
Notulen van de vergadering van de Staatscommissie 
tot Herziening van de G-rond wet op 2 6 Februari 
1 9 4 % des avonds 8 uur, Plein l8lj5 nr.4-. 

Aanwezig: De Minister-President Dr.Beel, Voorzitter, ïfinlster 
Jonkman, Minister van Ma ar se veen, Dr „Bi e reina, Prof. 
Duynstee, Jhr.Mr.van der Goes van Haters, Mr»van 
Helsdingen, Prof.Ts Jacob, Prof.Logemann, Prof.Pomme, 
de Heer Schouten, Kr.Stokvis, de Heer Tilanus. 
De Secretaris, tevens lid, Dr .Prinsen en Mevr.Mr. 
Huart-Engelsman, adjunct-secretaris. 

De Voorzitter opent de vergadering. 
De notulen der vergadering van 19 P-bruari worden mét 

enkele wijzigingen aanvaard. 
^ e Voorzitter doet mededeling van de ontvangst van twee 

nota?s, een van de hand van Prof .Dr.'U.H. ?s «Jacob, de andere 
van Jhr.Kr.lï.van der G-oes van Naters. 

Aan de orde zijn het' C-ewijzigd ontwerp Pomme/racretariaat 
en de evengenoemde nota?s. 

Ter discussie worden gesteld de artikelen 207 v. in verband 
met de nota van Prof.?s Jacob. Laatstgenoemde heeft getracht 
door gewijzigde redactie van artikel 207 jo. de aanhef van 
artikel 208 de verbinding tussen deze artikelen te verduide
lijken. Al wat in 207 is bepaald -behoudens t.a.v. de zelfstan
dige behartiging van de eigen belangen - zou tevens het bepaal
de in artikel 2Ó8 regeren. 

Dit streven vindt bij de meerderheid der leden waardering, 
hoewel de tekst van de emendatie-?s Jacob niet wordt overgeno
men maar diens bedoeling wórdt opgevangen door enkele kleine 
wijzigingen: a) in de zesde regel wordt na "behartigen een 
komma geplaatst om te laten uitkomen, dat het voor en na de 
komma bepaalde van verschillende orde is; b) na 'bijstand'' 
wordt ingevoegd -een en ander'" om aan te geven, dat het hier 
gewaarborgde over de gehele linie zijn gelding heeft. 
Considerans. 

De*vergadering besluit in de considerans te laten ver
vallen in de derde regel het woord 'om:f, en in de vierde regel 
de woorden 'o-i de grondslag van overeengekomen'; 
de considerans zal als volgt worden geÊzen: Alzo Wij in over
weging hebben genomen, dat de noodzakelijkheid is gebleken in 
de Grondwet verandering te brengen teneinde een nieuwe rechts
orde voor de in artikel 1 der O-rondwet genf—ide grondgebieden 
te kunnen voorbereiden en vestigen. 

Naar aanleiding hiervan had zich een uitvoerig debat ont
wikkeld over de woorden ?in gemeen overleg tussen' vertegenwoor
digers; 3 van de leden wensten :in overleg met en tussenj: om ' 
het karakter van driehoeksfiguur tot zijn recht te laten komen. 
Eet debat was I-Minister Jonkman aanleiding op te merken, dat bij 
de aanvde gang zijnde Tr.I.Conferentie het beeld tussen inder
daad paste, maar dat deze Conferentie het laatste woord niet 
sprak; van ''een over Leg met de R-gering'1 kon in strikter zin 
niet worden gesproken. Do door Prof.Logemann voorgestelde 
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2. 

tekst ':i.n overleg net de in artikel 1 der Grondwet genoemde 
gebieden'' wordt niet aanvaard'; evenmin het voorstel-Tilanus 
om zich aan de redactie van de Grondwet (artikel 74) te 
houden (f,het gemeen overleg der:). 

Minister Jonkman en Mr, van der C-oes van Fa f er s zien in 
de huidige redactie de Conferenties aangekondigd. 

Prof.Duynstee komt de clausule 'OD de grondslag van" 
te bindend voor, 

Minister Jonkman herinnert, dat Mop de grondslag vant! 

slaat 00 verschillende achtereenvolgende Conferenties, op 
de grondslag waarvan de nieuwe rechtsorde zal worden geves
tigd; wij kunnen dan inderdaad ook spreken van een "omzet
ting" als Hare Majesteit de Koningin in Haar rede van 194-2 
deed. 

Om alle misverstand of gedachte aan een bepaald bestuur 
te voorkomen wordt in artikel 207 voor deugdelijk bestuur 
'een'! geschrapt. 

Bij stemming wordt het voorstel van Minister Jonkman 
om de uit de considerans lichte passages te verwerken in 
artikel 207 overgenomen, zodat de nieuwe rechtsorde,aldaar 
genoemd,zal worden gevestigd "op de grondslag van hetgeen 
in gemeen overleg met de in artikel 1 dezer Grondwet 'ge
noemde grondgebieden is of zal worden overeengekomen^. 

Prof.Lo*?eraann maakte hiertegen het bezwaar, dat in dit 
geval de Nederlandse autoriteit het gehele rechtsfundament 
eenzijdig legt. 

Prof.Duynstee merkt daartegenover op, dat de Kroon ge
rechtigd is de structuurwijziging te volbrengen. Volgens de 
voorlaatste spreker kan de Kroon alleen maar de deur daar
voor openen. 

Mr.Stokvis sluit zich aan bij hetgeen door Prof.Loge-
mann is gezegd. 

Een tweede voorstel van Prof.1s Jacob had betrekking 
op de herzieningsprocedure van artikel 209 krachtens welke 
met 2/3 meerderheid zowel van de bestaande grondwettelijke 
beDalingen als van de nieuwe zou mogen worden afgeweken. 
Evenals Prof.'s Jacob achten verschillende leden dit te 
ruim gemeten, en 'gevoelen er voor om met name artikel 2O7 
aan d̂  wijzi^ingsmogelijkheid te onttrekken. 

Minister van Maarseveen. ook de heer v.d.O-oes van Ma
ters zien als bezwaar, dat in dat geval de v~est in staat 
zou zijn het gemeen overleg met de Oost te frustreren. Na 
een levendige gedachtenwisseling wordt na stemming beslo
ten de beperking over te nemen en aan artikel 208 een 
zevende lid toe te voegen in de geest van de door Prof.'s 
Jacob voorgestelde redactie: "In afwijking van het bepaalde 
in het dertiende hoofdstuk, kan in dit artikel wijziging 
worden gebracht bij een wet. De Maners der Staten-G-eneraal 
kunnen hét ontwerp van een zodanige wet niet aannemen, dat 
met tweederden der uitgebrachte stemmen17. 
Artikel 208. 

Over cTe clausule, vervat in de laatste zin, bestaat 
verschil van mening. Sommigen zijn van mening, dat deze 
passage in de Toelichting thuis hoort, waarheen ook de no-
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3-
tulen verwezen. 

Nogmaals wijst Prof.Logemann op de overbodigheid van '• 
deze passage, die men eerder in een Handboek zou verwachten; 
De volkenrechtelijke norm te beioalen is niet aan de lands-
wetgever.' 

Prof.?s Jacob acht de clausule in zoverre van belang 
dat hier duidelijk wordt vastgesteld, dat de G-rond wet al
thans zich nu noch later tegen een volkenrechtelijke status 
van de Unie en de deelhebbers verzet. 

Minister Jonkman heeft zich afgevraagd waarom alleen 
aan de Unie hi;r relief wordt gegeven en niet ook aan de 
twee andere staatsrechtelijke eenheden (Verenigd Koninkrijk 
en Ver,Staten van Indonesië) zoals in het oorspronkelijk 
ontwerp Homme/Secretariaat wel het geval was. Minister 
Jonkman ziet althans dit voordeel in de clausule, dat in
dien de Ver.Staten van Indonesië lid willen worden van de 
V,"Mo hieruit althans geen argument contra kan worden gesmeed. 
Eet accoord van Linggadjati flj) had z.i. reeds voorziening, 
moeten treffen om het lidmaatschap van het Koninkrijk o.s. 
in twee lidmaatschappen van de V.U. om te zetten. 

De vergadering besluit met twee onthoudingen en één 
stem tegen aan h<:t slot van lid 3 de clausule te handhaven, 
tevens om de Toelichting deze passage te belichten» 

De Heer Schouten is door de in lid 3 te lezen opsomming 
der gemeenschappéiiike zaken riiet gerustgesteld; zijn ver
langen naar een scherpere omschrijving van deze verzorgings
taak is no.̂  steeds onbevredigd gebleven; met name zou hij de 
woorden 'financieel en economisch bestel' na . r?def ensie** wil
len zien opgenomen, Naar zijn mening zou het scheppen en in 
stand houden van een financieel-economisch bloc in èn de Ver
enigde Staten van Indonesië èn in de Unie een zeer belangrij
ke tak van gemeenschappelijke belangenbehartiging zijn» Dit' 
streven dient'?eeds in de Grondwet tot uitdrukking -ebracht. 
Het scheppen van de nodige eenheid op dit gebied kan men 
niet aan de federatie overlaten. 

Mr.van der Goes van Naters zou zich met betrekking tot 
de omschrijving van het gemeenschappelijk werkgebied willen 
aansluiten bij het aocoord van Linggadjati; de Eeer Schouten 
voldoet ook dit niet, wijl Linggadjati slechts een beginsel
program geeft en de Heer Schouten een deugdelijker . 
bodem verlangt om op te staan. 

Minister van Maarseveen is van mening, dat het geven van 
een taak aan de Unie terzake van de hier opgenoemde gemeen
schappelijke belangen en gewaarborgde rechten een taak van 
de deelhebbers niet uitsluit. 

Prof.Logemann wijst er op, dat in Linggadjati in grote 
lijnen het terrein voor gemeenschappelijke werkzaamheid is 
aangegeven en noch in artikel 7, lid 3 van Linggadjati noch 
in de onderhavige tekst van artikel 208,lid 3 een afbakening 
van bevoegdheidssferen is neergelegd. De' hele opsomming in 
laatstgenoemd lid had weg kunnen blijven. 

^rof.Romme meent, dat invoeging van de door de Heer 
Schouten voorgestelde woorden, de wel aanwezige positieve 
waarden van het ontwerp Homme/Secretariaat te niet doet; 
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tegen de Lin/?gadjati-formulering heeft spreker geen bezwaar. 
Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten zich aan 

de Linggadjati-tekst te refereren. 
jjjjyl, .4_* gni^e leden voelen er voor de woorden t:in samenwe r-
king': te vervangen door "'in gemeen overleg , opdat de leden 
1 en 4 in deze gelijk zullen zijn geredigeerd/ 

D e Voorzitter wijst op de overbodigheid van het geneen 
overleg, daar dit principe al in 207 is vastgelegd, het -
welk ook de overige artikelen beheerst. 
Tenslotte wordt de volgende redactiewijziging door de ver
gadering aanvaard: nEr zal tussen Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen een Koninkrijk worden gevormd,' aan • 
het hoofd waarvan staat H.M. de Koningin Wilhelmina •" 
Van verschillende zijde^wordt bezwaar gemaakt dat de tot 
standkoming van een Koninkrijk als in dit lid bedoeld 
formeel wordt gekoppeld aan de tot standkoming van de 
Unie; men waarschuwt voor een impasse, anderzijds achten 
sommigen het niet gewenttop psychologische gronden om de 
Uniewor*ding afhankelijk te stellen van de goedkeuring van 
de West. 
Minister Jonkman stelt tegenover het eerste bezwaar de in 
art, 209 Tbij wijziging ter vcrige vergadering) geschapen 
mogelijkheid van afwijking^ Be vergadering acht het be
paalde in dit artikel onvoldoende en wenst een afwijkings-
mogelijkheid juist en vooral ook met het oog op het in 
lid 4 bepaalde, t.a.v. artikel 208. De vergadering besluit 
hierin te voorzien door het opnemen van een 7de lid, 
luidende:" In afwijking van het bepaalde in het Dertiende 
Hoofdstuk kan in dit artikel wijziging worden gebracht bij 
een wet; de Kamers der Staten-G-eneraal kunnen het ontwerp 
van een zodanige wet niet aannemen dan met tenminste twee 
derden der uitgebrachte stemmen.t!. 

De vergadering besluit de volgorde van de artikelen 209 
en 210 te wijzigen, zodat de tot standkoming de sluitsteen 
vormt. ' 

Artikel 209. a) de afwijkingsmogelijkheid bij wijziging 
door vorige vergadering hierin vervat ook t.a.v. het 
nieuwe hoofdstuk maakt een punt van uitgebreid debat uit. 
Evenals Prof. Romme heeft de heer Schouten overwegende 
bezwaren ook t.a.v. artikel 210 wijziging bij twee derde 
meerderheid op te nemen. Het hier toegepaste beginsel van 
gecumuleerde afwijkingsmogelijkheid, acht de heer Schouten 
zeer bezwearlijk; ook Prof. Romme kan zich dit bezwaar 
indenken. De Voorzitter stelt daar tegenover dat men,al 
was het op detailpunten,toch ruimte voor afwijking ook -
t.a.v. het nieuwe moet hebben, -spreker denkt hierbij b.v. 
aan de wens van Aruba zelfstandig deel te zijn. ~ 
De heer Schouten suggereert een bepaling voor de T"est op 
te nemen,analoog aan lid 6 van artikel 208. 
Minister Jonkman wenste althans zoveel beveiliging t.a.v. 
een vereenvoudigde wijziging van het nieuwe hoofdstuk 
ex art.209, dat het Koninkrijk der Nederlanden ook de moge
lijkheid van zelf handelen en tot standbrengen behoudt 
voor het geval het beoogde langs meerzijdige weg niet 
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• ' 5. 
zou gelukken; of b.v. art.208, lid 1 in vervulling zal' 
gaan-, is onzeker, merkte de Minister in dit verband op. 
Prof. Romme en de heer Schouten wijzen op het belang van 
vaste lijnen en vragen zich af welke de' weerslag van deze 
losse constructie in Indonesië zou zijn^ 
^ e vergadering besluit na stemming de afwijkingsmogelijk-
heid in artikel 209 te' beperken en derhalve de woorden 
"van dit" te schrappen.' • 
Om dit op te vangen t.a.v. artikel 20° wordt aan dit 'ar
tikel eveneens na stemming een nieuw lid 7 toegevoegd. • ' 
Hierdoor werd tevens aan de bezwaren van ?3°of/s Jacob en andere 
leden tegemoet gekomen om ook het beginselenartikel 207 
aan de mogelijkheid van vereenvoudigde wijzigingsprocedure te 
onttrekken* 

•̂ e vergadering öoht het voorts wenselijk niet alleen de 
bepalingen omtrent de Koning van vereenvoudigde wijziging uit 
te sluiten, maar ook het Hoofdstuk van Veranderingen (Hoofd
stuk XCII) om een te veel los schroeven te voorkomen. 

Cp een vraag van Minister van Kaapseveen, wie beslist of 
er grondwetsschending is; antwoordt Prof .Duynstee-, dat dit 
bij een gewone Hamermeerderheid ligt. 

^ Q Voorzitter en Minister dcnkman zouden het zó willen 
formuleren, dat h^t samenspel van Regering en volksvertegen
woordiging dit uitmaakt. 

Ook eni^e andere wijzigingen worden aangebracht, zodat 
artikel 209 thans zal luiden: 

'Voor zover de overgang naar de nieuwe rechtsorde voor
zieningen vordert', waarbij wordt afgeweken van de bepalingen 
van voorgaande hoofdstukken worden deze getroffen bij de wet; 
de Hamers der Staten-0-eneraal kunnen het ontwerp van een zo
danige wet niet aannemen dan met ten minste twee derden der 
uitgebrachte stemmen. G-een afwijking kan hierbij plaats vin
den van de bepalingen van de eerste tot en met de vijfde 
afdeling van het Tweede Hoofdstuk en van het Dertiende Hoofd
stuk. f 

Het amendement ?s Jacob om voor voorziening''(en) 
"tijdelijke" in te voegen wordt niet "overgenomen, het over
gangskarakter blijkt ook zo voldoende, 

- artikel 210 -
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Arto 2100 De heer Schouten zou willen weten, hoever het hier 
gebezigde "vrijwillig!1 bij aanvaarding strekt? is hieronder 
ook het ''uittreden1' te begrijpen? In vrijwillige aanvaarding 
ligt dikwijls een paritaire verhouding uitgedrukt o Spreker 
ziet niet hoe men in de Unie met een dergelijke verhouding 
u itkornt o 

öe Voorzitter meent dat de pariteit al ligt besloten in 
de bereikte accoorden en derhalve geen punt uitmaakt van debat. 

Ete Voorzitter stelt voorts de nota v.do Goes van Haters 
aan de orde. 

In deze nota wordt bezwaar gemaakt tegen de in art. 210 
van het nader gewijzigd ontwerp geformuleerde afkondiging. 
Het blijkt niet welke afkondiging is bedoeld? die van art. 
124 j° 74 der Grondwet, afkondiging door de Koning in het 
Staatsblad of de plechtige afkondiging vanaf de puien der 
Raadhuizen, voorgeschreven bij de tot stand koming van een 
Grondwetswijziging (art= 204).. Naar steller meent, dient de 
vestiging van de nieuwe rechtsorde niet minder plechtig te 
worden, afgekondigd dan een verandering in de Grondwet» Ander
zijds acht Mr„ v.d» Goes van Haters; het vastleggen van deze 
procedure minder zaak van deze Grondwetgever dan van de Unie, 
die het in de eerste plaats aangaat o Bovendien loopt men vast 
in het begrip Kroon, hetwelk een contraseign immers vereist, 
terwijl de personen, welke van nature tot het contraseigneren 
zouden zijn aangewezen, feitelijk of nog ontbreken of onvol
doende georganiseerd en representatief zijn° Dat in Unie-za
ken Unie-organen optreden lijkt redelijk, maar het is de 
vraag of deze organen al bij het ontstaan der Unie aanwezig 
zullen zijn en of er een ministeriële verantwoordelijkheid en 
een onschendbaarheid des IConings evenals in ons staatsbestel 
zal bestaan. 

Ook vraagt de steller der nota of het denkbaar is dat 
nu onder de nieuwe rechtsorde ook de Ver. Staten van Indone
sië zijn begrepen, de Koningin ook de tot stand koming daar
van zal dienen af te kondigen, ook al is Zij daarvan niet het 
Staatshoofd o 

Mr o. v,dc Goes van_Naters zou daarom de afkondiging met 
betrekking tot de tot stand kcming der nieuwe rechtsorde niet 
als element willen behouden, tenzij onder de beperking 'voor 
zover het Koninkrijk (lid 4} betreft11 • Als beter aanvaardbare 
tekst wordt vervolgens door hem voorgesteld; 'De nieuwe 
rechtsorde komt tot stand door haar vrijwillige aanvaarding, 
langs democratische weg en haar plechtige afkondiging in elk 
der in art, 1 genoemde grondgebieden.;' 

Minister Jonkman ziet het zo, dat de Kroon bekrachtigt 
hetgeen in gemeen overleg is tot stand gekomeno Voor de sug
gesties van Prof, 's Jacob te voorzien in het contraseign 
kan de Minister gevoelen. 

Dr-, Prinsen en zo ook Ilr» V.Q. Goes van Naters_ merken 
op, dat de overgang zelve niet meer in deze Grondwet thuis 
hoortc Anderzijds mag er geen gaping in het dragen van de 
verantwoordelijkheid zij n. 

Minister Jonkman stelt het aldus; de afkondiging kan 
geschieden door de nieuwe organen, het overige ligt binnen 
de kring der oude organen, 

17& 
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'De heer bc hout en en Prof o Düynstee zien geen bezwaren in 

de redactie van artikel 209 oudToorspronkelijk ontwerp 
Romme/Becretariaat), 

Dr, Prinsen herinnert aan de opmerking van Liinister van 
Maarseveen^ dat het aanvaarden voor de gebiedsdelen een lange 
Weg isj terwijl alles opnieuw op losse schroeven kan komen te 
staan» 

Minister van__Haarseveen zegt3 dat zijn bezwaren thans 
zijn vervallen nu de tot standkomingsprocedure van art. 209 
(oud) door de nieuwe lezing van artikel 210 (nieuw) aan wij
ziging is onttrokken. 

Anderzijds ziet Dr«Prinsen als bedoeling van de ontwer
per de emancipatie-gedacht e vast te leggen in de v/oorden 
"door de vrijwillige aanvaarding". 

Prof- Hpmme v/ijst in dit verband op de laatste zin van 
art. 2"09~Toud75 die dit aanvaarden alleen voor Nederland uit
werkte Dit alleen noemen var, Nederland acht Prof» / s Jacob? 
evenzo Minister Jonkman; juist bezwaar ïijkj men had daar be
ter een regeling voor alle partijen kunnen treffen of niets. 

Over het punt der 2/3 meerderheid ontspint zich naar 
aanleiding van artikel 210 een discussie. Minister van .Maar-
seveen zou ook ten aanzien van de tot standkoming het twee
derde vereiste^willen behouden* 

Minister Jonkman blijft ook op dit punt bezwaren behou
den tegen het in de laatste zin van artikel 209 bepaaldec? in 
artikel 210 (nader gewijzigd ontwerp) is reeds voorzien in 
vrijwillige aanvaarding benevens Koninklijke goedkeuring o 
Door een clausule als de laatste zin van arte 209 (oud) zou 
dit proces in wezen v/orden herhaald. 

Minister Jonkmai} zegt;in antwoord op de vraag van Prof* 
's Jacob; hoe men zich de afkondiging denkt9 dat een wet 
(naar oude rechtsbedeling) dit zou kunnen uitwerken; b«-v. 
het nieuwe statuut (Pijksgrondwet) van het Koninkrijk n.s. 
zou kunnen worden ondertekend dcor de Nederlandse Regering 
van voor overzee door daarvoor aangewezen personen of orga-
rien^ v/elke genoeg representatief kunnen worden geacht, üaar-
na wordt dit alles bekrachtigd door de Koningin^ optredend 
reeds als staatshoofd van het Koninkrijk n,s.. 

Het door Mr o Vod» Go es van Nat ere aangevoerde bezwaar., 
dat H.Mc aldus ook de tot stand koming van de Ver., btaten 
van Indonesië zou bekrachtigen ook zonder daar staatshoofd 
te zijn; wordt door Minister Jonkman ontzenuwd3 die in het 
staatsrechtelijk ''overnemen" geen bezwaar ziet. 

De Minister ziet in de regeling van deze gehele materie 
bij de wet het beslissende moment en acht een twee-derde 
meerderheid voor de Nederlandse "aanvaarding" overbodig en 
niet opportuun. T-.aarom zou men de bijzondere zwaarte van deze 
aanvaarding' voor Nederland juist nog eens accentueren? 

Prof o Romnie? ook de Voorzitter? houden vast aan het 
twee-derde vereiste voor de tot stand koming. zij gevoelen 
niet voor een discrepantie in procedure'5 die anders zou ont
staan bij de "voorbereiding" en de "tot stand koming11. 

Mro v.d» Goes van Naters vermoedt in het opgemerkte 
een ongewenste suggestie aan de partners, Lang wordt het 
voor en tegen overwogen van het al dan niet opnemen van een 

SZ.6ol74. 
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clausule omtrent de aanvaarding van de nieuwe rechtsor
de voor Nederland en de overzeese grondgebieden. 

Zij 3 die voor opneming geporteerd zijn5 v/ijzen er 
op3 dat Nederland - ook conform het Linggadjati-ac-
coord *• de souvereiniteit tot de omzetting behoudt9 der
halve ook gerechtigd is formeel de v/eg voor de tot 
stand koming van de nieuwe rechtsorde aan te geven» Bo
vendien zouden Suriname en Curacao onder de huidige 
wetsbedeling niet in staat zijn de procedure zelfstan
dig te regelen9 al zal de

 T-est ter Conferentie zijn 
materiële wensen ten deze kunnen vastleggen» 

Daartegenover maken andere leden bezwaar tegen de
ze eenzijdige procedure-vaststelling met het oog op 
Indonesië. 

?rof o __Logemann prefereert de oplossing in eigen 
ontwerp3 waar aan de emancipatie het volle pond is ge
geven en voor elk gebiedsdeel de bekrachtiging geschiedt 
door het Staatshoofdt) terwijl de procedure alleen voor 
Nederland is uitgewerkt o 

Minister Jonkman wijst in dit verband op de clau
sule van artikel 20B"5 lid $\ -prof o Log emann ziet de 
ratio van het daar bepaalde dan ook niet in. De Minis
ter wijst er op, dat ook ten aanzien van de Oost voor 
de formele vaststelling bij de wet3 informeel overleg 
met Indonesië zou kunnen plaatsvinden. Prof. Logemann 
zegt zich nu geheel en al van het positieve stelsel 
af te keren. 

Daarop wordt de bekrachtiging door de Kroon brand
punt van debat. 

Mr o v c d o Go es yan Na. ters maakt bezwaren tegen de 
bekrachtiging door de Koningin zoals art o 210 (nader 
gewijzigd ontwerp) voorziet,; voor hem maakt het contra
seign het cardinale punt uit. Volgens Minister Jonkman 
is dit een zaak zowel van de oude als van de nieuwe 
organen-} welke bij de wet geregeld dient te v/orden» 
De Minister gevoelt er daarom veel voor on zich los 
te maken van de geeikte term ''bekrachtiging*' juist 
om het nieuwe van de daad in het licht te stellen. 
De Minister stelt voor ^bevestigen11 ? wat de vergade
ring aanvaardt o -Met blijft voor Iür......v.d... Goes van Na-
tjsrs een vraag 9 wie voor de Ver o Staten van Indone
sië het contraseign zou moeten verrichten, het 
staatshoofd niet zBi0 

3Z„ c d 75.. 
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Prof.Duynstee concludeert, dat derhalve de nieuwe 
rechtsorde tot stand komt én door de vrijwillige aanvaard:, 
én door de bevestiging door de Koningin. Het meningsver
schil omtrent de voorziening al dan niet in een 2/3 meerder
heid terzake van d- aanvaarding voor Nederland en de wens 
om enerzijds ruimte van regeling te laten met betrekking 
tot de aanvaarding door de partners, anderzijds toch aan 
een algemen^ lijn gestalte te ^evea, doet de vergadering be
sluiten in het eerste lid te vermelden, dat voor Nederland 
een wijzigingsmorelijkheid als in art.209 openstaat en 
voorts om het tweede lid van artikel 210 aldus te lezen: 
Zij wordt, onverminderd hetgeen terzake is of zal worden 

. bepaald, bevestigd door Hare Majesteit Koningin T'7ilhelmina, 
Prinses van Oranje-Nassau of Hare wettige opvolger in de 
Kroon der Nederlanden en plechtig afgekondigd. 

Het punt aanvaarding door Nederland bij formele wet, 
dan v/el bij goedkeuringswet, blijkt geen belangrijk punt 
van meningsverschil uit te maken. 

Mr.van Helsdingen stelt de vraag, hoe de vergadering 
zich voorstelt, dat de Hijksgrondwet tot stand komt. 

Minister Jonkman wijst naar artikel 2,08, lid. 4-, jo. 
210 (geamendeerd) 

Dr.Prinsen merkt op, dat deze vraag de kern raakt. 
Enige' leden zijn van mening, dat de wet (van het Ko

ninkrijk o.s.) deze Hijksgrondwet tot stand behoort te * 
brengen, andere leden voelen meer voor een Constituante. 
' ' Prof,?s Jacob stelt voor een wet van het Koninkrijk 

(o.s.), .welke inhoudt hetgeen bestemd is opgenomen te 
worden in de Hijksgrondwet. 

Mr.van Helsdingen stelt een wet voor van de* huidige 
wetgever, welke het bevoegd orgaan zal aanwijzen. 

Verschillende leden menen, dat h«t in de rede ligt, 
dat de partners van eikaars grondwetten'.'kennis nemen alvo
rens de nieuwe rechtsorde te aanvaarden. 

Volgens Prof.Logemann kan deze kennisneming zich bemer
ken tot die onderwerpen, welke in het TTniestatuut thuis horen. 

Prof.Rommt' acht deze bepaling al opgesloten te liggen 
in de "redelijkheid*'• van het overleg. 

Mr,van Helsdingen stelt voorts de vraag of de Hijksgrond
wet' eerst tot stand zal komen als de Unie tot stand is geko
men. 

> Volgens Prof.Homme wijst de logica dit al uit, het 
eerste artikel van de Hijksgrondwet 7al het gebied beschrij
ven. 

- Mr.van Helsdingen stelt voor in art.209 (nader gewij
zigd ontwerp) een apart lid op te nemen met betrekking tot 
de procedure van de aanvaarding door de West. 

De vergadering acht dit overbodig. 
De vergadering besluit aan het Secretariaat op te dra

gen het condept-ontwerp benevens Toelichting zo spoedig mo
gelijk in gereedheid te brengen en tevens voor de eerstvol
gende bijeenkomst der Commissie een concept-Hauport samen 
te stellen. 

De vergadering machtigt de Voorzitter op diens verzoek 
7i. 
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mededeling van het ontwerp 
aan de Ministerraad te doen, opdat deze reeds informeel 
het ontwerp aan de 3aad van State kan doen toekomen» Later 
zal dan de koninklijke machtiging volgen. 

De Voorzitter zou voor begin April'het .ontwerp bij de 
Tweede ""ariër willen zien ingediend met het oog op de in 
Juli te houden verkiezingen. 

De Voorzitter verzoekt de leden der Commissie voor de 
aanvang van de Kabinstszitting Maandagmiddag e.k. hun stand
punt ten aanzien van het ontwerp te willen kenbaar maken. 

De Voorzitter doet mededeling van het feit, dat het 
Kabinet wijziging in de Grondwet overweegt,in dier voege 
dat zich de mogelijkheid opent tot het benoemen van staats
secretarissen, welke de rang en positie van Ministers zouden 
deelachtig worden, b.v. ock- ter zake van de politieke ver
antwoordelijkheid, maar niet zouden worden belast met de 
zorg voor een departement. 

^e Voorzitter ze~t de eerstvolgende vergadering nog 
nader te zullen vaststellen, opdat intussen het Rapport van 
de Commissie kan v/orden opgesteld en de tekst van het ont
werp van wijziging bijgewerkt,, 

De Voorzitter sluit de vergadering. 

77. 
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