
'Notulen van de tweede vergadering op 8 November 
1947 van de Commissie tot herziening van de 
Grondwet, onder voorzitterschap 'van de Minlster-
Presi-d-ent, -Dr.L.J.M.Beel. . • 

Aanwezig: re Minister-President, de Ministers Jonkman en van 
Maarseveen, Dr.Bierema, Prof.Duynstee, Jhr.Mr.van 

* 'der Goes van Naters, Mr.van Helsdingen, P»of.?s 
Jacob, ?rof.Logemann, Prof.Romme, de Heer Schauten. 
Mr.Stokvis, de Heer Tila'nus. 
De Secretaris, tevens lid: Dr.Prinsen en Mevr.Mr. 
Huart-Engelsman, adj* "secretaris. 

^e "Voorzitter opent de vergadering en wijst er op, dat 
drie ontwernen- van wijziging werden ontvangen, welke met het 
voorstel van de Regering aan de leden.zijn toegezonden. 
Tevens wordt de ontvangst van een nota van-Helsdingen mede
gedeeld, welke nog' aan de led.en verzonden* zal woorden. 

De Voorzitter' stel't aan de orde'de .notulen-van de vorige 
vergadering. 

Mr. van der G-o-es van Naters meent in de vorige bijeen
komst der Commissie de Regering, uitdrukkelijk te hebben ver
zocht bij het "openmaken" van de Grondwet richtlijnen te wil-
l9n ^even.. 

De Voorzitter antwoordt, dat hi.j deze strekking uit de 
woorden van de Heer van der G-oes niet ht:eft begrepen, zodat 
aan diens verzoek niet is'voldaan. - •• • •' 
* Minister Jonkman zovi' de volgende wijzigingen in de no
tulen willen zi--n aangebracht: 

Op blz.2, 2e alinea, rê *el 6, worde gelezen: de vigeren
de "wettelijke bepalingen" i.p.v. "grondwet". Enige rebels 
verder leze men na ''voortgaan"-'de zelfstandigheid, reeds door 
de wijziging in 1922 van artikel 1 der G-rondwet ingeleid, 
moet worden uitgewerkt volgens- de beginselen, aangegeven in 
de trilogie "vrijheid, verbondenheid, gelijkwaardigheid11. 

Als laatste w-.ord van deze alinea leze men -ontgaat". 
Voorts worde in de 4e alinea na "G.G-.'• thet woord "nu" ver
vangen door "indien", Op dezelfde bladzijde regel 4 van on
der leze men "Gewesten-' in plaats van "Holland", waarbij de 
haken moeten vervallen. Op blz.4 bovenaan wordt, uitsluitend 
ter wille van de eensluidencheid met de Linggadjati-termino-
logie gelezen 'grondwetten5' der overige gebiedsdelen, in 
plaats van "statuten". 

Na deze wijzigingen worden de notulen door de vergade
ring goedgekeurd. 

D- Voorzitter, de dri(i ingekomen ontwerpen tot wijziging 
en het Regeringsontwerp ter discussie stellend, meent deze 
te kunnen indelen in twee- groepen: een positieve en een nega
tieve. Ond^r de eerste rangschikt- de minister-President de 
ontwerpen Duynstee en ?s Jacob, onder de laatste het concept-
Logemann en* het Regeringsvoorstel. Re Voorzitter nodigt de 
heren Duynstee, 's J"acob". en Logemann uit hun'voorstellen na
der toe te lichten. 

Prof.Duynstee zegt er naar te hebben gestreefd de. grond
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I. 

wet zo go^d mogelijk te zuiveren in overeenstemming met het 
door hem gestelde doel, een formele basis te ontwerpen voor een 
drieledige bond, nl. van een V.K., een Ned.Indonesische TJnie en 
van N.G-uinea. Spreker is van mening, dat het kiezersvolk van 
Nederland moet weten waar het aan toe is, ook Oost en V/est heb
ben recht op het kennen van de weg* Daartm bekenne m©n reeds nu 
kleur. De Regering doet het tegendeel op gevaar af, dat haar 
voorstel een al te jpovera indruk zal maken, en dan ni^t alleen 
door zijn geringe omvang. Ais voordeel van de do»r hem ontwor
pen regeling ziet Prof.Duynstee. dat de zo belangrijke komende 
staatkundige veranderingen'zich op het goorste niveau afspelen, 
m.a.w. dat de structuur van h^t Koninkrijk in de prontlwet blijft 

> verankerd. In dit ontwerp kan daardoor voor de gewone wet het 
gewone m^erderheidsverèiste'berouden blijven, anders dan bij de 
dri° overige voorstellen', een punt overi'̂ h.s door spreker van 
ondergeschikt belang ge'ao-ht. ̂"at de Regering in h^ar technisch 
Met fraai ontwerp bedoelt met de clausule "voorziening tot 
her ver-min̂ :: is de Heer Duynstee niet recht duidelijk; houdt dit 
ook materiele wijzidingen in, dan. voorziet.spreker no^ilijkhe-' 
den. Immers vel zou dé' procedure van een Unieconferentie in de 
grondwet kunnen worden p-erege'ld, doch niwt de materieel-reohtelj-
ke regeling van de toekomstige structuur.' \. 

Prof.?s Jacob heeft haar enife duidelijkheid in richting 
gezociit; z.i. moet een aansluiting mogelijk gemaakt worden OD de 
grote structuurwijziging, die op handen is. Of. deze eerste voor-
zi^nin- bij de wet al dan niet aan een gequalificeerde meerder
heid moet worden gebonden is voor spreker van secundair belang; 
het gaat in de eerste plaats om de inhoud. En de kiezers en de 
overzeese p*ebiecisd-len hebben rfoht-. op een program, terwijl ook 
in het buitenland belangstelling zal bestaan voor de richtlijnen-
welke hi^r worden getrokken; Daarom kom° men nr-t e^n tntwerp, 
dat als ©vergangsregeling- de beginselen uitstippelt. 

Prof.Locr^nann is van mening., dat zijn voorstel h-t dichtst 
dat der Regering nadert; het hakt weg*, reeft manoeuvreer vrijheid 
zonder zich aan een materiele inhoud voor d̂  toekomst vast te 
Leggen. De nu beoorde wijziging zij voor all^ssoepel in formu
lering, een strakke binding thans zou levensgevaarlijk voor het 
Koninkrijk kunnen blijk-n. Ock Prof.Log-^nann wenst zek^xh^iö voor 
öe kiezers en wel een die uit de ontwikkeling zelf te voorschijn, 
komt en ni^t on een (grond )wetsformulering zich bas-̂ -rt. Daarom ; 
stelle m^n de beslissing in de hoofdzaak, uit te brengen met 
2/3 meerderheid, uit, tot de ontwikkeling in Oost en W«st voor . 
de kiezer te overzien is. D^ onderhavig wijziging zal zich 
z.i. tot twee punten moeten b.epalenï 
1. verwijderen uit de grondwet wat belemmert 
2. hct ontwerpen van een oroeedure voor. h<5t ontstaan van nieuw 
reeht, waarbij dan vooral mo^t worden ••verried -̂ n, da4" d̂  Rego-ring 
opni°uw de handen worden gebonden. 

^R "Voorzitter licht h-:t regeringsstandpunt nader toe: dat 
de te zeilen koers uiteraard bekend moet zijn, creeft de Regering 
to-s mits bewegingsruimte blijve; p-*m fornul-ringen derhalve, 
die reeds te v- el zouden vastlegg-n, - g-ê n strakke lijnen, die 
bovendien d̂  indruk zouden kunn-n wekken van e^nzl ̂ dige wils-
onl gging. Uen uitvoerige toelichting zal h :t beleid duidelijk 
kunnen mak-n. De Oost heeft gelegenheid gehad zich te uiten in 
h-1 Linggadjati-aecoord,' de- beurt is thans aan de l*3st in e n 
spo-'-dip- te verwachten Conferenti -x. 
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•^ Vporzitt 3r etelt voorts ter beoordeling en keuze van d ) 
vergadering h-t syst^n» wil men in grote li.in h< t poaitieve dan 
wel h-1 n ïgatieve syst - ̂ m? 

Krj van, ..<y-ly ̂p ; s . va n Fat' \r s zi st in h-t uitgewerkte voorst--1 
van Prof.Duynstee .iets aantrekkelijks al ware over sommige Run+^n 
(Koning, \C-uinea) uitgebreid tö öebèttereA; snreker wens* daarin 
niet te treden, daar z.i.' het pre hel «3 ontwerp te ver saat. 

het ontwerp 7s Jecob is in deze sematigder, Ür.van der G-Jes 
van Na't«$r.s zou willen wet-3n wat d« ontwerper he-vft b̂ -do-ld mt:t 
•'Constitut'i : van h t h- rvormd koninkrijk (blz. ({ van het eintwerp) 
Naar sprekers mening zou- hier die-term statuut .op haar plaats 
zijn; 'immeirs het betie-ft nier een meerzijdige wilsverklaring.'', 
terwijl Constitutie een declaratoir is van een reohtr-v'o'rnehde 
•gemëehsch ap. ' ./; 

Rrnf.~vs Jacob, dit toegevend, ze^t in dit stadium-minder na?:. ' 
de meest .juiste staatsrechtelijke terminolopie da;h wel naar bruik
bare ideeën te hebben ^ezocht. •. •* 

Als- essentiale van het voorstel-Lo^emann ziet de 'Heer var, 
''er O-o es dat in de eerste plaats'-ruin. baan wordt" genaakt en 
alléén gecorrigeerd daar, waai? dat met -stelligheid verantwoord 
is. Toch bevat ook dit ontwern renais dat van de H^ren Ts CTaoot 
en Duynstee ^en wilsverklaring, naar eenvoorwaardelijke, het 
karakter van additioneel artikel wijst daar bovendien naar. /-o-
wel dit als de analoge toepassing van tractatenrecht acht spre
ker een gelukkige -^reen. Gok ^r.van der ^oes is' de mening toege
daan, ,dat het Nederlandse volk er -recht ov heeft zich eenmaal 
met 2/3 meerderheid uit te spreken,.al schakelt de Regering 
art.2^3 G.Vti. ten dele uit *'in haar ontwerp. Echter zou spreker 
na deze éne keer het ?./3 vereiste willen laten vallen, ïn haar 
pogen de considerans wat on te tuiden vindt 'de Redering î r.van 
der G-ô s aan haar zijde. Spreker verzoekt-'tot slot d^ Regering 

\zich uit te laten over de voorstellen van wet, welke zij ma de 
grondwetswijziging aap de Staten-G-eneraal voornemens is voor te 
lessen, ondat reeds nu een scherper beeld verkregen*worde, en 
geeft iit overweging een ko'opeling van het voorst^l-Losenann met 
dat der Regering» 'De 'tekst ven* h**t laatste zou moeten worden 
verduidelijkt, b.vr z.ou m^n daar al terstond de nanen "Indone
sië • ̂ n de "Nederlandse Antillen*1 kunnen, noemen, 

I-'inister van i+aars^veen' analyseert eveneens het verschil 
tucsen de gegroepeerde voorstellen, Die van de Regering en 
Prof.Logemann bevatten'alleen of in hoofdzaak procedure; die 
van de professoren ?s fecob en Duynstee houden naar zijn me
ning te weinig rekening'met de zeer reële, belemmering van 2/3-
meerderheid,door de huidige wijzi^ingsprocedure vereist, zo dat 
bij tweede^ lezing een reeds aangenomen voorstel docr 1/3 der 
leden kan worden tegengehouden.'De beide andere ontwerpen ver
mijden dit; dat van Prof.Lo^enann door uitstel tot het juiste 
moment on daarna i et .2/3 vereiste te elimineren/ 

Bij interruptie'wigst Pyof. Lo ser ia nh : "er op, dat dit moment.. 
zal vallen bij de uiteind^lijk'-- herziening, maarzoet daarna 

'* toegeven, dat de toelichting êe Minister in h^t gelijk stelt. 
Prof. ?s Jacob, onni^uw aan h^t woord, raadt aan als weg 

tot positieve opbouwvan de structurele wijzigins voeling te 
nemen m-t di° groepen in Oost' en West-, die mee willen werken. 

. Pgrof, Romme wijst er'op, dat h-:t indelen van de ontwerpen 
enkel over de lijn posltief-nesatief in dy.t geval ontoereikend 
is, V-Fel zijn de plannen Duynstee en ?-s Jacob positief in dez<s 
zin, dat zij * ei-n .program inhouden in- tegenstelling net dat van 
de Reserins, die hét beleid hoogstens in. de .toelichting zou wil--

B-7,. 4 . £?,?>., 
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len uitstippelen. Anderzijds bevat ook het voorstei-Lore.mann 
positieve elementen, naar geclausuleerd; eerst vraten dan de lij
nen staatsrechtelijk trekken. Prof.Romme stelt daarop de Rege
ring een principiële vraa^: is grondwetswijziging noodzakelijk 
W j Él]g regeringsbeleid tot reconstructie van het Koninkrijk? 
De Voorzitter beaamt dit. Prof.Rorome meent, dat al wat verder 
^aa4 dan de neest sobere wijziging met de grondwetsherziening op 
zich zelf weinig te maken heeft, naar natuurlij1: wel op zrjn 
plaats is als inzet van da komende verkiezingsstrijd. Als eigen 
zienswijze /reeft Prof , Romme te kennen, dat het opnemen van de 
gedachte der nieuwe constructie van h;t Koninkrijk -nl* de ge
lijkwaardigheid dar delen- in de tekst z lf van de wijziging ir: 
plaats van in de considerans, meer bevrediging zal geven. 

Spreker vraagt Pr°f.Logeriann verduidelijking omtrent art.i 
(oud) G-.Ŵ  , bestaat rit nu nog in zijn ontwerp of niet0 

Prof.Logemann antwoordt,, dat vet in het additioneel artikel 
weer oio duikt. 

• Als voornaamste onderscheid tus.sen het vborstel-Logemann er. 
dat oer Redering geeft Prof<Romme aan, dat de Regering wachten 
uit den boze acht en daarom de Ftap-voor-s'tsp-nethode kiest, 
terwijl Prof.Logemann 'deze methode afwijst' en de werkzaamheid 
-maar dan ten volle- serst wil -aanvangen,, zodra 'er verheldering 
in de politieke situatie is gekomen, 

Prof.Logt?mann repliceert, dat hij toen terstond' met oprui-
Qiingswerkzaamh'-den 'ĥ t vervallen verklaren van de artikelen 2, 
62 t/m 64, I25) is begonnen. 

De Heer Tilanus zou- gaarne de inhoud van dé nota van Hels
dingen vernemen. • • 

Mr.. va n lip 1 s d i ng e'n zat zijn zienswijze uiteen. Spreker is 
oeducht, dat elk voorstel van wijziging,, dat de' procedures Oost 
en West over een kam scheert grote kans heeft over het 2/3 ver
eiste te struikelen ten detrimente van de VTest. Daarom lep-ge men 
de Staten-G-enerar> 1 twee desnoods gelijkluidende voorstellen voor, 
één met betrekking tot de Oost, een tweede met betrekking tot de 
West. De Heer van Helsdingen wijst ter staving van zijn persoon
lijke kijk nog op de hauding door de Stetten-G-eneraal indertijd 
aangenomen, toen mat betrekking tot wijziging van het inkomen 
van de Kroon de 2/j meerderheidsnorm werd verlaten? zowel in de 
Xle als in de Ie ^am^rzijri toen waarschuwende stemmen opgedaan, 
dat r eze gestie bij één keer moe§t blijven, evenals Prof.Romme 
wenst ook ï-Ir.van Helsdingen de strekking van de considerans van 
het Regeringsvoorstel in de tekst zelf- opgenomen. Het vraagpunt 
positieve of negatieve methode kan-z.i..vooralsnog open blijven, 
totdat de Staten-Generaal zich zullen h-'bben uitgesproken. VTi,imoe~ 
ten voor alles een debat hieromtrant voor de V.N, of waar ook 
vermijden. 

De Voorzitter deelt de zienswijze van de vorige snreker, 
het zou onjuist zijn in dit stadium de V/est op de Oc 1 te laten 
wachten. 'Aan Oost en ̂ est kan -eventueel los van elkaar- steentje 
voor steentje worden gebouw*, maar steeds-zal één hoofdrichting 
daarbij moeten worden aangegeven; tweeledigheid als in het tnt-
werp Duynst^e zal niet mogelijk zijn. R-°eds nu geeft dit Rege
ringsvoorstel de mogelijkheid tot ̂ amer-uitbreiding en tot 
samen?telling van een nieuwe regeringsvorm overzee, • 

Mjnister Jonk.mari, zich aansluitend bij wat Prof.Romme ter 
zake van h^t v--rS' hil in de voorstellen heeft'gezegd, merkt op. 
dat in het voorstel van de zijd- der Regering de eenzijdige me
thode van wijziging nog blijft behouden; Prof.Logemann stapt 
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hiervan af en richt zich naar de procedure voor tractaten, al 
is h-2t dan voo:̂  binn--nstaats^ebruik. De Minister kan hiervo#r wel 
voelen, r.ien behoort ten sp^edi^ste tot" meerzijdigheid to konen. 

De. Heer Ti la nu s waardeert vhet' antwoord van de "V orzitter 
aan Prof ,Romm°,.. nat g_lk regeringsbeleid een p*rondwetsherz^ eninrr -
van nod° h-?ft, #evovelt' h^t n^est'voor het regeringsvoorstel nu 
de politieke .consolidatie in de Oost no^ on zich laat wachten. 
Of het r^gerin^sbel id zijn' aanduiding zal vinden in considerans 
of wetstekst, acht ook de Heer ïilanus van minder belang. Spreker 
vijst er op, dat het regeringsvoorstel nop- e-n derd- variant 
van'?/"2) meerderheid introduceert, hl.'di;- van de aanwezige l^den, 

•. Een ander : figuur Inoerdaed can die der ''uitgebrachte st&T?.-
m^n-' van artikel 203 G-,\ ,, m^rkt I Ir. Stokvis op; immers de a'anŵ -
zige .leden kunnen, zich.van stemming onthouden. 

De Voorzitter resumeert de dri b-:do-lde' 2/3 mogelijkheden, 
t.w. 2/3 van de löen van elke Kamer, 2/3 dvr uitgebracht- sten-
men, Z/j> der aanwezige leden, 

Prpf,tL,9^-^ann stelt; de Vraag ef-de tjekst van h-'t regerings-
voorst1:! -de'' interpretatie van' me -rzi +die:h- 'id toelaat, Snr^ker 
waarsöhuwt' dé Regering ernstig voor een verbrokkelde stan-voor-
stap-weg« De Redering overwege daarom* of haar sta.p-voor-stap-
rrietĥ de wel voor verwezenlijking vatbaar' is*. Het standpunt van 
Helsdingen heeft voor spreker een zekere aantrekkeli.ikh.eid. 
••' »_Hr..Stokfl.s: Hoewel voorstellen van zichtba.ar positieve in

houd als die van Prof«Duynstee en Prof.'s «Ta'tfob uit' een oogppunr» 
-" van eerlijkheid en duidelijkheid de voorkeur .zoutien. verdienen, 
•acht spreker -gezien de nóg onoverzichtelijke toestand- het 

reven Van materiele regelingen nfg praematuur, TIen r^servere dio 
t.z.t-.'voor ^en wet en dan zonder de norm van &/? meerderheid, 
i--r .'Stokvis OT) te er-t voor het concent Logemann, concreter dan het 
al te 'vage regeringsontwerp,' waarin inderdaad* elke positieve 
factor ontbreekt. Dat het art.?°7 van het Regeringsontw.ern in de 
richting Logemann gaa't'weten wij, maar uit de* tekst .blijkt het 
niet, T̂ r.pom dient' de considerans te worden uitgebreid en liefst 
in zijn essent/ie in o^rpore le^is te worden opgenomen. Dat het 
voorstel-ijogenann peen ruimte"laat voor partiele herzieningen 

• kan ĥ 't voordeel h°bben, dat f'e' ee'nheid ^an conceptie althans 
niet in gevaar* wordt gebracht, terwijl te lelijker tijd aan 
kwaadwillt---rs ds gel ̂ genheid tot een uitleg in malam partem wordt 
ontnomen. 

De Heer Tjlanus vraagt wat de aanduiding 14e Hoofdstuk in 
dit verband beoogt, 

ü e Voorzitter -antwoordt , dat' de keuze *p een afzonderlijk 
hoofdstuk' is gevallen, omdat tenslotte additionele artikelen 
slechts overgang bedoelen' te zijn van oud op nieuw recht. 

Dr.Biererna drukt zijn oordeel over het regeringsvoorstel 
uit met de woorden, d-'t het eenvoudigste ni^t altijd h^t beste 
impliceert. Het'Pr^f.Duyhstee acht-hij'de formulering ''voorzie-

. ning tot' hervorming'' .ni^t gelukkig. v'at stelt de Regering zich 
"hierbij in concreto v^or?.- • ' '•-.. •'.'''' 

De Voorzitter verzoekt redactiebez^aren voorlopig 'buiten 
b~schouwing te laten. 

Zeer bezwaarlijk Is ,'^k, naar de mening van Dr.'Bierema, 
dat het wezen van hë$ koninkrijk bij deze wi'jziging buiten de 
Grondwet w-rdt gehouden. Daarenboven kan spreker de vaagheid, van 
de considerans niet behagen. 'Hen geve liever een scherper om
schreven beleidslijn en dan in de grondwetstekst zelf. Dr.-Bieie--
ma suggereert de hoofdtrekken van" het* a'eeoo'rd v-an Linggadjati in 
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in de tekst op te nem^n; spreker voor zich is daartoe th-ns 
bereid. 

Prof .-iomme z-gt zich achter*sde negatieve methode te stel
len en wenst zijn gehechtheid aan het 2/3 meerderheidsbegijisel 
'te zien vastgelegd. Deze waarborg is in sprekers o^en gewich
tiger dan die van Kamer-ontbinding terzake van belangrijke aan
gelegenheden. Kan OP grond van artikel 20-1 (nieuw) een gemengd 
orgaan in h-t leven worden geroepen, vraagt Prof•.Roraine, Spreker 
beantwoordt deze vraag ontkennend en stelt daaron voer een 2e 
lid aan artikel 207 inieuw) toe fte voeden, luidende; "Yoorzie-
nin^en als in het vorige lid bedoeld kunnen, raet afw-i'jking 
als daar genoemd, ook krachtens de wet v/orden ^etroffen door 
bij de wet erkende' organen v'an en voor een of neer der ge
biedsdelen in en buiten Europa of gedeelten' daarvan". 

Ook de Hoer Schouten beantwoordt de vraag tf een grond
wetswijziging ten deze nodig is bij elk regeringsbeleid be
vestigend, maar zou deze stalling liever nog positiever willen 
formuleren, nl. • ''Elk Regeringsbeleid no-t uitlopen op een 
grondwetsherziening1*. Door abnormale omstandigheden kon de 
normale weg hiertoe tot nu toe niet worden bewand ;ld, maar de 
vraag mag gestald of'men niet alsnog tot de norriale weg terus-
kan keren. Ook voor spreker is in d-ze de indeling negatief-
positief te simplistisch. Ook h-s-t voorstel-Lo^-mann bergt 
positieve factoren ia zich, aldus de H«*r Schouten, b.v. art. 
È2 G%W. blijft. 

Prof .Log e,nnnn ontkent dit laatste, alleen de wetsnaterie 
blijft gehandhaafd door middel 'van de staatsregelingen, niet 
de artikelen 62 t/m é'4 zelf. Dé Heer Schouten is geporteerd 
voor een positieve methode, maar met deze voorwaarde, dat de 
.grenzen vaststaan. Het plan-Duynstee b.v.r laat ten deze. nog 
te veel zwevend. Het voorstel-Lo^emann doet een poging'tot 
begrenzing door de beslissing, uit te stellen totdat de grote 
lijnen der feitelijke ontwikkeling vaststaan. , De Heer Schou
ten acht dit politiek niet ongevaarlijk. Men zou wel eens,na
dat een wijzigingsvoorstel en liefst zo snel mogelijk in 
eerste lezing zou zijn aangenomen, met deze wijziging kunnen 
^aan werken. Zolang, oordeelt spreker, bij een negatieve me- ', 
thode van voorziening niet blijkt, welk beleid daarachter s 
staat, zou de wijziging een blanco volmacht voor de Regering 
zijn, waaraan de Heer Schouten niet bereid is mede te werken.. 

He Voorzitter merkt op, dat niet voor de' Begering in het 
voorstel ruim baan wordt gemaakt, maar .voor de-wetgever. 

Anderzijds wijst de Heer Schouten een voorstel, waarin 
elke positieve lir-n zou ontbreken, én OD principiële én cp 
algemene gronden af. S — ŷ -i vraagt zich af, of soms in het 
voorstel ?s J"acob niet een oplossing te vinden is; dit ont
werp is positief geconstrueerd, maar blijft binnen, zekere 
grenzen. Ook internationaal gezienis het'van -belang, dat men 
weet, waarvoor deze grondwetswijziging de weg vrijmaakt. 

^e Voorzitter,resumerendt meent, dat de'tegenstellingen 
tussen de verschillende leden in de'vergadering in -wezen min
der groot zijn dan deze aanvankelijk, schenen. Spreker staat 
h^t zoeken van een compromis voor ogen. De Minister voelt 
voor h^'t*concreter aangeven van richtlijnen, b.v. h t aandui
den van'"de meerzijdige beslissing. Of deze aanwijzingen in de 
considerans dan wel in de tekst zelf van het ontwerp een 
plaats zullen vinden kan nog nader worden, bezien. De Voorzit
ter geeft als zijn mening, dat tussen de voorstellen Duynstee 
en ?s J"acob enerzijds en dat van Prof.Logemann en dat van de 
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Reg'-ring anderzijds een middenweg kan worden ge vond en. 
Prof.Duynstee verdedigt nogmaals zijn voorstel van grond-

wetswijziffin̂ r. Spreker is het verschil tussen een wettelijke 
2/3 meerderheid en een grondwettelijke, waarbij Kamerontbinding 
is uitgeschakeld, niet duidelijk. Bewegingsvrijheid is ook in 
zijn ontwerp te vinden, naar niet e-en zonfter limieten. D*- komen
de grote veranderingen, eventueel ter Rijksconferentie uit te 
stippelen, behoren in de grondwet te worden verankerd. Zo ook 
behoort de hoogste macht -de Koning- een steunpunt te hebben van 
meer relief dan een gewone wet, Ben voordeel van het door hem 
ontworpen project, noemt Prof.Duynstee ook, dat een tweede 
grondwetsherziening overbodig wordt; wat de formele wetgever 
uiteindelijk wil vaststellen is zaak van de Unie of het Vere
nigd Koninkrijk, de overdracht zelf evenwel is materie van de 
huidige &ron'dwetgever. Nu thans een brug dient te worden gesln-
«•en naar een nieuw staatkundig bestel mo.Te deze aansluiting for
meel-staatsrechtelijk zo elegant modelij1: zijn. Het voorstel-
Logemann sluit naar sprekers mening, de geleidelijke methode 
ten onrechte uit. Tot slot merkt Prof.Duynstee op, dat de gebon
denheid t.a.v. de West in zi,jn ontwerp ni-t zo sterk is als 
sommigen willen doen denken. 

De Heer Schouten meent, dat Prof.Duynstee de zaken niet 
alleen theoretisch staatsrechtelijk moet stellen, maar ook aan 
het nractisch mogelijke dient te toetsen. 

Mr.van Helsdingen leest zijn hier los bij^evbegde ontwer
pen tot wijziging voor, het een met betrekking, tot de verhou
ding Nederland-Nederlands Indie, het andere met betrekking tol
de verhouding Neder land-Suriname, en Curacao. Deze voorzienin
gen zouden bij wijze van additionele artikelen aan de grondwet 
moeten worden toegevoegd. 

De "voorzitter stelt voor, dat een kleine Commissie, be
staande uit de professoren Duynstee, ?s ^acob en Lo^emann en 
de llinister-President een compromis-voorstel zal ontwerpen. 
Ook de H^er van Helsdingen wordt uitgenodigd hierin zittih0* 
te nemen. 

De vergadering zal t̂ .z.t. opnieuw worden bijeengeroepen. 
De. Voorzitter sluit de vergadering. 

M.4.?,2?v 
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