkrijk "h.s't .)• worde dan een Grondwet 
voor Nederland ontworpen en te zelfder tijd zelfstandige 
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Statuten voor de overige delen gecreëerd. 
Minister van Maarseveen verduidelijkt deze zienswijze^ 

en sluit er zich bij aan. 
De heer Tilanus'. evenals Mr.van der G-oes, beducht 

voor opeenvolgende grondwetsherzieningen,is bovendien niet 
van- de noodzaak overtuigd om aanstonds de G-rondwet te wijzi
gen» Spreker stelt de vraag of een organisatie tot eigen-
rechtelijke corporaties als thans in Indonesië geschiedt, 
en het afsluiten van overeenkomsten in dit verband wel mot 
de G-rondwet strijdig is. Het enige positieve grondwettig 
bezwaar tot nu toe door spreker gehoord is de naam Indone
sië, op zich zelf onvoldoende motief voor de voorgestelde 
herziening. 

Minister Jonkman is aangenaam verrast door deze woor
den, waar spreker zich uit de Staten-Generaal verwijten 
van grondwetschending meent te herinneren. De Minister, c1 ie 
zich nog steeds verantwoordelijk voelt voor het Indonesisch 
gebeuren, verklaart dat hij immer de G-rondwet in het oog 
heeft gehouden, maar niettemin het gevoel had -noodgedwon
gen- op de grondwettelijke grenzen te lopen, daarbij tor. 
nu toe. grondwetschonding vermijdend. 

De Voorzitter meent, dat deze op de,- duur evenwei niet 
uit zou kunnen blijven. 

Prof.Duvnsteo is van oordeel, dat de Koninklijke rede 
van 1942 reeds een noodzakelijke grondwetsherziening impli
ceert; dit sluit elke twijfel aan de gebodenheid van de 
aan de orde gestelde herziening derhalve uit. 

D o Voorzitter: het is de vraag.maarjüö of in de toe
komst Volgens de Voorzitter e.a. mo:t de vervulling va.ü 
de Koninklijk-: belofte nog realiteit worden. 

Prof.fs Jacob stelt zich op het standpunt, dat, tenzij 
men de Grondwet wil denatureren, een nieuwe constitifeonele 
basis voor de nieuwe omstandigheden vereiste is. 

Prof.Logemann wijst nog eens OÏ> h-̂ t psvchologisch be
lang van een herziening thans. Mr.Stokvis ondersteunt dit 
warm, zou er een bewijs in zien, dat ernst wordt gemaakt 
met het inlossen der beloften. 

Minister Jonkman betoogt, dat onze Grondwet is ge
bouwd op een eenzijdige verhouding; de Koninklijke rede 
heeft het Koninkrijk op meer zuilen gezet, de Grondwet laat 
hier in de steek. 

De heer Tilanus wijst op artikel 1. Een argument a<J 
hoc,volgens Minister Jonkman, op zich zelve al ontoereikend 
maar ware h'rt anders,dan zou toch voor de artikelen 62 t/m 
64 de noodzaak van herziening blijven. 

De heer Schouten is voor wijzigen, reeds hierom opdat 
elke twijfel omtrent het bestaan van een rechtsbasis worde 
weggenomen. Spreker ziet als achtergrond der huidige grcu.d-
wet-moeilijkheden enerzijds de onmogelijkheid van het vol
gen van een procedure als in de Koninklijke rede neerge
legd, anderzijds het vooruitlopen op de feitelijke verhou
dingen. De hoofdvraag is: Hoe kunnen dé problemen in vreed
zaam overleg worden opgelost; zal h-t openmaken van de 
Grondwet niat tot een blanco artikel leiden? De heer Tllar, 
nus gewaagde in dit verband van een caoutchouc-artikeï. 

BZv3*ïl7« voor spreker een weinig aantrekkelijke oplossing. De heer 
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5. 

Schouten veronderstelt, dat de Voorzitter concrete gedach
ten terzake voor ogen staan en zou die gaarne vernemen. 

Prof.? s Jacob zal zijn gedachten voor de volgende 
vergadering op schrift stellen en aan de leden doen toeko
men. 

^G Voorzitter acht punt I voldoende behandeld. 
Aangenomen wordt dat vraagpunt I vrij algemeen bevestigend 
is beantwoord-, 

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaats hebben OT> de 
8ste November t'e 9i uur, Departement van Algemene Zaken, 
Plein 1813 nr.4. 

De Voorzitter sluit de vergadering. 
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