
Notulen van de vergadering van de plenaire Commissie 
tot Herziening van de Grondwet op Zaterdag 24 Jan. 1948 

Aanwezig : De Minister-President, Dr.Beel, Voorzitter, Minister 
donkman, Dr.Bierema, Prof4Duynstee-, Mr.van H>-lsdin^en, 
Prof.*s «Tacob, Prof.Logenann, Prof.Romme, d̂  He^r 
•Schouten, Mr.Stokvis, de Heer Tilanus* 
D'? Secretaris tevens lid Dr.Prinsen en Mevr.Mr.Huai*t-
Engelsman, adjunct-secretaris* 

De Heer van der G-oes van Waters is buitenslands; Mi
nister van Maarseveen h^eft laten weten dat hij later 
komt i 

Na opening van de vergadering bren̂ -1" de Voorzitter t<-r tafel 
de notulen ^an de vorige vergadering der Commissie op o November jl 

Prof .Lo.gemann wenst op blz,2, 2e alinea', in ola.ats van de 
zin "Be nu beoogde wijziging zij voor all s soepel van formule
ring, -en strakke bindin^ thans zou levensgevaarlijk voor h«'jt 
Koninkrijk kunn-'-n blijken" te lezen: "dit laatste zou levensge
vaarlijk etc.!' 

Na de woorden "te overzien is'5 OP blz.2, 2e alinea in te 
voegen: "Latere beslissingen moeten nïft aan een versterkte meer
derheid gebonden worden, wijl ook dat h't Koninkrijk in gevaar 
zou kunnen brengen". 

Aan h°t slot dezer alinea aan te vullen-: "Een beginsel legde 
hij positief in zijn ontwerp: het nieuwe recht zal in overeen
stemming net de overzeese gebiedsdelen tot stand komen". 

Op blz*3, 6e alinea na :door uitstel11 te lezen "van de 
tweede lezing, wat bij hem bezwaar ontmoet, om daarna'•'' etc. 

Op blz.3, de 7e alinea aldus te lezen: "Bij interruptie 
wijst Prof .Log erna nn er op, dat hij zo ^ven als andere mogelijkheid, 
aangaft uitstel van de ind'i^nin^ van het ontwerp (ex art. 204 der 
G.̂ T. ), maar mo-t daarna toeseven dat zijn toelichting de Minister 
tot diens opmerking r-cht gaf:?. 

On blzjüf 4e alinea invoegen na '7standpunt van Helsdingen'1 

de woorden 'fom de materie voor Oost en ',Test te splitsen-'. 
De Heer Schout n zou ov> blz.6, 2e alinea, laatste zin, het 

woord ,:blijft;: willen vervangen door 'Vervalt". 
De Heep van Helsdingen zou op bl^.4, 6e alinea, Ie zin, na 

"Kroon" willen lezen "de normale procedure voor Grondwetsherzie
ning werd verlaten" in plaats van de woorden 'de 2/3 meerderheids-
norm werd' verla ten'T. 

Prof.Ronmie4 zou op blz.6, Ie alinea voor "stellen" willen in
voegen "kunn<:nrr. 

Mat het aanbrengen van bovengenoemde wijzigingen worden de 
notulen vastgesteld. 

Be Voorzitter doet mededeling van een schrijven van de Mi
nister van Overzeese Gebiedsdelen, waarin de aandacht wordt ge
vestigd op een passage in h^t Voorlopig "Verslag betreffende 
Hoofdstuk XEII der Grondwet (1947-48"stuk 600 nr.4) waarin ver
schillende l^den der Tweede Kamer, verlangend te vernemen welke 
rechtskracht de regering aan de te houden HijksConferentie dacht 
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toe te kennen, te kennen gaven weinig voor °en louter adviserend 
karakter dezer Conferentie te gevoelen* 

De door de Voorzitter aan de vergadering voorgestelde proce
dure zich thans uit te spreken omtrent een formele keuze tussen 
het negatieve en het positieve ontwerp, wordt eerst na uitgebrei
de discussie aanvaard. 

De Heer Tilanus zag reden, nu er zov sle maanden sinds de 
©erste vergadering in October verlopen zijn, om opnieuw de praea-
labele vraag, of grondwetsherziening thans inderdaad noodzakelijk 
is, naar voren te brengen. Hot komt de Heer Tilanus voor, dat e-en 
interimaire grondwetsherziening bij gebreke van een klare levende 
materie om te formuleren en grondwettig vast te leggen, overbodig 
is. Men kan z.i. beter de twee stromingen van de voorlopige en de 
definitieve (werkelijke) grondwetsherziening in één bedding lei -
den, ook met het oog op de snell° ontwikkeling der feiten, dus af 
zien van een halve taak en -en aanvang maken met de voorbereiding 
van de uiteindelijke herziening, opdat deze met de feitelijke OJit 
wikkeling gelijke tred kan houden. Het volgen thans van de po s i-
tieve methode zou toch al zo veel tijd vergen voor en aleer de 
wijzigingswet in de Grondwet zou kunnen worden ingelast, dat dit 
een reden ^e meer voor de'Heer Tilanus is om zijn juist uiteenge
zet standpunt in te nemen. 

Minister Jonkman meent, dat men het niet buiten een (nega
tief) openmaken van de Grondwet kan stellen, al ware het alleer, 
om de Conferentie de ruimte te geven om zich positief te uiten en/ 
om t.z.t. de wettelijke voorzieningen met betrekking tot de Wegt 
teweeg te kunnen brengen. 

Bovendien wenst Indonesië een onmiddellijke grondwetsherzie
ning in verband met de Interim Regering; een dergelijke Regering 
kan zonder wijziging der Grondwet niet met verantwoordelijkheid 
worden bekleed; de Interim-Regering is een andere figuur dan de 
Commissie-Generaal van weleer. Zonder grondwetsopening thans zal 
weldra' de feitelijke werkelijkheid in conflict komen met de jrui-
dische. 

De Keer Logeriann vraagt de Keer Tilanus zijn zienswijze ju
ridisch te omschrijven. 

De Heer Tilanus antwoordt bereid te zijn thans de grondwets
artikelen, die niet meer houdbaar zijn, te saneren, 

®Q Voorzitter wijst er op, dat wij in Nederland klaar moeten 
zijn zodra de denkbeelden in Oost en West zich hebben geconcreti
seerd. De angst van de Heer Tilanus voor praemature verkiezingen 
en veranderingen deelt de Hinls ter niet. Integendeel,' de toekom
stige Regering moet. weten wat van haar wordt verwacht. 

Prof.Romm- kan in zoverre met de Heer Tilanus meegaan, dat 
naarmate de concretisering vordert, dit door de G-rondwet behoort 
te worden opgevangen. 

De Heer Schouten herhaalt zijn reeds vroeger geformuleerde 
zienswijze, dat elk Regeringsbeleid noodzakelijk moet uitlopen op 
een bekijken van de Grondwet, Een tussenoplossing bevredigt niet. 
Het programma voor 1949 is waarlijk te overladen* Spreker ziet in 
voorlopige grondwetswijziging(en) producten, die gezien de tijd
nood waarin de juridisch" vormgeving aan feitelijke ontwikkelin
gen verkeert, slechts zijn voortgebracht om terstond weer om hals 
te worden gebracht. Het integraal overleg ter Rijksconferentie 
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komt immers tenslotte toch met een voorstel tot herziening van de 
Grondwet. Hen bespare zich dus de moeite van een tussentijdse 
herziening. 

$® "Voorzitter acht het van groot belang, dat die producten ' 
althans wettig zijn; !5en niet noodwettig" vult de Heer Tilanus aan. 

Prof .Romige meent, dat üe Heer Schouten de Rijksconf erentie 
te veel in h-t midden stelt. Tussen een geformuleerd voorstel van 
de Conferentie en de opneming daarvan in de Grondwet zou zeker 
meer dan een half jaar Verlopen* Het hierop geheel te. laten aan
komen zou Reen juiste tactiek zijn, al kan het niet anders voor 
zoveel het de definitieve herziening betreft* 

Minister Jonkman wijst op de onmogelijkheid om het nieuwe 
staatsbestel reeds thans in een wijzigingswet vast te leggen en 
onderstreept opnieuw de noodzaak om eerstens van de koloniale 
bepalingen van deze Grondwet af te komen en ten tweede om bij de 
wet -eventueel met vereiste meerderheid- van de Grondwet te kun
nen afwijken. Spreker voorspelt, dat elke Regering in een impas
se zei geraken, als men niet met een negatieve grondwetsherziening 
het kiezersvolk zal kunnen naderen. 

'Öe Voorzitter echt verkiezingen aan het eind van de weg ge
vaarlijk; bnvondi-n is het juist, dat het kiezersvolk weet waar 
het om gaat. De Minister dringt aan op beslissing van de praeala-
bel g-stelde vraag. 

Resumerend blijkt d~ Heer Tilanus een reële voorbereiding 
te wensen-. 

Prof.? s Jaoob wijst er op, dat de staatkundige betekenis in 
een momentele grondwetswijziging ligt. 

Prof.Logenann sluit zich bij de opmerkingen van de beide 
ministers aan. 

De Heer Bierene is van mening, dat uitstel als door de Heer 
Tilanus voorgesteld, voor Oost en West, naar zeker internationaal, 
psychologisch onaanvaardbaar is. 

Mr.van Helsdingen acht een voorshandse herziening nodig,naar 
dringt aan op enig geduld; nogelijk zijn wij over een maand in 
staat t.a.v, de West van een blanket-wët af te stappen. 

D e Voorzitter concludeert daarom, dat de gebodenheid van 
herziening opnieuw voldoende uit de vergadering is gebleken en 
stelt de vraag: positief of negatief aan de orde, daarbij uit
gaande van onderscheidenlijk het ontwerp van de subcommissie 
(ontwerp II) en van de Regering (ontwerp I). 

Desgevraagd (door Prof.ts Jacob) geeft de Minister-President 
te kennen, dat hij, ook na zijn Indisch?; reis, persoonlijk de 
voorkeur blijft Roven aan' een negatieve oplossing, juist on knel
lende banden te vermijden. Spreker neent, dat een positieve in
houd door h-:t Nederlandse volk kan worden genist, ondat aan het 
volk het beleid van de Regering reeds voldoende duidelijk is; 
hetgeen door de Heer Schouten even sterk in twijfel wordt getrok
ken. Intussen h'eeft de Voorzitter tegen de positieve' formule
ringen van het ontwerp der Subcommissie geen bezwaar. 

Minister Jonkman daarentegen heeft overwegend bezwaar tegen 
elke positieve grondwetsherziening,die zonder medewerking van de 
Rijksconferentie geschiedt; de Minister acht de Commissie tot' 
een dergelijke eenzijdige positieve' wijziging zelfs onbevoegd. 
Ontwerp- II loopt teveel vooruit, cf. art.207, met betrekking tot 
h^t V.K. In Indonesië heeft Pien reeds tegenover spreker verbazing 
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geuit over de samenstelling der Connissie, Do Minister ziet maar 
een goed begaanbaa^ pa dj dat is het openen van de Grondwet, zoda-
nidg dat aan de wetgever de vrije hand wordt gelaten; de Kamers 
kmnn-n snel werken en daarop zal dan ook zeker bij wijlen een 
beroep worden.gedaan. Als niet wenselijk alternatief ziet 
spreker?: Het publiek riet geweld in bedwang houden tot de uitein
delijke- herziening kont als een lawine, 

Dr.Prinsen licht het ontwerp der subcommissie, die in haar 
aanbiedingsbrief zo unaniem van haar voorbehoud t.a.v* de inhoud 
deed blijken, zakelijk toe: de Commissie heeft een proeve trach
ten te -^even van wat er aan positieve inhoud zich mogelijkerwijze 
'liet formuleren. 

De Keer van Helsdingen zou gaarne nog een opmerking willen 
maken net betrekking tot de notulen van de laatste bijeenkomst 
van de subcommissie op 2? December jl. 

^e Voorzitter verzoekt dit schriftelijk te doen. 
Prof.Logenann vraagt opnieuw welke functie de Nederlandse' 

Grondwet n^g in het toekomstig staatsbestel heeft te vervullen* 
Gelet ap het antwoord ten deze van de Toelichting op ontwerp II 
(''leggen van een grondwettelijke basis" en "ideologisch program
ma fr) kan spreker de gedachte van de Nederlandse grondwetgever 
«Is de fïChanteoleriffiguur uit de:die r^nfabels niet onderdrukken. 
Soreker waarschuwt ten scherpste tegen een te positieve basis, 
"Een der zuilen "van h-t Koninkrijk mag niet de wortel zijn waaruit 
het nieuwe in zijn geheel te voorschijn komt. De Oost is al ge
ëmancipeerd, co Koninklijke rede gaat er klaarblijkelijk van 
uit. Wij h-bben geen noodzaak de in het positief ontwerp opgeno
men beginselen in de Grondwet vast te leggen; een formulering 
geeft trouwens geen enkele waarborg voor een dusdanige feitelij
ke totstandkoming. Anderzijds is er nog de Staten-Generaal, die 
natuurlijk niet genegen zal zijn goedkeuring aan een wijziging 
te geven, welke niet aan zekere Voorwaarden voldoet. Tegen het 
opnemen van dergelijke voorwaarden in een positief ontwerp is 
spreker niet gekant, , 

Prof.?s Jacob stelt tegenover Minister Jonkmans opmerking 
met betrekking tot de onbevoegdheid van de Commissie als zijn me
ning, dat de Commissie tot het geven van richtlijnen toch be
voegd mag worden geacht, al begrijpt hij de delicate positie in 
deze van de Regering, die zal rekening hebben te houden- net de 
indruk, die £e materiele inhoud van' een wijziging naakt. Spreker 
is voorstander van de positieve weg. . 

Gezien Minister Jonkmans afwijzend standpunt inzake^eenzij
dig beleid, ziet Prof.'s Jacob maar twee mogelijkheden: óf deze 
Staatscommissie aan te vullen en in een voorlopige Rijksconferen-
tie on te zetten, óf h-t voorlopig ontwerp dezer Staatscommissie 
aan de Instanties Overzee voor te' leggen, alvorens de Commissie 
haar standpunt definitief bepaalt. 

De derde mogelijkheid, publicatie, is evenals de raadpleg-
ging een onbruikbaar lange weg, naar sommige leden menen. 

Mr.van H lsdingen acht dit horen van Overzee een normale 
bij de Grondwet bekende procedure. Spreker wijst op het blanco-
artikel waarmee ontwerp-II sluit en prijst opnieuw geduld aan. 

Prof.Logenann acht uitstel, waarop de Hèernvan Helsdingen 
aandringt, politiek levensgevaarlijk. 
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Prof.Duynstee heeft de taak van de Connissie gezien als het schee
pen van een procedure voor overgang van bevoegdheden en wel ge
clausuleerd, waarnee daadwerkelijk de positieve weg reeds is be
treden, al kan spreker zich een ander positief ontwerp dan het 
onderhavige denken. Hoe ook, in het c-nditionneren lipteen elenent 
van eenzijdigheid. 

Prof .Ronne ziet d° -orinciniele bedenking van Minister Jonk-
nan te^en de positieve nethode gelegen in de door de Koninklijke 
rede vooropgestelde ?5vri jwilligheid:f. Hot z^u echter een nisver
stand zijn, die vrijwilligheid op zich zelf ais onbeperkt te 
zien, al is d-ze beperking verschillend in VJost en Oost, T^n aan
zien van de v'%st is de vrijwilligheid nader bepaald in de rede 
yan 7 D.-C.1942. Het hierin neergelegde beginsel net betrekking 
tot' de wordende verhouding is naar sprekers nening niet discuta
bel. Het 'fïvrij:' der vrijwilligheid is voor.' de Oost door h-t be
staan van' Linggad^ati nog scherper beperkt. Prof.Ronne ziet geen 
kwaad in'positieve formulering nits binnen deze grenzen; spreko-r 
kan zich daaron ook̂  acht-r dö positieve nethode stellen; inners 
ook bij h?t volgen ener negatieve nethode zou aan genoende be
grenzingen uiting moeten worden gegeven* 

l Ivo Stokvis blijft bij zijn voorkeur voor het negatieve stel
sel, daar alles politiek nog te veel in ontwikkeling is. Spreker 
heeft bezwaar tegen de te positieve f oriuleringen van artikel 
207 en ook van artikel 208. Het /zeven van concrete richtlijnen 
wekt de indruk aan de gelijkwaardigheid afbreuk te doen, terwijl 
eenzijdig Nederlands initiatief al even bezwaarlijk voorkont. 13e 
negatieve nethode heeft ^oor, dat de positieve inhoud in geneen 
overleg tot stand kan konen. 

^ e Voorzitter onderbreekt de discussie on Minister van Maar-
seveen,* juist binnengekonen, van nat behandelde op de hoogte te 
stellen. 

De Heer Bierena sluit zich aan bij de laatste uiteenzetting 
van Prof.^onne, al heeft* spreker voor de practische bezwaren er 
van ook oog. 

Minister Jonkman, de Keren Duynstee en Ronne beantwoordend, 
acht het punt van de bestaande verantwoordelijkheid zeer belang
rijk; het terugvallen op de Nederlandse wetgever -al dan niet 
net 2/3 neerderheid- handhaaft deze verantwoordelijkheid; dat 
hierin een eenzijdig elenent is kan niet worden geloochend. Als 
bezwaar tegen het vastleggen van de beginselen der Koninklijke 
rede en van het Lingp-ad jati-accoord in de Grondwet voert de Mi
nister aan de onzekerheid der interpretatie; daaron misschien ' 
bruikbaar voor opnening in Toelichting naar zeker niet in tekst. 
Verder bezwaar ziet spreker in h^t ontbreken, althans in de 
West, van de "partners* der Nederlandse Regering. Dit verklaart-
de grote eenzijdige invloed van de Nederlandse wetgever aldaar. 

De Minister antwoordt de Heer Tilanus, dat de Staten in de 
west daarvoor niet kunnen dienen; het is geen volksvertegenwoor
diging, slechts orgaan van overleg, niet te vergelijken derhalve 
met die van de Indonesische negara's. 

Prof.ys Jacob is neer dan voor de niet uitblijvende kritiek 
van Oost en v-rest op een positief ontwerp,' beducht voor een te 
scheppen vacuüm door een negatief ontwerp• 

.Prof.Logenann is daaron bereid in het negatieve ontwerp 
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schrapping dei* koloniale artikelen op te nemen. 
De Heer Stokvis aoht een'duidelijke considerans een geschik

te remedie tegen onjuiste indrukken. 
De Heer Tilanus concludeert, dat on deze wijze van verschil 

tussen ontwerp I en II ni>:t' veel meer overblijft, en ziet eigen 
standpunt daardoor gesteund* 

^e Voorzitter acht de beste uitweg nog steeds gelegen in 
het 2/3 neerderheidsbeginsel. Tegen de positieve formulering van 
artikel 207 (ontwerp II) maakt de Heer Tilanus bezwaar, daarom 
voelt spreker voor het standpunt van Helsdingen (uitstel). 

De Heer Schouten kan niet meegaan met de negatieve methode, 
die elke grens doet' wegvallen; de gemaakte tegenstelling is 
bovendien te simpel, 

^e Voorzitter merkt op, dat in elk geval de "wettelijke" 
grens blijft. Dit versterkt juist het bezwaar van de vorige 
spreker gezien h-t daadwerkelijk beleid. 

De Tinister-President concludeert uit het betoog van de 
Heer Schouten, dat deze dus grondwettelijke begrenzing tot in
zet der verkiezingen wil raak̂ -n. Volgens de Minister is tenslotte-
de juiste verhouding tussen Regrring en Parlement de werkelijke 
slagboom voor een "te ver". Hiervóór is dus grondwetswijziging 
niet nodig. De Minister zou dan ook de snelle methode van de 
wet w-nsen, al acht' spreker de zienswijze van Prof.Romme ook 
volkomen aannemelijk»Spreker vraagt zich echter af of de door 
Prof.Romme bedoelde belijning ook niet in een negatief ontwerp 
te verwerken is. 

Minister Jonkman voorspelt moeilijkheden. 
EQ Voorzitter vreest zich -iven^ns af of ĥ -t electoraat 

niPt voldoende zekerheid kan krijgen door de Toelichting of, al
dus Minister Jonkman, door e^n clausule in di:- considerans. 

De H>er' Bl-rema wijst op het niet bindend karakter van 
deze figuren. D.- H^er Bierexaa wenst zelfbeperking van de Neder
landse' Grondwetgever, effectief genaakt door een spontaan terug
treden. 

Ë*3 Voorzitter acht h-t stellen van lijnen daarbij door de 
Grondwetgever redelijk en'daarom een compromis tussen de ontwer
pen I en II mogelijk. 

De zienswijze van Prof.Romme zou daardoor tevens worden 
ondervangen. 

^rof.Duynste-- stelt de vraag of het theoretisch-juridisch 
juist is terug te treden zonder m-er; -̂ en technisch-staatsrech-
telijke onelegantie is het zeker, de persoon ten behoeve van 
wie, niet te vermelden. Onze Grondwet kent niet de beschikking 
onder voorwaard- (bv. verkiezingen); de voorwaarde ligt veran
kerd in de wijzigingspr^cedure. Spreker wijst er op*, dat hier 
niet alleen actief, ook passief wordt overgedragen. 

E® Voorzitter merkt op, dat bij deze theoretische gedach
ten van de neer Duynstee ook ontwerp II nog ver t^n achter 
blijft in uitwerking.. 

Tenslotte kan' Prof.Puynst^e zich bij en geamendeerd ont
werp II neerleggen.. 

De Heer Tilanus is overtuigd van' een slechte indruk in 
Oost en West- van een negatief ontwerp. Sen positief overladen 
ontwerp acht'de Voorzitter nog veel gevaarlijker. 
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De Heer van LHelspingen acht het zaak, de thans geopende 

weg net <*e West te paan; in '"e Oost ontbreekt no£ü een vast 
a^res. 

Minister Jonkman no-nt als zodanig de Lt.-G-ouverneur-
Generaal.' 

Prof«Logenann wijst er op, pat bij het behalen van de 
voorwaarden ^e s*partnerM noet worden gekend; spreker wenst iaat 
de emancipatie een begin te naken (beperkte handlichting). 

^}") Voorzitter geeft- als conclusie der vergadering: A. het 
positieve in ontwerp II tot uitdrukkelijk bepaalde beginselen 
t*? beperken, en wel tot Koninklijke r-de en Linggadjati, soa Is 
Prof.Romme bij interruptie te kennen geeft; B. bij een negatie 
ontwerp de positieve bedoelingen duidelijk te naken in consi
derans of' Toelichting, 

Prof •Home meent, dat verschillende leden geneigd zijn 
de positieve^ weg te gaan en stelt voor een ni-uw ontwerp in 
die geest' te naken. 

Prof«Lorenann is bereid zijn or^ !,hand lichting*' gebaseerd 
ontwerp neer in positieve zin uit te werken, 

D e Voorzitter stelt voor dat Prof.Konme en Prof.Logemann 
ieder een ontwerp in dien °*eest indienen. 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op Vrijdag 6 
Februari a.s. te 2 uur, Plein 1813 nr.4'. 

De Voorzitter sluit de vergadering. 
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