
Verslap- vah de Ie bijeenkomst van het technisch Comité 
uit de Commissie Grondwetsherziening on ^at^rdagj 

29 November I°47. 

A*nwezigt de Mini ster-Président ftr.Bael, Voorzitter, en de 
leden Prof.2uynstee, Prof.'s Jaö'ob, Prof ..Logenann, 
lir.-vsn. H^isdl ngen, Dr. Prinsen (tevens Secretaris) 
benevens Uövr»**r.Huart, ad 1. secretaris • 

De Voorzitter, de vergadering openend, vijst on de nood
zaak van een oöPifcijopii*, daar verdeden aopt worden, dfct het oo~ 
li+'-ieke !• ven in' d3 kom--nde .-jaren telkens opnieuw door een 
grondwetsherziening in beroering wordt gebracht. Anderzijds is 
d° materie te belangrijk on geheel naar de gewone wetgever te 
vorden afg^sehoven, Grezê d oorroromisvoorstel zal echter aan 
twee voorvraagden no^t^n voldoen. Eerstens moet het een band le
veren voor c*e ombouw der komende staatsrechte] i jke structuur, 
dan ook moet het ninimale waar'borgien mpt betrekking tot b^p-in-
selen en nclitieke zekerheid in zich berden en wél door het 
stellen van een 2/3 meerderheid. Zonder dit laatste betwijfelt 
de Minister-President, of de Staten-Generaal is mee te krijgen 
tot medewerking; aan deze voorbereiding tot h^rvormin^ van het 
Koninkrijk ^n verband m^t een en ander vraaftt spreker zich af, 
of de taakomsehrijving der kommissie ni-t te enp: is ?efornu» 
leerd voor het doel.dat, kort samengevat, behelst: a. ruin baante 
maken voor het tot ' tanc1. brengen v«n een nieuw statuut in samen
werking met de volkeren en bevolkingsgroepen Overzee, b_. in 
overeenstemming met de gewi jzigde grondwetsartikelen de uitwer
king bij de wet te regelen. 

De artikelen 62 t/m 64 der grondwet zouden bv. kujfnen ver
vallen en andere benalingen in de geest van het regeringsont
werp daarvoor in de plaats besteld, v?f-l geve men er zfcch goed 
rekenschap vari dat elke concretisering reeds d^or het traceren-

van grenzen afbreuk zal doen aan de idee der gelijkweardigheid. 
*len ga daarom zo sober mogelijk te werk. Herziening van het Ko
ninkrijk in samenwerking* m-t zijn verschillende volkeren en be
volkingsgroepen binnen h-'t kader van enkele on bepaalde ^egin-
seien steunende richtlijnen komt de Voorzitter het meest ge-
eisend voor. 

Prof, Lp p; e'--arm verklaart zich eveneens tegenstander van een 
opeenvolging van grondwetsherzieningen en deelt de zienswijze 
van li'inister Beel, dat élke eenzijdige nositivering het begrip 
gelijkwaardigheid dreigt aan te tasten, Ni-̂ t alleen naar de 
Oost moet men zijn blik slaan, ook en vooral naar de Viest, 
waar de idee der gelijkwaardigheid sterk leeft, al moge dan de 
vOninklijk0 red̂ - van 194-2 toentertijd een dergelijke vergaande 
interpretatie ni^t hebben bedoeld, Snreko^ waarschuwt d*t, in
dien men vasthoudt aan een 2/3 meerderheid, de politieke figuur 
zich zou kunhen voordoen, 'dat er wel ^en meerderheid is maar 
niet de ve-eiste 2/3; dit zou een impasse opleveren, welke door 
het buitenland niet begrenen, ons internationaal in des te 
groter moeilijkheden zou brengen. G-een volk -behalve het Ameri
kaanse- (interruptie van Prof.Duynstee) houdt bij de rectifica
tie van tractaten vast aan 2/3 meerderheid; het Amerikaanse volk 
beeft daarvan dan ook de wrahpre ."nichten geplukt; een kleine 
natie als Nederland kan zich zulks allerminst veroorloven. Na 
(f.eze enp p,rondwetshe:>zieninT derualve reen °/3 "meerderheid meer, 
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^ e Voorzitter is ten deze minder pessimistisch 3a n de vo
rige sprekers Hinister Beel is van oordeel, dat men toch voor 
een nroouc^, dat langzaan aan zich h"eft ontwikkeld, ze'T-r in de 
Pam^rs een ?/"*> meerderheid nap; verwachten, een stemverhouding 
51:49 vóór zou tenslotte ook bedenkelijk sijn. '̂  

Hoewel Prof .Loa-e waan dit laatste bezwaar erkent, onderlijnt 
hij n.os? eens -iet nadruk de risico die men on zich neent, door 
zich aan een 2/3 meerderheid te binden, bpreker nerkt voorts on, 
dat het naar zijn mening overbodig is te spreken van volkeren en 
bevolkingsgroepen, zoals het Regeringsontwerp doet; zo* el een 
overeenkomst riet betrekking tot een 'Verenigd Koninkrijk als een 
rwt betrek' ing tot ean Nederlands-Indonesische Unie zal immers 
werden afgesloten tussen publiekrec1 telijke lichamen. 

ke Yooxaitter verduide 1 i jkt, da t d 8 laatste tern wa s opge -
non.en met h't OOP op h'-t tot stand brengen van de V.Htaten vèn 
Indonesië, naar men zi Nt weldra de overbodigheid hiervan in, 
daar deze 7.,Staten van Indonesië bij de vet kunnen worden gecon
stitueerd zoals ook fie staatsregelingen var^ "*T,Indië, Suriname 
en Curacao bil de wet tot stand zijn a* e komen. 

Prof >? s ^racob wenst te weten of bet de bedoeling is 2/3 
meerderheid te ^ragen voor iedere wet, die aan de grondwet d^ro-
peert of alleen vóór dezulke, die een grondwetsherziening inhou
den; "elf zou hij het, laatste •" erkiezen. Voorts vraagt spreker 
of men bedoelt de hervo^mln^ ona-el'imiteerd ter discussie te 
stellen, of door het opsommen ^an voorvaarden tot een benaald 
kader zou willen inperken, kien vergete voorts de rea-ie van het 
geheel niet, • at aan d>. discussie onttrokken zou worden behoort 
dan in de grondwet te worden sp^enomen. Gesteld dat de binnen
kort te verwachten Conferentie van de 1 'est een uitspraak zou 
doen, zou de Regering zich daaraan dan gebonden achten of niet° 

^ e Voorzitter meent, dat een dergelijke uitspraak althans 
een zekere morele'binding heeft. In dit verband wijst de Minis
ter-President er echter on, dat het zittende Kabinet aan Lingga-
djati gebonden is. Bovendien vat ^r aan positiefs uiteindelijk 
in de grondwet zal komen ïs toch zaak van een volgend Pabinet. 
luist 'met het oo^ on de en'cadrering voor Oost en rTest moeten wij 
zoveel raogelijk bewegingsruimte toelaten. Daarom geen 14-e Hoofd
stuk zoals Prof.?s Jacob* voorstelt, maar hoe minder zwaar van 
inhoud ho^ beter, concludeert de Voorzitter, 

Pr.Prinsen neent het probleem der ?/3 meerderheid opnieuw 
ter hand» Vooropstellend dat wel geen Regerin^ er toe zal over
gaan een wet aan de Î amér aan te bieden, welke kennelijk van de 
Grondwet afwijkt, zonder het stellen va.n een 2/3 meerderheid, 
ziet snrew-r met Prof.Logemann de politieke situatie, die daar
van het ?eyol'g zou kunnen zijn als een gevaar, Pe risico, v/elke 
men internationaal-politiek schent, door/aan een l/'jS minderheid 
de nacht te geven, d^ nclitieke lijn te verbreken, zonder de 
consenuentie van het nemen ^an eia-e.n rege^rverantwoordelijkheid. 
acht Dr.Prinsen minder irreëel dan de Voorzitter. Haar zijn me
ning zouden er overwegingen kunnen ~ijn, welke behaalde groepen 
er toe zouden kunnen i-iden de landsregering in een impasse te 
w i 11 e r: ons lui t en, 

Br.Prinsen verdedigt daaron zijn laatste ontwern (als bij-w 
lage III hi^rbi jgevoe/>d), Spreker wenst neer dan alleen negatie
ve vaststellingen; ook de Kroon van lu-t plan Ts ïTacob levert 
nog niet genoegzaam bouwstoffen. Spreker ^oegt nieuwe artikelen 
aan de grondwet toe met intrekking, van de artikelen 6? t/m 64-. 
De suggestie van do Heer van Helsdingen een scheiding te maken 

BZ# 4»« 416, 
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tussen Oost en V,"est heeft sar-fcer overrenonen, wij moeten in 
elk reval uit de vijieuse cirkel.. Omdat een herbouw van het 
Ivohinkri^k ons steeds voor ni*mwe ohasën stelt, moeten wil 
zo spoedig mogelijk van de 2/3 meerderheid afzien en de verdere 
ontwikkeling aan de wetgever abandonneren. 

Prof.lip^emann brengt onder de aandajht dat naar zijn 
mening eigen voorstel en dat van de Heer Duynstee dit bezwna^ 
van de Heer Prinsen ondervangen door het afpellen van de grond
wet tot een die slechts Nederland dient. 

Dr ..Prinsen argumenteert hiertegenover, dat naar zijn in
zicht de grondwetgever zelf zich uit de volheid van zijn 
mncbt behoort te beoerken. Och Dr.Prinsen wenst zich niet de 
handen te binden, Resumerend meent snrek^r, dat althans voor 
di^ wettefi, welke --ook al wijken zij van de Grondwet af-
binnen h«t kader van Linggad.lati blijven,met een gewone meer
derheid behoort te worden volstaan. Voor de wet, die autori
seert tot afwijking van de Grondwet zou st>rek~-r evenwel aan 
e Hn 2/3 m<* erd erhei d wi11en va s thoud en, 

Wat de opdracht der Commissie betreft, Dr.Prinsen acht 
dese voldoende ruin omschreven in de w -O'rcHn ':ter voorberei
ding-van de hervorming". 

Ook de Heer Lo^emann meent , dat de term door zijn vaag
heid een ruime interpretatie zeer zek--r toelaat. 

Prof,Duynsteê ziet wel mogelijkheden in het ontw^-rp-
Prinsetij maar zou gaarne willen veten of men in de n-rondwet 
bindende bepalingen vensti ondanks eventuele (andere) uit
spraken ter ConferentievsJ met West en Oost. 

Inderdaad vallen naar zijn mening in de pc si ti e va me
thode "d* term in alle betrekkelijkheid te nemen- twee wegen 
te onderkennen! t. men kan zelf i ts voorstellenj b, men kan 
de n i • uw e w e t g e v » r i n s t e 11 m o f cl • 3 mo "* e 1 i j kh e i d h i - r11 o e , v u 11 
snrek-r aan, nadat ctfe Voorzitter t:r op he^ft gewezen, dat 
dit inr.tellen niet e_-nzijdip" kan geschieden* Het voorstel-
Prinsen, aldus Prof,1'uynp-t'ee, roept een nieuwe wetgever te 
voorschijn, nadat de eerste acte door de '• sta-ts'Vetgever 
te,f. van der Pot) is verricht"; hl rcLnor maakt deze zichzelf 
overbodig en een nieuwe grondwetsherziening tevens. Evenals-
de h-3er Logemann heeft; s^rek.-r getracht alle staatswv-:et^eving 
uit de Grondret weg te zuiveren, 1;Tat dan rest, de Grondwet 
van Nederland of die vanh'et Verenigd Koninkrijk, kan voors
hands een open vraag blijven. 

Het komt Prof ,Pogemann vo/or --de Voorzitter en de lieer 
Duynrtee vallen hierin bij- dat het ni^t wenselijk is, dat 
d e Grondv et vt\n he> t VereuiPd Koninkri jk tevens die van 
Nederland is, 

D e H e er van Pelsp inffgn is eve nmi n g e n e if * (1 tot een r i g o u • • 
r°uze toepassing van. het 2/J meerderheidsprincipe; veel zcu 
ook deze spreker aan de ^'et^ever willen overlaten. Te gere
der zou dit h°-t geval kunnen zijn, indien men op een uit-
spraak van co in Janunri te verwachten Conferentie met de 
v-est zou kunnen wachter.' hls de tekenen niet bedriegen h^udt 
ook de Vest het 00^ gericht on een Verenigd Koninkrijk; in 
elk ^evnl staat de Commissie van Voorbereiding deze oplossing 
voor, -'Ouden wii een uitsaraak als vorenbedoeld, in de wijzi
gingswet kunnen formuleren, dan was'daarmee het Statuut va.n 
het "r,K. tot stand bekomen; later zou dan kunnen worden 
uitgemaakt of deze statutair*-» formulering kop of staart van 
de Nederlandse Grondwet zou moeten worden. Het indienen van 
twee aparte voorstellen ziet Mr.van helsdingen als tactiek. 
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4. 

waarontrent vooralsnog geen beslissing behoeft te worden geno
men. Ook sprekers ontwerp is als een conpromis bedoeld» 
Spreker is bereid de in zijn ontwerp gebezigde term 'zal'T te 
vervangen door r:kan':. 

Prof.^s Jacob waarschuwt Nederland niet te doen afzakken 
tot een staat in rang gelijk aan b.v. Borneo; Feherland moet 
stellig rang blijven nemen naast de Verenigde Staten van Indo-
nesia. De uitweg hiervoor is het stellen van algemene beginselen 
en verder in het ruimte laten voor mogelijkheden, die voor 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen verschillend 
kunnen zijn. Ook volgens Pr of «'is Jacob gaat statuut boven Grond
wet; alleen ware in de Grondwet vast te leggen onder welke voor
waarden het Koninkrijk der Nederlanden (o.s.) bereid is zich sta
tutair t-̂- verbinden. 

Prof.Duynstee is eveneens de mening toegedaan, datfde 
situaties in Oost en rTest te veel verschillen dan dat één 
statuut toereikend zou zijn. 

^e "Voorzitter komt terug op de woorden van Nr. van Hels
dingen: r?e*-lÉ wij op een uitspraak kunnen wachten". Indien 
dit noodzakelijk zou zijn, ware dit aan de Commissie voor 
te leggen. Ilinister Beel voor zich ziet evenwel de urgentie 
er van niet in.- Ook zo kunnen wij voort; zolang wij met de 
Oost nog niet tot klaarheid zijn gekomen treedt nog het 
JToninkri jk o.s. op. 

Prof.Logemann maakt uit deze -oorden op, dat de Voor
zitter wil voorkomen, dat Suriname en de Nederlandse Antil
len meespreken over Indonesië. 

De Voorzitter geeft als zijn mening te kennen, dat het 
koninkrijk o.s. ten aanzien van de T'7est reeds kan worden 
omgezet, ten aanzien van de Oost vooralsnog niet en derhalve 
blijft zolang met betrekking tot de Oost de formele verhouding 

^ van de huidige Grondwet in stand. Juist met het oog op ver
scheidenheid van weg wil de Ninister-President vrijheid laten 
en daartegenover het bezwaar van een 2/5 meerderheid riskeren. 

Is eenmaal h-t V.N. tot stand gekomen, aldus P^of.Logemann, 
dan behoren ook Suriname en de Nederlandse Antillen over de ge
hele linie te mogen mee: praten. 

rje Voorzitter stemt dit toe; P-of. ?s Jacob denkt er anders 
over. 

Er ontstaat e^n gedacbtenwisseling tussen de Heren Logemann, 
?s Jacob en van Helsdingen over de vraag of na de totstandkoming 
van het statuut voor het V.N., dit Noninkrijk n.s. de opvolger 
in recht is van het Noninkrijk o.s. mét betrekking tot Indonesië. 

Prof.Logemann ziet in deze juridische kwestie al heel wei
nig materieel belang. 

Prof0
 7s Jacob acht dit punt van de opvolger in rechte niet 

alleen van juridische aard, maar ook van protocollair belang. 
• Nr.van Helsdingen haalt in dit verband een uiting aan van 

Prof.Duynstee, die op blz.6 van zijn ontwerp zegt, dat het onge
wenst is de mening te doen post vatten, dat de Nederlandse sou-
vereiniteit over Indonesië zou overgaan op het Verenigd Koninkrijk 
indien dit vóór het Uni-estatuut zijn beslag zou krijgen. 

Prof.Logemann me ent niettemin, dat de kwestie met betrek
king tot de Oost van ondergeschikt belang is.. Een even -

33*4.417. 
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5. 

tu^le ond-rhand-i^nde N-*derlf*nflse --inist-r tra uit on voor h-'-t 
Koninkrijk der Nederlanden; of Jit het Koninkrijk o.s. of n.-
s. is, zal noch de w~d -noartij nbch'een derde belon** inboaz'---
men, 

k'• V'-rrz;̂  tt --r m-4rkt or, • dat a 1 £ o* -• Unie tot stand komt 
dit e -n canitis deninutio in elk geval yo-»r h'-t Koninkrijk 
zal inhouden. Minister BP-,-»1 ZCU de dwarsverbindingen in de 
Koninkrijks-tnie ook in de grondwet (eventueel het statuut) 
van het Verenigd Koninkrijk willen zien v^stgelegd, 

Prof ,LQ^ernann rrevoelt neer voor de incJenstitutio.nele 
Britse preeen ure; zo weinig mogelijk bepalen, de zaken lon^n 
toch wel. 

On r̂è vraag van de Keer Duvnstee. of n^n ve^de?' wenst te 
<*aan dan het inrichten van een Unie-Conferentie en een afzon-
d er1ijke- of vóór-c onfe r e n t i e met d e 1• • ̂ st, an tvo o r d t de 
Voorzitter', dot het ni^t on de ven; van deze Commissie llr.% 
een constituerende conferentie in te rlobten, naar een grond
wetsherziening tot stan-i te brengen, die een herbouwen van 
het Koninklijk tot een Knie en (evf) tot een Verenigd Konink
rijk mogelijk maakt. 

va/r c> mening van Pr^f . Koo<onann zal het && taak -wan 
deze grondwetgever zijn de organen aan te wijzen* die aan 
het tot stand brengen van een Uniestatuut moeten neeverken: 
het óntwerp'-rDuynptHe praat zover.dat het de formele oroced.ure 
geheel uitwerkt, 

Kr.van Helsdingen nerkt op, dat het ni^t juist is de 
\. p s t -1 He i i s c b e ö o nf e re n t i e a Is een v o o r - c o nf e re n t i e te betite-
len, h^t is ':de': ^anf.eren'tie; van een constituerend, karakter 
krin reeds hierom ^eon snrak'e z^jn, ondat deze Conferentie. 
niet on * et '"erust.. 

Pro^.Duynst^e wenst neer verwezenlijkt te zien ftan a l -
l^en h/-'f inoornoreren van h^t nieuwe statuut door de drie. 
X): rtners. 

Volgens Prof.L^rre.^ann behoort krachtens onze eenzijdige 
bevoegdheid niet na- er dan de \ *n to.t het niéuwe statuut te 
worden opengelegd. K-^t de formele uitwerking zullen w,ij 
voorzichtig t'* ^•i-}T>\<'-_ qfoeten gaan on ni^t onnodif gevoeligheden 
on te roepen. Daarom had gnr^-ker in %:. .in ontueru d-' f o m e l e 
nroeèdur*5 alleen voor Nederland vastgel-ncK 

•k*3 Voo.'-' zitt -̂r onderst reent nogmaals dat van een consti
tuante, zoals Prof•Duynst& P wenst geen snrake kan zijn, 
hoogstens kunnen de organen woeden oangevvezan, die het nieu
we statuut moeten verwerkelijk^ft» 

nr d 1 mening van Prof, ? s «Tacot zou het mogelijk en 
" • 1 i j k z i j n v o o r w; \ a r d e n t ••• - c o n s t r u e r na o n a 1 d u s 'd e b e t r o k • 

k'-n nartijen. tót een ben-a: ld terrein te limiteren. Het voor
stel ?s Jricob stelt de ÏK>derlandse Wetgever terzijde ten. be-
ho< ve van de Constituante en'dadrn.ee tevens de 2/J meer&er-
heid . 

" V -^rzitter fêeft .Is zijn mening te kannen, dat w.ij. 
bil d^ze h'-rzienina* all«-^n nodi» hebben een grondwettelijke 
procedure, di-- aan vat sinds twee jar«-jn groeiend-3 is, gestal
te vermag te ^-;ven. 

P r o f e s cTacob kan zich met deze do•*!stellino vereni^:«-n. 
maar omlijnt n'e kwestie sch3rt>er n T door te vragen of ncan 
alleen nrocedur -.s wil schena-n oS ook voorwaarden zou wiil*vn 
stellen. Kot o n t w e r ^ P r i n s e n kont snr-'k r voor h-t overv^-en 
waard te zijn. 
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De Heer van Helsdingen, is van oordeel, dat het 
late n o n t r e d en van 1 \ S t T? o 5 ï ril: r i .1 k 3.8, e 1 s TTn i e ~ p a r t n er, 
zoals Prof.!s -Tac-ob in'zijn ontwem doet, in strijd is 
net Linsrgad iati (a rt,6, lid 1, jo. 2 ) . 

Ödk frof .Los'enann had r^eds bezwaren rreuit tegen 
het be^rin "Koninkrijk der Nederlanden" in. het nroject-
?s Jac.ob, 

Prof. T s tTacob zèg" t de bedoelde bepaling van Lingga-
cjati aldus te verstaan, d)*A de Oost-^ederland-sec te 
gering vindt als, partner en daarom, eerst een Verenigd 
Koninkrijk zal villen zien ontstaan. 

33PSloten'wordt de ontvernen Prinsen en 's Jaoob 
(nieuw ontwerp) aan de leden toe te zenden. 

De Voorzitter acht voortzettin? van de werkzaamhe
den van het Coiai"té zonde-.- een rustnauze van afwaoht^n, 
geboden, vooral net het oo^ on de yTest waar een soort 
hoogspanning heerst, Of de ^onnissie tenslotte met haar 
voorstel Januari of :ebruari gereed zal konen, lijkt 
snrfcker niet van essentieel belang. De Voorzitter be
paalt de volgende bijeenkomst van h«t Conit^'op 13 £ G -
iieriber te 10 uur en sluit de vergadering. 
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